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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka uppfattningar elever har till elevinflytande, i 

ämnet specialidrott fotboll, som erbjuds vid NIU-gymnasium. Sedan 2011, och införandet av 

den nya läroplanen för gymnasiet, kan endast så kallade RIG- och NIU-gymnasium erbjuda 

specialidrott. Tidigare har samtliga gymnasieskolor haft möjlighet till detta. För att uppnå 

studiens syfte används en kvalitativ metod. Åtta NIU-elever intervjuas genom 

semistrukturerade intervjuer.  

          John Deweys pedagogiska teori och Myndigheten för skolutvecklings 

analyseringsmodell fungerar som teoretiska ramverk. Resultatet i studien visar att eleverna 

har ett positivt förhållningssätt till elevinflytande och dess demokratiska innebörd. Ämnets 

praktiska karaktär, lärarens/instruktörens kompetens, delaktigheten i samtal och utvärderingar 

samt elevernas strävan att utvecklas inom sin idrott uppfattas skapa goda möjligheter till 

elevinflytande. Eleverna uppfattar att deras bristfälliga kompetens, jämfört med 

lärarens/instruktörens, kan utgöra förhindrade möjligheter till inflytande. Uppfattningar om att 

deras åsikter är irrelevanta till ämnets syfte, och att de emellanåt ges inflytande utan ramar, 

uppfattas vara andra hinder till elevinflytande. Elevinflytande uppfattas som en viktig faktor 

till lärande, bland annat för att eleverna tillåts göras delaktiga i planering och utformning av 

lektioner. Genom elevinflytande uppfattar eleverna även att de blir ansvarstagande för deras 

utveckling, både som idrottsutövare och människor. Ur studien framkommer det även att 

elevinflytande möjliggör självreflektion och medvetandegör lärandeprocessen i ämnet 

specialidrott.    

 

Titel: Elevinflytande i specialidrott – En kvalitativ studie om elevinflytandets roll i 

specialidrott fotboll. 

 

Title in English: Pupil influence in special physical education – A qualitative study about the 

effect of pupil influence in special physical education football. 

 

Antal sidor: 62 

 

Nyckelord: Elevinflytande, specialidrott, NIU, RIG, Dewey, Myndigheten för 

skolutveckling. 



 

 

 

 

Förord 
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längs vägen. 
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1. Inledning 
Idén till denna studie väcktes i samband med tankar om tidigare erfarenheter av den 

verksamhetsförlagda utbildningen i vår lärarutbildning. Som blivande lärare, i idrott och 

hälsa, gjordes vi uppmärksammade på svårigheterna att arbeta med elevinflytande. Vi 

uppfattade en viss otydlighet gällande elevinflytandets roll. Vi funderade på elevinflytandets 

hinder och möjligheter och ansåg att forskningsfrågan vore intressant att belysa.  

          Intresset och nyfikenheten gällande ämnet specialidrott, som bedrivs på nationellt 

godkända idrottsutbildningar, är stort och har således påverkat vårt val av fält. Under vår egen 

gymnasietid läste vi själva specialidrott fotboll. Då kunde ämnet bedrivas på samtliga 

gymnasieskolor. Genom att undersöka vilka uppfattningar elever har till inflytande i 

specialidrott fotboll hoppas vi öka förståelsen kring vad eleverna anser är betydelsefulla 

faktorer till ett fungerande elevinflytande. Specialidrottsämnet ska ge eleverna förutsättningar 

för en kommande elitsatsning och utveckla deras idrottsliga färdigheter mot en nationell elit 

(Skolverket 2011a). Vi anser att elevers uppfattningar till elevinflytande kan spela en 

intressant roll i denna kontext.  

          Den forskningsterräng vi sonderat behandlar elevinflytande i förhållande till 

gymnasieskolan, idrott och hälsa och specialidrott, även om den sistnämnda får ses som 

begränsad. I en kartläggning som gjordes av Ferry och Olofsson (2009) framkommer det att 

RIG-elever har större möjlighet till inflytande i den praktiska undervisningen jämfört med 

elever i ”vanliga” gymnasieskolan. I Uebels (2006) studie saknar 27 % av eleverna inflytande 

över sin träning helt eller delvis. Vilka uppfattningar eleverna har till elevinflytande i ämnet 

specialidrott är dock ett relativt outforskat fält. 
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt ämnar vi att förtydliga kontexten vår studie rör sig inom. Elevinflytande i sig 

kan vara ett abstrakt begrepp och nedan följer en belysning av innebörden. Avsnittet 

behandlar elevinflytande i tiden och hur synen förändrats i olika tidsperioder. Ämnet 

specialidrott kommer också att presenteras för att reda ut ämnets innebörd, syfte och olika 

dimensioner. Vidare behandlas begreppet NIU samt vilka lärare/instruktörer1 och elever som 

är delaktiga inom specialidrott för att ytterligare förtydliga den aktuella kontexten. 

2.1 Elevinflytande i en historisk kontext 
I årtionden har målet för svenska skolreformer varit att skapa förutsättningar för en 

demokratisk skola (Selberg 2001). I denna historiska återblick återges hur synen på eleven 

och dess delaktighet förändrats.  

          Selberg (2001) anger en av orsakerna till att folkundervisningskommittén hade som 

uppgift att föreslå lämpliga åtgärder för en förbättring av den rådande undervisningen i början 

av 1900-talet. En av dessa orsaker kan ha varit, enligt Selberg, följderna av industrialiseringen 

i slutet av 1800-talet. Industrin krävde bättre utbildade arbetare. Likaså hade kraven som 

ställdes på läskunnighet övergått från att kontrollerats av kyrkan till att ligga på 

industrisamhällets bord eftersom ”de gamla institutionella ramarna” sprängdes genom 

industrialiseringen frammarsch (Andersson 1986 se Danell 2003).  

          Den amerikanske pedagogen, John Dewey, som beskrivs vara företrädare för 

progressivismen, anses haft stort inflytande på svensk pedagogik och dennes tankar om att 

elevens sociala livsmiljö ska vara i centrum (Selberg 2001). Begreppet ”social fostran” var 

något som Fridtjuv Berg, dåvarande skolpolitiker och ordförande i 

folkundervisningskommittén, lade sin uppmärksamhet på (Selberg 2001). Bland annat skulle 

elevernas inflytande öka genom att göra dem verksamma i aktiviteterna. ”Att lära genom att 

göra” var nya uppfostringstankar som Fridtjuv Berg, hämtade ur Deweys pedagogik, menade 

skulle öka kraven på lärarna i deras arbete. Ellen Key hoppades att synen på barnet, och deras 

rättigheter i samhället, skulle förändras genom hennes bok Barnets århundrade (Key 1911; 

Selberg 2001). Danell (2003) menar att Key och Dewey var tongivande röster i den debatt 

som fördes för att utveckla skolan i demokratisk anda. Enligt Selberg är Keys vision i likhet 

                                                
1 Utifrån Ferry och Olofsson (2009) väljer vi att titulera de undervisade för lärare/instruktörer, där lärare innehar 
en lärarexamen och instruktörer inte. 
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med den italienske läkaren Maria Montessoris pedagogiska idéer, som kännetecknades av 

”barnets fria utveckling” (Key 1911; Selberg 2001). 

          Under 1910-talet, hade E.A. Craddock startat elevstyrelser, något som 

uppmärksammades i många europeiska länder. Skolans roll skulle vara att anpassa sig efter 

elevers individuella behov och ge varje elev möjlighet att utveckla inneboende anlag för att 

finna sin plats i livet och relation till samhället (Craddock 1923; Selberg 2001). Vissa lärare i 

Sverige såg elevstyrelser som en radikal förändring på uppfostrans område och prövade dessa 

arbetsformer. Den nya undervisningsplanen, som utkom 1919, var ett steg i riktning mot en 

ny metodik i skolan, framtagen utifrån folkundervisningskommitténs betänkande (Selberg 

2001). Redan 1919 fanns tankar om att folkundervisningen skulle inspireras av Deweys 

tankar om utbildning och demokrati (Liljequist 1994; Danell 2003). Under den progressiva 

tiden, på 1920-talet, introducerades svenska lärare från Göteborg och Stockholm i 

Montessoris pedagogik vilket kan påverkat den pedagogiska utvecklingen i Sverige.  

          På 1920- och 1930-talen sågs Dewey fortsatt vara den pedagog som systematiskt tog 

upp frågan om elevernas självverksamhet (Naeslund 1963; Selberg 2001). Deweys idéer var i 

samklang med de pedagogiska strävanden som utvecklades i Sverige. Samlingsbeteckningen 

aktivitetspedagogik tillgodosåg dessa strävanden och kom att påverka utformningen av 

undervisningen (Selberg 2001). Elsa Köhler, tysk barnpsykolog, gav även ut ett omfattande 

arbete, under samma titel. Hennes insatser fick inflytande i de skolutredningar som slutfördes 

på 1940-talet (Köhler 1936 se Selberg 2001).  

          Forsberg (1992) menar att 1940 års skolutredning pekade på betydelsen av självstyrelse 

för eleverna. Detta i likhet med 1946 års skolkommission som behandlade inflytandefrågan i 

olika sammanhang. Tankar om elevinflytande och dess koppling till lärarens arbetsmetoder 

och elevernas intresse, skulle gälla som förslag till riktlinjer i 1946 års Skolkommissions 

betänkande (SOU 1948; Forsberg 1992; Wiklund 1998; Swahn 2006). Selberg (2001) menar 

att det var viktigt för kommissionen att uppnå förnyelse av skolans mål och pedagogik, där 

skolans inre arbete skulle demokratiseras och lärarens inriktning på individuell handledning 

utvecklas.  

          Fokuseringen på demokratiuppfostran var även rådande efter andra världskrigets slut 

(Selberg 2001). Med 1955 års undervisningsplan fick eleverna viss möjlighet att påverka 

ordningsregler och undervisningsinnehåll (Undervisningsplan för rikets folkskolor 1955 se 

Ekholm & Lindvall 1991). Skolarbetet skulle vara ordnat så att eleverna kunde bearbeta 

exempelvis självständiga arbeten. År 1957 tillsattes en skolberedning för att utforma 
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läroplaner för en ny grundskola, där man i arbetet kan hitta demokrati- och 

decentraliseringstankar (SOU 1961; Selberg 2001). Först med 1962 års läroplan återfinns 

begreppet demokrati i svenska läroplaner, även om begreppet elevinflytande inte förekommer 

i läroplanerna fram till och med Gy11 (Liljequist 1994; Danell 2003). Däremot användes 

begrepp som medansvar, elevens ansvar eller medinflytande (Danell 2003). Danell hävdar 

fortsättningsvis att individualiseringen av undervisningen skulle lösa 

differentieringsproblematiken. Eleverna skulle vid grundskolans högstadium ges stora 

möjligheter att välja kurser och ämnen. Forsberg (1992) menar att Lgr 62 är en ytterligare 

förstärkning av elevernas rätt till delaktighet. Trots detta var, enligt Selberg (2001), 

psykologen Skinners inlärningspsykologi det genomgripande i undervisningsprogrammen på 

läromedelsmarknaden under 1960-talet. De som hävdade att eleverna skulle ges inflytande i 

skolan fick mothugg och undervisningsprocessen fortsatte att grunda sig på information, 

övning och repetition (Selberg 2001). Selberg menar att förslag till åtgärder om förbättringar i 

grundskolan var att öka deras inflytande (Läroplansöversyn för grundskolan 1967; Selberg 

2001). 

          Forsberg (1992) menar att Lgr 69 talar om att elevernas utveckling ska främjas genom 

medinflytande och medansvar under demokratiska former:  
 

Eleverna bör känna det naturligt att i klassdiskussioner och elevråd ta upp alla de förhållanden och problem 
som de önskar belysta och behandlade. De bör också få allt större möjligheter att delta i planeringen av 
undervisningens innehåll och arbetsformer samt i utvärderingen av dess resultat. 

                    
       (Lgr 69 se Forsberg 1992:13) 

 

Likaså betonades ett mycket stort elevinflytande i läroplanen för gymnasiet Lgy 70, där 

elevernas skulle betraktas som personalens medarbetare med möjligheter och rätt att påverka 

undervisningsfrågor och skollivet i övrigt (Lgy 70 se Selberg 2001). Enligt Danell (2003) 

tenderade dock dessa förändringar att stanna på skolans organisatoriska nivå, eftersom lärarna 

agerade reformförstörare när reformerna upplevdes sakna förankring i skolans verklighet. Mot 

bakgrund av den kritik som drabbade skolan i slutet av 1960-talet, tillsatte regeringen 1970 en 

SIA-utredning (skolans-inre-arbete) samtidigt som Lgr 69 introducerades i skolorna (Selberg 

2001; Danell 2003). Eleverna och föräldrars formella inflytande skulle stärkas (Wiklund 

1998). Man pekade bland annat på att eleverna skulle beredas möjlighet att ta direkt del i 

besluten om vardagsarbetet, arbetssätt och upplägg.   

          Regeringen tog fasta på SIA-utredningens idéer och föreslog 1976 att arbetsformer 

successivt borde förändras och i högre grad anpassas till varje elev (Selberg 2001). 1979 gavs 
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eleverna i grundskolan för första gången i förordning stadgad rätt till medinflytande, genom 

ett så kallat ”klassråd”. Företrädare för elever i grundskolan skulle även kunna kallas till 

exempelvis konferenser och skolmiljöfrågor (Selberg 2001; Rönnlund 2013). 

Forskningsrapporter visar dock att skolans inre utveckling gick långsamt trots SIA-reformen 

och var mer problemfylld än vad man räknat med (Wennås 1989).  

          Selberg (2001) talar om att konsekvenserna av SIA-utredningen utvecklades i 1980-

talets läroplan för grundskolan. Lgr 80:s allmänna del, omfattande mål och riktlinjer, 

timplaner och kursplaner i sin helhet fastställdes av regeringen. Läroplaner från 1962 och 

1969 hade tidigare delvis fastställts av Skolöverstyrelsen (Lgr 80; Danell 2003). Selberg 

menar att de progressivistiska idéerna, såsom aktivitetspedagogikens grunder, tydligt kan 

avläsas i Lgr 80. Riksdagen beslutade år 1991 att överföra ansvaret för lärarna till kommunen. 

En målstyrd skola, med en förstärkt decentralisering och målstyrning tordes förbättra 

möjligheten att förverkliga läroplanen (Danell 2003). Uppgiften för ”Skola för bildning” var 

att lämna förslag till nya läroplaner för grundskolan och gymnasieskolan (Selberg 2001). I 

denna kommitté betonade man vikten av att eleverna skulle inneha inflytande, gällande sitt 

eget lärande, och att kunskapen bör utvecklas i ett växelspel. Samtidigt ville kommittén stärka 

elevers ställning i skolan och kraftigt markera att eleverna är tillräckligt kompetenta att ta 

större ansvar i skolan (Selberg 2001). Dessa idéer fick genomslag i Lpo 94 och Lpf 94. I 

läroplanerna skulle läraren kunna förvänta sig att eleverna kunde och ville vara delaktiga i 

skolan. Läraren skulle, tillsammans med eleverna, kunna planera och utvärdera undervisning 

och förbereda eleverna för delaktighet och medansvar (Selberg 2001).  

          I Skolkommitténs delbetänkande redovisades två olika perspektiv för elevers inflytande 

(SOU 1996). Det första perspektivet var gällande elevers inflytande över lärandet. Det andra 

perspektivet behandlade elevers formella inflytande (Forsberg 2000). Det vardagliga 

inflytandet över kunskapsprocessen behövde utvecklas och var det genomgående i 

skolkommitténs betänkande (SOU 1996; Forsberg 2000). Rönnlund (2013) diskuterar 

huruvida elevinflytande gick från formellt till informellt inflytande, efter Skolkommitténs 

(1996) delbetänkande. Rönnlund menar att inflytande i högre grad behandlads individuellt, 

med Lgr 11:s läroplan, från tidigare kollektivt. Som utgångspunkt hävdar Rönnlund att 

skolan, i mitten på 1980-talet, strävade efter att klassråd och elevråd skulle finnas. Detta ställs 

inte som ett krav i nuvarande läroplaner för grundskolans senare årskurser.  
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Tillsammans med avsaknaden av formulering om klassråd och elevråd kan de allmänt hållna 
formuleringarna tolkas som en förskjutning från formellt till informellt elevinflytande i läroplanstexterna, 
och att större vikt ska läggas vid informella, ej organiserade former av elevinflytande.   

                                (Rönnlund 2013:69) 

Som citatet belyser ger läroplanstexterna intrycket av att elevernas rätt och ansvar ska vara det 

grundläggande i deras utbildning, vilket Rönnlund tolkar vara en förskjutning från formellt till 

informellt elevinflytande i skolan. I Gy11, den nuvarande läroplanen för gymnasieskolan, 

benämns inflytande och elevinflytande flertalet gånger, bland annat vad gäller elevers 

ansvarstagande för studieresultat, innehåll, arbetsformer och initiativförmåga.  

2.2 Inflytande i lagar och förordningar 
I regeringsformen, vilken utgör en part av den svenska grundlagen, står det utfärdat att 

samhället ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet. Likaså 

ska demokratins idéer bli vägledande inom samhällets alla områden, där skolan ska innefattas 

(SFS 2011). Detta är i enlighet med Skollagen (SFS 2010) som förespråkar att både barn och 

elever ska ges inflytande över den utbildning de är verksamma inom. Eleverna ska stimuleras 

att ta aktiv del i arbetet med att göra utbildningen bättre och informeras om frågor som rör 

dem. Vilken grad av inflytande eleverna ska ges ska anpassas efter mognad och ålder (SFS 

2010). Vidare ska elevernas arbete med inflytandefrågor stödjas och underlättas. I 

Skolkommitténs delbetänkande (1996) beskrivs anledningen till varför elever ska ha 

inflytande i skolan. Den mänskliga rättigheten, skolans uppdrag att fostra demokratiska 

medborgare och inflytandets förutsättning för lärande är avgörande faktorer till varför 

skolkommittén förespråkar elevinflytande (SOU 1996).   

          Som stöd till att elevinflytande ska få råda i skolan, kan man även finna, enligt 

arbetsmiljölagens första kapitel tredje paragraf, att alla som genomgår utbildning ska ges 

inflytande i allt väsentligt, oavsett ålder, och ska likställas som arbetstagare (SFS 1991; 

Rimsten 2008). Formerna för detta inflytande kan variera och den lokala kreativiteten spelar 

en avgörande roll.  

          I läroplanen för gymnasiet (Gy11) beskrivs eleven kunna ta aktivt inflytande över sin 

utbildning och det inre arbetet i skolan (Skolverket 2011b). Läraren ska även ansvara för att 

alla elever får reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen. Det 

beskrivs vara rektorns ansvar att arbetsformer utvecklas så att elevinflytande gynnas.  

          Förutom de nationella riktlinjer som skolan bör följa antogs FN:s barnkonvention av 

FN:s generalförsamling 1989 (SÖ 1990). Barnkonventionen strävar efter att ge barn, oavsett 

bakgrund, rätt att få komma till tals. Konventionen är gällande för barn under 18 år. I artikel 
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12 lyfts barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem betraktade i frågor som 

berör hen. Hänsyn till barnets ålder och mognad beaktas (SÖ 1990; SFS 2010). Vidare går 

följande att utläsa i artikel 12: 
 

För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare 
eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i 
alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet. 

                            (SÖ 1990: Art 12) 
 
Med artikel 12 har barn rätt att uttrycka sina åsikter och det är statens ansvar att involvera 

barn i alla frågor som rör dem (SÖ 1990; Tham 1998). Flera andra intresseorganisationer och 

myndigheter har uttalat förväntningar och påtalat dess betydelse av reellt inflytande, 

exempelvis Elevorganisationen, Förbundet Hem och Skola, Svenska kommunförbundet, 

Ungdomsstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, BRIS med flera (Forsberg 2000).  

          Sammanfattningsvis innebär detta att lagar och förordningar som benämner 

elevinflytande bör tillämpas i skolans kontext och det bör göras möjligt att finna lämpliga 

kanaler för att elevernas åsikter kan komma till tals, i samklang med de lagar och föreskrifter 

som påvisar elevinflytande.  

2.3 Begreppet elevinflytande 
Begreppet elevinflytande används flitigt. Trots detta är begreppet, enligt Tham (1998), 

otydligt. Begreppet kan innefatta en rad olika ämnen och situationer. Dock fastställer 

Forsberg (2000) att inflytandet ska utövas inom ramen för gällande lagar, förordningar och 

kommunala beslut samtidigt som inflytandet ej får sätta demokratin ur spel.  

          Forsberg (2000) menar att inflytande tillhör en begreppssamling inom 

samhällsvetenskapen vars gemensamma nämnare är att kunna påverka och möjliggöra, 

positiva såväl som negativa känslor. Tham (1998) hävdar dock att elevinflytande är främst 

förknippat med positiva känslor, kanske speciellt från dem som erhåller inflytandet. Vidare 

menar Forsberg (2000) att termer som medverkan, medbestämmande, medinflytande, 

delaktighet, participation, styrning och socialisation kan ges som exempel inom den 

samhällsvetenskapliga begreppssfären.  

          I SAOL har begreppet inflytande betydelsen ”möjlighet att påverka” (Svenska 

akademiens ordlista över svenska språket 2006). I likhet med denna definition är Wiklunds 

(1998) som tolkar elevinflytande som möjligheten att kunna påverka vad som sker i skolan 

och även som uttryck för den makt eleverna tilldelas i skolan. Wiklund menar att ords 

betydelse som elevdemokrati, elevinflytande och elevmedverkan skiftar utifrån användarens 
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tolkning. Dessa ord förekommer i styrdokument, utredningar och rapporter och fungerar 

oftast som synonymer. Forsberg (2000) hävdar att detta leder till att gränserna för 

elevinflytande inte enkelt kan fastställas. Det är även oklart vilken grad av elevinflytande 

elever ska ges över skilda frågor. Eleverna ska kunna framföra sina åsikter i olika faser i 

undervisningen och hänsyn bör tas till deras uppfattningar. Eleverna har även rätt till, enligt 

Forsberg, information om verksamheten och dess bakomliggande syften. Balansen mellan 

elevernas och lärarnas inflytande tycks också vara ett problem (Swahn 2006). Swahn menar 

att lärarens professionella utövning ej får resultera i att eleverna fråntas inflytande. Inte heller 

får pendeln svänga så att läraren tillåter eleverna allt för stort inflytande.  

2.3.1 Elevinflytandets olika dimensioner 

Två olika sätt gällande elevinflytande kan figurera (SOU 1996:22). Elevinflytande kan ur ett 

perspektiv handla om formen, där valet av skola kan fungera som exempel för det formella 

inflytandet. Klassråd, elevråd och andra formella organisationer i skolans regi kan även 

klassas som formella inflytandeorgan. Detta är inflytandeformer som skolan valt att 

godkänna. Enligt det formaliserade inflytandet ska elevråd, klassråd och skolkonferenser 

finnas vid varje gymnasieskola (Wiklund 1992).   

          Elevinflytande kan även ses som en funktion, det vill säga möjligheten till att 

exempelvis kunna påverka inlärningen i den dagliga undervisningen, vilket ses som informellt 

inflytande. Denna typ av inflytande ska kunna göras påtaglig vid sidan om de organiserade 

formerna av elevinflytande. Det informella inflytandet ska tydliggöras i mötet mellan lärare 

och elev i den enskilda undervisningssituationen. Inflytande ses som en viktig del av skolans 

arbete. Detta för att förbereda eleverna för kommande arbets- och föreningsliv (Skolverket 

2011b). Enligt Forsberg (2000) kan sammanblandningen av formellt och informellt inflytande 

leda till en föreställning om att vissa former av inflytande inte har samma dignitet.  

          Elevinflytande kan även delas upp i kollektiva och individuella dimensioner. Det 

kollektiva står i det här sammanhanget för klassens, eller hela skolans, gemensamma 

möjlighet att påverka. Denna dimension, kan ofta, förenas med formella processer som 

elevråd och kan samtidigt tillhöra informella processer, då en mindre fristående grupp av 

elever vill påverka sin situation i exempelvis läroprocesser. Den individuella dimensionen av 

elevinflytande karaktäriseras av individens möjligheter till att exempelvis påverka sin 

lärandesituation och andra individuella processer i sin studiesituation. Den individuella 
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dimensionen tenderar ofta att samspela med de informella inflytandeprocesserna då de står 

relativt nära varandra (Myndigheten för utveckling 2007). 

          Rönnlund (2013) menar att formuleringarna som berör elevinflytande i de senaste 

styrdokumenten, tyder allt mer på att informellt och individuellt inflytande får allt större plats, 

exempelvis går det ej att utläsa något konkret kring elevråd och klassråd. Rönnlund menar 

alltså att avsaknaden av detta kan påvisa förskjutningar i elevinflytandets dimensioner, från 

formellt och kollektivt elevinflytande till informellt och individuellt elevinflytande. 

2.4 Specialidrott  
I detta avsnitt ämnar vi beskriva specialidrotts (förkortat SCI) historiska och nutida kontext 

vad gäller den rådande ämnesplanen, NIU-gymnasium samt ge en kortfattad beskrivning av 

vilka lärare/instruktörer och elever som är verksamma inom ämnet.  

2.4.1 Historik 

Efter idrottsgymnasiernas etablering har skolan i sig blivit en viktig arena för idrottslig 

utveckling samtidigt som idrotten blivit allt viktigare för skolan, då idrotten som statusfaktor 

blivit en väg till ökad profilering hos skolorna (Uebel i Lund 2010).  

          Vad som kännetecknar den svenska idrottsmodellen är en gedigen föreningsrörelse som 

erbjuder idrott till alla oavsett etnicitet, social bakgrund och klass. Den svenska modellen står 

för en filosofi där individuell elitsatsning är parallell med civil utbildning. En utbildning som 

ska ligga som fundament då idrottaren väljer att avsluta sin elitidrottssatsning (Uebel i Lund 

2010). Just sammankopplingen mellan skola och idrott har visat sig vara en viktig faktor till 

utveckling av den svenska modellen. Numera utbildas elitidrottare i samspel med 

utvecklingen av deras individuella idrottsliga kompetenser. Skolan har fått en central roll, 

efter införandet av ämnet Specialidrott, där idrottsrörelsen och skolan kombineras i form av 

idrottsgymnasier (Uebel i Lund 2010; Ferry & Olofsson 2011).  

          Idrottsgymnasierna gjorde intåg i Sverige i början av 1970-talet, då som ett 

studieprojekt, som senare skulle komma att etablera sig (Ferry & Olofsson 2009). Ämnet som 

bedrevs på idrottsgymnasierna var kallat specialidrott och läsåret 1977/78 var första läsåret 

ämnet bedrevs efter försöksperioden under början av 1970-talet. Gymnasierna, där studierna 

kunde kombineras med en satsning på sin egen idrott, gick under namnet 

Riksidrottsgymnasier och startades upp på totalt tolv orter och för tio olika idrotter. Fram till 

1994/1995 och införandet av Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) kunde en 

skolgång, kombinerat med träningstid under skoltid, enbart ske på dessa 
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riksidrottsgymnasium (Riksidrottsförbundet 2009). Men med skolreformen följde förändring 

gällande förutsättningar för ämnet specialidrott som efter införandet av Lpf 94 kunde bedrivas 

på alla gymnasieskolor (Ferry & Olofsson 2009). Under den tid då Lpf 94 gällde kunde 

specialidrott bedrivas på tre olika idrottsprofilerade gymnasier, tidigare nämnda 

riksidrottsgymnasium (RIG), regionalt idrottsgymnasium (REG) samt lokalt 

idrottsgymnasium (LOG), i samarbete med idrottsrörelsen. Den tidigare varianten, 

hemortsalternativet, upphörde med den nya skolreformen och innebar att eleverna fick läsa 

specialidrott under de individuella valen på lokal nivå (Jonsson 2000). Dessa förändringar 

bidrog till en expansion inom området och den ökade möjligheten ledde bland annat till en 

kamp om eleverna och en tydlig konkurrens mellan gymnasieskolorna för att säkra ekonomin. 

Vad som låg bakom denna förändring, till att alla skolor kunde bedriva ämnet specialidrott, 

var 1990-talets reformer gällande decentralisering, valfrihet och friskolor som tillsammans 

påverkade gymnasieskolornas möjlighet att bedriva ämnet (Ferry & Olofsson 2009).  

          Ännu en skolreform ägde rum 2011 och även denna kom att påverka och förändra 

ämnet specialidrott och dess förekomst samt innehåll. Den nya läroplanen, Läroplan, 

examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Gy11), infördes 

2011 och den medförde förändringar (Skolverket 2011b). Kraven för vilka skolor som kunde 

bedriva ämnet höjdes och numera kan ämnet endast ges vid skolor som blivit certifierade, 

vilka är Riksidrottsgymnasium (RIG) och det relativt nyligen utformade nationellt godkänd 

idrottsutbildning (NIU). Cirka 75 procent av Sveriges kommuner hade under 2010 

möjligheten att bedriva undervisning i specialidrott på någon form av gymnasial 

utbildningsnivå. Reformen syftade till att skapa en mer kvalitativ och distinktare 

elitidrottsutbildning genom att begränsa ämnet specialidrott och dess dimensionering (Lund & 

Liljeholm 2012). 

2.4.2 NIU-gymnasium 

Då RIG har som uttalad målsättning att förbereda eleverna på en internationell karriär inom 

sin idrott, har NIU en inriktning på en nationell karriär. Införandet av NIU syftade till att 

skapa en kvalitativ utbildning och öka tydligheten och detta innebar bland annat tydliga 

certifieringskrav för att kunna bedriva undervisning i specialidrott (Lund & Liljeholm 2012).  

           Gymnasiereformen 2011 medförde att alla skolor inte längre kunde bedriva 

undervisning i ämnet specialidrott. Från att ha kunnat bedriva undervisning på tidigare RIG 

(Riksidrottsgymnasium), REG (Rekommenderat gymnasium) och LOG (Lokalt gymnasium) 
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går det numera endast läsa specialidrott på RIG- och NIU-gymnasium (Riksidrottsförbundet 

2010). NIU får alltså inte bedrivas av vilken huvudman som helst utan det är enbart 

gymnasieskolor som har uppfyllt de respektive specialidrottsförbundens certifieringskrav som 

kan klassas som ett NIU-gymnasium (Lund & Liljeholm 2012).  Detta medför dock inte att ett 

NIU-certifierat gymnasium är öppet för alla sökande. Det sker fortfarande en tydlig selektion, 

genom krav som bygger på idrottslig förmåga samt prestation i skolan (Lund 2011). Totalt 

sett har 367 nationellt godkända gymnasieutbildningar lyckats bli certifierade i en rad olika 

idrotter, där bollsporter i lag är de dominerande (Lund & Liljeholm 2012). Inom de 51 RIG 

som erbjuder specialidrott finns 31 olika idrotter representerade (Svensk idrott 2014). 

          Gällande elevers antagningsprocess till NIU kan denna ske först genom 

specialistidrottsförbundet och sedermera till den aktuella skolan alternativt att vissa idrotter 

överlåter antagningen helt till den aktuella gymnasieskolan (Skolverket 2013b). 

Talangidentifikationen som sker i antagningen är en komplex uppgift vilket ställer höga krav 

på lärarna som utför antagningen. Lärarna/instruktörerna använder exempelvis olika mätbara 

tester samt dennes tidigare erfarenheter gällande talangidentifikation för att avgöra vilka 

elever som är lämpliga för en elitsatsning på NIU- eller RIG-gymnasium (Lund & Liljeholm 

2012). Vad som går utläsa av detta är att det ställs höga krav på läraren/instruktören gällande 

vem som blir antagen till att läsa på ett NIU- eller RIG-gymnasium.  

2.4.3 Ämnesplanen 

Ämnet specialidrott har alltså genomgått en förändring genom skolreformen 2011 samt 

införandet av Gy11 (Skolverket 2011b). Det övergripande målet med ämnet har ändrat 

karaktär och stannar inte numera vid att utveckla elevers färdigheter inom den valda idrotten 

(Skolverket 2011a). I den nuvarande ämnesplanen för ämnet specialidrott framkommer det, i 

ämnesbeskrivningen, att ämnet specialidrott erbjuder en utveckling av den idrottsliga 

förmågan mot elitnivå inom en vald idrott. Ämnet har numera fått en elitistisk karaktär och 

kan alltså ses som förberedelse för att prestera på nationell elitnivå, vilket har medfört att 

ämnet numera kan ses som en elitidrottsutbildning (Skolverket 2011a).  

          Ämnet specialidrott har även förändrats kurskategoriskt och består av 200 

gymnasiepoäng i programfördjupningen och av 200 gymnasiepoäng i det valbara individuella 

valet. Därutöver kan ämnet, efter beslut av rektor på den aktuella skolan, studeras som utökat 

program med högst 300 gymnasiepoäng. Ämnet delas upp i tre olika kurskategorier; 

”Tränings- och tävlingslära”, ”Idrottsspecialisering”, och ”Idrottsledarskap”.  I kurskategorin 
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”Idrottsspecialisering” ingår tre kurser som vardera består av 100 gymnasiepoäng.  

Kurskategorin ”Träning och tävlingslära” består likaså den av tre kurser som består av 100 

gymnasiepoäng medan ”Idrottsledarskap” består av en kurs med 100 gymnasiepoäng 

(Skolverket 2011a). Följaktligen kan elever som läser specialidrott på NIU- eller RIG-

gymnasium läsa totalt 700 poäng. 

          Ämnet berör många olika delar och ska ge eleverna möjligheter att utvecklas inom sin 

valda idrott och även utveckla deras kunskaper om elitidrott. I ämnesplanen för specialidrott 

står det följande gällande vad undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utvecklas inom:  
1. Förmåga att utöva vald idrott på elitnivå. 
2. Kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i tränings- och tävlingssammanhang utifrån 
idrottspsykologiska, idrottsfysiologiska och näringsfysiologiska teorier. 
3. Kunskaper om ledarskap och idrottsrörelsens organisation. 
4. Kunskaper om samt förmåga att använda och utvärdera träningsmetoder för att utveckla 
prestationsförmågan. 
5. Kunskaper om idrotts- och träningsmiljöers betydelse för prestationsutveckling samt om hur skador och 
ohälsa förebyggs och behandlas. 
6. Kunskaper om olika värderingar i tränings- och tävlingssammanhang samt förmåga att anpassa träning 
till etiska normer och regler för träning och idrottsliga aktiviteter. 
7. Kunskaper om människors sätt att samverka och kommunicera i tränings- och tävlingssammanhang samt 
förmåga att leda, kommunicera, samarbeta och samverka. 

                                                                                                                              (Skolverket 2011a) 

Detta påvisar ämnets innehåll och dess kunskapsbredd. Eleverna ska få möjlighet att utveckla 

många olika förmågor. Vidare framkommer det i kunskapskraven för kursen 

”Idrottsspecialisering 1” att eleven för betyget E ska kunna ”... genomföra, med viss 

säkerhet och i samråd med handledare, vald idrott tekniskt och taktiskt med viss precision och 

kontroll” (Skolverket 2011:6a). Sedermera står det även för betyget E att ”eleven planerar och 

genomför i samråd med handledare sin träning” (Skolverket 2011:6a). I träningen prövar 

eleven olika metoder som kan vara av betydelse för att förbättra resultatet och för att 

förebygga skador (Skolverket 2011a). Dessa utdrag ur kunskapskraven ger tydliga 

indikationer på att eleven, som läser specialidrott, i samråd med handledare ska genomföra 

och planera sin träning.  

          I ämnets syftesbeskrivning står det vidare att ”den ska ge eleverna möjlighet att 

utveckla kunskaper om metoder och teorier för träning samt förmåga att planera, genomföra 

och utvärdera tränings- och tävlingsverksamhet” (Skolverket 2011:1a). Vad som kan utläsas 

av ämnesplanen för specialidrott är att eleverna ska ges möjlighet att utveckla och öka sina 

kunskaper om sin idrott ur elitperspektiv.  
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2.4.4 Vilka är lärarna/instruktörerna och eleverna i ämnet? 

Den som ansvarar för undervisningen, i ämnet specialidrott, brukar få flertalet olika 

benämningar såsom coach, tränare, lärare eller instruktör. En stor del av lärarna/instruktörerna 

som undervisar i ämnet saknar lärarutbildning och det finns i nuläget ingen lärarutbildning 

kopplat till specialidrottämnet. Dock erbjuder Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) 

utbildning med anknytning till ämnet specialidrott i samarbete med specialidrottsförbunden 

(GIH 2014). Med lärarutbildning menas att en person har tagit en lärarexamen och genom den 

är utbildad i grundläggande pedagogik, läroplanstolkning och är förtrogen med betyg och 

bedömning. Läraren/instruktören som undervisar i ämnet har inte sällan även en anställning 

utanför skolan och då ofta i en idrottsorganisation (Ferry & Olofsson 2009). Gällande 

läraren/instruktören i specialidrott och dess utbildningsbakgrund har 75 % av dessa någon 

form av högskoleutbildning (Lund 2010). Sju av tio lärare har en tränarutbildning som 

motsvarar steg tre eller högre. Könsfördelningen bland lärarna i ämnet är tydlig. Andelen 

kvinnor och personer med annan etnicitet än svensk är påfallande låg (Ferry & Olofsson 

2009).  

           I Ferry och Olofsson rapport (2009) visar det sig att specialidrottselever, oavsett 

idrottsinriktning, har föräldrar med högre utbildningsbakgrund än gymnasieelever i allmänhet. 

Totalt 52 % av de undersökta specialidrottseleverna, på RIG-gymnasium, har föräldrar med 

högskoleutbildning. 46 % av landets alla gymnasieskolor där specialidrott erbjuds, har 

föräldrar med högskoleutbildning. För gymnasieelever, som ej läser specialidrott, har 40 % av 

föräldrarna högskoleutbildning (Ferry & Olofsson 2009). Vidare är 65 % av eleverna födda 

under första halvåret, vilket är en kraftig avvikelse från elevpopulationen i allmänhet. Familj, 

kompisar, tränare och ledare gör att eleverna upplever befinna sig i en mycket positiv 

idrottsmiljö. Nästintill alla elever som läste på RIG-gymnasium, strävar mot internationell 

eller nationell toppnivå, medan drygt hälften av gymnasieeleverna som läser specialidrott, i 

vanliga gymnasieskolan, har den ambitionen (Ferry & Olofsson 2009). Pojkarna dominerar 

bland de som siktar mot professionell idrottskarriär. Lund (2010) menar att det råder en tydlig 

relation mellan expanderande fotbollsutbildning (utbud) och elever som väljer detta alternativ 

(efterfrågan) och att fotbollen ger uttryck för ett stort och varierat elevunderlag. Det går 1100 

fotbollsaktiva ungdomar per kommun som ger fotbollsutbildning. Information om elever som 

läser specialidrott, efter Gy11:s inträdande är ännu inte ett helt beforskat område. Lund (2011) 

diskuterar huruvida den nya gymnasiereformen kan komma att förändra elevers möjligheter 

att utöva ämnet specialidrott. 
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I enlighet med dessa utbildningspolitiska idéer kommer elever som baserar sina utbildningsval på ett stort 
idrottsintresse, drömmar om att en dag bli elitidrottare och emotioner om att utvecklas inom sin idrott, eller 
kanske enbart valt idrottsutbildning för att avlasta sina övriga gymnasiestudier, att exkluderas i den nya 
gymnasieskolan. 

         (Lund 2011:18f) 
 

Lund (2011) menar vidare att talangidentifikation, och svårigheterna med att hitta de bäst 

lämpade ungdomarna, innebär en stor problematik och sedermera har betydelse för vilka 

elever som tas in till NIU-eller RIG-gymnasium. Ferry & Olofsson (2011) menar att resultatet 

av deras studie kan komma att påverka den redan förstärkta och sneda sociala rekryteringen i 

ämnet utifrån kön, etnicitet, födelsemånad och föräldrars utbildningsbakgrund. 
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3. Syfte och frågeställningar	   
Syftet med studien är att undersöka NIU-elevers uppfattningar om elevinflytande i ämnet 

specialidrott fotboll. De frågeställningar som studien vill svara på är dessa: 

 

1. Vilka är specialidrottelevers förhållningssätt till elevinflytande? 

2. I vilka sammanhang uppfattar specialidrottelever hinder och möjligheter att utöva 

elevinflytande? 

3. Hur uppfattar specialidrottselever att elevinflytande kan skapa förutsättningar för lärande? 

3.1 Avgränsning 
I denna studie är Deweys (1997; 1999; 2004) tankar om lärande till grund för hur synen på 

lärande ska uppfattas och tolkas. Deweys synsätt på lärande utgår ifrån ett erfarenhets- och 

aktivitetsbaserat perspektiv där individens möjlighet till måluppfyllelse ska sättas i fokus. Den 

demokratiska rättigheten ses som medel snarare än mål. Läraren har en central roll i Deweys 

synsätt där lärarrollen som den enväldigt bestämmande skall ersättas av en handledarroll vars 

betydande uppgift är att vägleda eleverna i deras lärande.   
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4. Tidigare forskning 
Forskningsunderlaget som direkt belyser sambandet mellan elevinflytande och specialidrott är 

begränsad. Eftersom Gy11 är en relativt färsk läroplan blir forskningen, som utgår från den 

nuvarande ämnesplanen i specialidrott, än mer avgränsad. Den forskning som sonderas 

genomfördes under perioder där tidigare läroplaner var aktuella och tolkningen av 

elevinflytande kan därmed varit annorlunda. Eftersom NIU-konceptet trätt i kraft nyligen 

medför det att vi även beträder den forskningsterräng som belyser den snarlika RIG-

verksamheten. 

          Fokus ligger på forskning som belyser både informellt och formellt elevinflytande. 

Elevers uppfattningar, värderingar och attityder till de informella inflytandeprocesserna, i 

första hand på idrottslig gymnasiekontext, är den centrala utgångspunkten i den tidigare 

forskningen. Det formella elevinflytandet behandlas i vilka sammanhang man har möjlighet 

att utföra inflytandet.  

          Vi har bearbetat forskningsterrängen genom att beträda den forskning som finns 

tillgänglig gällande elevinflytande på gymnasiet, till ämnet idrott och hälsa och slutligen i 

förhållande till ämnet specialidrott. Varför vi valt att undersöka tidigare forskning kopplat till 

ämnet idrott och hälsa är på grund av ämnets liknande förutsättningar, vad gäller syftet att 

utveckla elevernas fysiska förmågor.  

4.1 Elevinflytande i gymnasieskolan  
Swahn (2006) ger en översiktlig bild över den forskning som bedrivs om elevinflytande i 

skola och undervisning. I slutet av 1980-talet, och 1990-talets första år, kan konstateras att 

elevinflytandet överförs till det formella inflytandet (Statens skolverk 1993; Swahn 2006). 

Den verksamhet där eleverna på gymnasiet önskar sig större inflytande uppfattas vara som 

minst, nämligen i undervisningen. Planeringen görs av läraren och eleverna involveras i 

detaljfrågor. Liknande resultat bekräftas i ett par andra studier (Forsberg 1992; 1993) 

          Vidare visar Skolverkets utvärdering av gymnasieskolan 1995 att elever på 

yrkesprogram upplevs inneha större inflytande, gällande undervisningsfrågor, än elever på de 

teoretiska programmen (Statens skolverk 1996). Detta i likhet med Gun Wiklunds (1998) 

studie vid gymnasieskolorna i Malmö, där elever på yrkesförberedande utbildningar upplever 

sig ha större inflytande än elever på studieförberedande utbildningar. För eleverna på de 

yrkesinriktade programmen passar det bättre, i dialog med läraren, komma överens om 
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innehåll medan elever på naturvetenskapliga program överlämnar sådana beslut till läraren 

(Swahn 2006).  

          Selberg (1999) har i sin forskning studerat lärande i relation till 

undervisningssituationen och resultatet visar att lärandet varierar med variationer av 

inflytande. Har eleverna vana och erfarenhet av inflytande ökar chansen att klara av moment 

där inflytande ges, exempelvis självständiga val avseende innehåll och arbetssätt i 

undervisningen. Lärandet uppvisar både djup och bredd och lärarens stöd till eleverna är 

viktigt för att stimulera val och argumentation. Selberg (1999) hävdar att elever med mindre 

erfarenhet av inflytande har svårare att organisera och planera sitt lärande, och låter sig ledas 

av vad läroboken tar upp och lär sig genom att kopiera texter. Swahn (2006) menar att 

problemet tycks vara att finna balans mellan elevers och lärares inflytande. Vidare visar 

Selbergs (2001) forskning att eleverna utvecklar kunskaper och färdigheter som de nationella 

målen strävar efter, genom att ges inflytande och göras involverande. Lusten för lärandet 

ökar, enligt Selberg (2001), om man får möjlighet till att vara med och påverka. Eleverna vill 

ha mer inflytande över sin situation i skolan vad gäller lärande, trivsel och kvalitet, enligt 

Selberg (2001). 

          I Rönnlunds (2011) studie, som förvisso begränsar sig till elever på grundskolans 

senare år, hävdar författaren att ett generellt resultat som har anknytning till inflytande, är 

elevernas uppfattningar om deras mindre möjligheter att göra sina röster hörda och 

möjligheterna att påverka i skolan. I 2012 års attitydundersökning upplever gymnasieeleverna 

att de har mindre inflytande än 2009, vilket står i relation till Rönnlunds resultat, och bryter en 

tidigare positiv trend (Skolverket 2010; Rönnlund 2011; Skolverket 2013a). Forsberg (2000) 

menar att det primärt har använts attitydundersökningar, i den tidigare forskningen, i vilka 

olika grupper får bedöma dagsläget och ge uttryck för önskemål om inflytande för elever. 

Färre elever anser sig ha inflytande över exempelvis skolans regler jämfört med tidigare 

rapporter, vilket löper under ramarna för det formella inflytandet. Detta gäller både viljan och 

möjligheter till inflytande. Viljan att vara med och bestämma har minskat i lägre grad än 

möjligheterna (Forsberg 2000). Rönnlund (2011) menar att även om det individuella och 

informella elevinflytandet ökar i skolan, så är det formella elevinflytande fortfarande brukligt. 

          I Elvstrands (2009) studie visar det sig att sådant som diskuteras och förhandlas på 

formella arenor, i exempelvis klassråd, också är föremål för diskussioner och överläggningar i 

undervisningssituationer och raster. Rönnlund (2011) menar att det formella inflytandet är 

vanligt förekommande i den svenska skolan, och följaktligen utgör en utgångspunkt för 
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elevinflytande, samtidigt som den har ett generellt svagt förtroende hos eleverna. Ur 

Elvstrands forskningsresultat (2009) kan vi dock utläsa att det formella elevinflytande kan ge 

ringar på vattnet för vidare diskussioner, även om den ”formella arenan” inte upplevs som 

förtroendeingivande.  

4.2 Elevinflytande i ämnet idrott och hälsa 

I en studie, genomförd av Londos (2010), behandlas idrottsundervisningen på gymnasieskolan 

kopplat till elevernas idrottande på fritiden. Londos (2010) har i sin studie syftet att skapa 

förståelse för hur makt visar sig i undervisningen samt vilka elever som är de dominanta i 

idrottsundervisningen. Elevinflytande är ett begrepp som behandlas i studien och det 

framkommer att det är vissa typer av elever som har större inflytande. Gällande 

undervisningen tenderar de elever som utför någon form av bollsport i lag att ta stor plats vad 

gäller elevinflytande i undervisningen (Londos 2010).  

          I studien framkommer att undervisande lärare tenderar att låta praktiska 

omständigheter, samt sina egna och elevernas önskningar, styra vad undervisningen får för 

innehåll. Lärarna i ämnet menar att de har ett inbjudande förhållningssätt till elevinflytande 

och samtidigt finns det en omedvetenhet gällande deras metoder för att få eleverna att påverka 

i undervisningen, enligt studien.   

          Elevinflytande i ämnet idrott och hälsa berörs även i Rönnlunds studie (2011). I studien 

framkommer det att tydliga påverkansförsök från eleverna är vanligare i ämnet idrott och 

hälsa än i andra ämnen. Studien visar även att eleverna tenderar att få fler inbjudningar till att 

påverka ämnesinnehållet jämfört med andra skolämnen. Dessa inbjudningar till inflytande 

tenderar att ske i terminsplaneringar och andra grovplaneringar och elevaktiviteten under 

dessa tillfällen visar sig hög. Inbjudningar, genom observationer i studien, visar sig ofta ske i 

helklass och på lärarens egna initiativ. Påverkansförsöken täcker av fler områden i ämnet än 

vad inbjudningarna från lärarna gör (Rönnlund 2011).   

4.3 Elevinflytande i ämnet specialidrott 
I en studie av Ferry och Olofsson (2009) är det huvudsakliga syftet att utvärdera ämnet 

specialidrott. Studien fokuserar på att belysa förhållandet mellan kursplanerna och hur det i 

realitet ser ut på skolorna. Studien syftar även till att skapa underlag till den gymnasiereform 

som skulle genomfördes 2011. Data till studien valdes ut av Riksidrottsförbundet (RF) samt 

Skolverket med strävan att fånga upp mångfalden inom både det geografiska och den 

idrottsliga spridningen som finns inom ämnet (Ferry & Olofsson 2009).  
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          Utvärderingen visar att det finns en stor variation gällande hur de enskilda skolorna 

väljer att organisera och undervisa i ämnet. Den visar även, gällande undervisningen, att den 

oftast sker i mindre grupper som bestäms av årskurs, aktuell kurs och idrottsgren. I 

utvärderingen framhålls ämnets variation, gällande de organisatoriska frågorna, där varje 

skola och undervisande lärare har möjlighet att påverka upplägg och undervisning. 

Könsuppdelad undervisning förekommer och oftast under de färdighetstränande inslagen. 

Gemensamt för skolorna som undervisar i ämnet är att undervisningen domineras av praktisk 

färdighetsträning. Utvärderingen visar även att det sker en social snedrekrytering till ämnet 

som visar sig genom elevers kön, etnicitet, föräldrars utbildningsbakgrund och födelsemånad 

(Ferry & Olofsson 2009). Två av tre anser att det bästa med undervisningen är att få 

möjligheten till att utveckla sin idrottsliga kompetens. Andra positiva faktorer som vägs in är 

möjligheten att utveckla sina teoretiska kunskaper, möjligheten till att utöva på skoltid och 

tillgången till bra instruktörer samt träningskamrater (Ferry & Olofsson 2009).  

          Studien belyser även elevernas uppfattningar om undervisningens genomförande och 

påvisar att RIG-elever har större möjlighet till inflytande i den praktiska undervisningen än 

vad gymnasieelever, som läser specialidrott på gymnasieskolor, har. Undersökningen visar 

även att en större grad av inflytande i undervisningen verkar finnas hos de individuella 

idrottarna. Minst inflytande anser RIG-eleverna att de har över prov och testers utformning. 

Gällande undervisningsformerna i ämnet framkommer det en variation mellan 

”katederundervisning” och individuella arbeten och arbeten i grupp (Ferry & Olofsson 2009).  

           Uebel (2006) genomförde en studie gällande vad flickor och pojkar värdesätter i RIG-

verksamheten. Genom studien visar det sig att de värden som rankas högst är träningskvalité, 

förtroende för tränaren och tränarens kompetens. Under kategorin träningskvalité påpekar 

eleverna innebörden av värdet av att ges inflytande över sin träning. På påståendet Jag saknar 

inflytande över min träning svarade 27 % av både flickorna och pojkarna att de instämmer 

helt eller delvis i detta. Studien visar alltså att just inflytande över sin träning är något som 

man värdesätter högt och samtidigt att det eventuellt kan finns brister i elevernas möjligheter 

till inflytande över sin träning.  
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5. Teoretiska perspektiv på elevinflytande 
I detta avsnitt presenteras de teoretiska ramverken för studien. Avsnittet innehåller John 

Deweys pedagogiska teori där Swahns (2006) sammanfattning, över centrala drag ur Deweys 

texter, fritt översatts till rubriker. I Myndigheten för skolutvecklings (nuvarande Skolverket) 

analyseringsmodell förekommer elevinflytande i olika dimensioner.  

5.1 Deweys pedagogiska teori 
          John Dewey var en av 1900-talets mest framstående utbildningsfilosofer. Hans 

engagemang i utbildningsfilosofiska frågor har gjort honom känd och aktat i stora delar av 

världen (Dewey 2004). Ambitionen i den nya pedagogiken var att svara upp mot de 

samhällsförändringar som präglade det amerikanska samhället. Dewey ville beakta skolan 

som en social institution innefattande individualistiska och sociala perspektiv. Detta för att 

bidra till ett föränderligt samhälle (Dewey 2004). 

          Deweys pedagogik har en mycket tydlig individ- och samhällsförankring. Swahn 

(2006) menar att Dewey ville beakta skolan som verktyg och gagn för samhällets utveckling, 

där demokrati åsyftas som grunden till god samhällsutveckling. I Demokrati och utbildning 

(1999) menar Dewey att skolan ska vara en avspegling av det rådande samhället som skolan 

befinner sig i. Strävan ska vara att skapa en framtid hellre än att återskapa det förgångna. Ett 

sådant samhälle måste ha en typ av utbildning som ger individerna ett personligt intresse för 

sociala relationer, kontroll och intellektuella vanor som gör det möjligt att genomföra sociala 

förändringar (Dewey 1999).  

          Individens utbildningsprocess startar vid födseln enligt Dewey (1999). 

Utbildningsprocessen är, till en början i omedveten form, och övergår sedan till en medveten 

process. Den medvetna processen präglas av att människan tvingas göra grundval genom 

tidigare erfarenheter. Begåvningen knyts till barnets erfarenhetsuppbyggnad och har därmed 

ingenting med en genetiskt ärvd intelligens att göra. När barnet börjar skolan övergår 

erfarenhetsuppbyggnaden, eller lärandet, till att bli mer medvetet och strukturerat. Genom 

elevens medvetandeval sker lärande genom växelverkan mellan lärare och elever (Dewey 

1999). 

5.1.1 Individens möjlighet till måluppfyllelse genom medvetet handlande 

Dewey (1999) menar att skolan ska genomsyras av en social gemenskap där individer fritt får 

samverka för att finna lösningar på problem. Individens egna intressen ska sättas i fokus i 
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verksamheten och individen ska uppmuntras till att delta och föra gruppen framåt. Dewey 

menar att denna typ av frihet är tillämpar eftersom skolans verksamhet ska präglas av tydliga 

mål och riktlinjer. Hade skolan ej varit målstyrd hade kaos kunnat uppstå.  

          Dewey är tydligt intresserad av vad en meningsfull verksamhet ska bestå av. Han menar 

att en betydande del i skolarbetet ska vara att lära sig att definiera mål och skapa syften för att 

öka meningsfullheten i verksamheten. Han påpekar vidare att risken kan vara att eleverna 

förlorar tydlighet kring inlärning av det som var syftet med verksamheten, utan mål och syfte 

(Dewey 1999).  

          Den demokratiska kompetensen är en grundförutsättningen till att kunna delta effektivt. 

Denna grundförutsättning är ej given av naturen, vilket talar för att sådana kunskaper bör övas 

på i skolan (Dewey 1997; 2004). Dewey menar vidare att eleverna utvecklar sin demokratiska 

förmåga genom deltagande i en demokratisk verksamhet. Enligt Dewey finns två typer av 

frihet, nämligen en intellektuell och en fysisk. Den intellektuella ska betraktas som mest 

betydelsefull. Den yttre friheten (den fysiska) kan ses som ett medel till att uppnå den 

intellektuella friheten, tankens frihet. Den yttre friheten kan innebära friheten att röra sig fritt i 

undervisningens miljöer. Umgänget i skolan blir på så sätt naturligare. Den yttre friheten 

underlättar inlärningsprocessen, den ger eleven möjlighet att handla och praktiskt genomföra 

saker och reflektera över dessa. Dewey poängterar betydelsen av att den yttre friheten inte har 

ett annat värde än att garantera den inre friheten (Dewey 1997; 2004). 

          Enligt Dewey uppstår kunskap först genom reflektion av individens handlande som 

utförs i en meningsfull verksamhet där eleven tidigare reflekterat över syfte och mål med 

verksamheten (Dewey 1999). Reflektionen som följer på en handling leder till 

kunskapsutveckling. Handlingen i sig leder ej till någon kunskapsutveckling, enligt Dewey. 

En intelligent aktivitet är friheten att efter reflektion genomföra en planerad aktivitet. Att 

kunna formulera egna mål och syften och genomföra dessa är det centrala (Dewey 1997; 

Dewey 2004). Våra naturliga impulser och önskningar hjälper oss med detta men måste 

bearbetas genom reflektion. Enligt Dewey (2004) leder självreflektion leder till självkontroll 

och intelligent tänkande. 

5.1.2 Läroplanen som struktur för undervisningens innehåll  

Dewey menar att utbildningsfilosofin har pendlat mellan två läroplaner. Den logiska 

läroplanen innebär att eleven står under en läroplan som står för ett på förhand givet och 

systematiserat stoff. Den andra läroplanen namnger Dewey som den psykologiska läroplanen 
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vilken innebär att elevens intressen och behov påverkar och influerar utbildningens innehåll 

och utformning (Dewey 1999; Stensmo 2007). Eleven och läroplanen ska tillsammans bilda 

en enighet som ständigt utvecklas i en aktiv process. Dewey förutsätter att läraren har en roll 

som handledare åt eleven, snarare än den enväldigt bestämmande (Dewey 1999).  

          Ett redan etablerat ämnesinnehåll i olika ämnen ska läras i samklang med elevens 

aktuella erfarenhet av ämnet (Dewey 2004). Ämnesstoff och dess kunskap kan gå förlorad om 

eleven ej får reflektera över den personliga förankringen. Att erfarenheten ska utgöra 

utgångspunkten för lärandet betyder inte att läroplanen ska uppfattas som oviktig eller 

ointressant. Läroplanen representerar istället mänsklighetens samlade erfarenhet på ett 

strukturerat sätt (Dewey 2004; Swahn 2006).  

5.1.3 Erfarenheten och reflektion som utgångspunkt för undervisningens innehåll  

Enligt Dewey (1999) fungerar erfarenheten som en fundamental tillgång för all pedagogisk 

verksamhet. Han menar att erfarenheten dock inte enbart kommer från praktiska aktiviteter 

utan genom interaktion mellan den praktiska aktiviteten och följande reflektion.  Inte heller 

kan erfarenheten skapas direkt ur reflektion, utan reflektionen måste ha förankring i praktisk 

handling (Dewey 1999).  

         Dewey beskriver inte demokrati ur ett statsvetenskapligt perspektiv utan som en form 

för hur livet ska levas tillsammans. Denna demokrati stödjer en mänsklig 

erfarenhetsuppbyggnad som gagnar samhället (Dewey 1999; Swahn 2006).  

          Enligt Dewey ska kunskapsinnehållet bestämmas utifrån elevens erfarenhet, inte 

primärt läro- och kursplan. Det specifika kunskapsstoffet, relaterat till aktuell erfarenhet 

skapar ett behov av kunskapen, vilket gör eleven motiverad att lära sig. Eleven ska lära sig 

genom att skaffa sig erfarenheter och dessa kan knytas till aktuella frågor. Faktakunskaper ses 

som nödvändiga byggstenar enligt Dewey (1997; 1999; 2004).  

5.1.4 Handledning som ett aktivt samarbete mellan lärare och elever  

Dewey menar att samarbetet mellan lärare och elever kan ses som att läraren innehar en form 

av handledarroll åt eleven. En av lärarens roll är att vidareutveckla elevernas erfarenheter 

genom uppmuntran till att finna nya vägar (Dewey i Hartman 2004). Läraren har en 

ansvarsfull uppgift, enligt Dewey, eftersom det är läraren som i kraft av större mognad har 

kompetensen att organisera undervisningen så att den leder till ett växande för individen 

(Stensmo 2007). Läraren ska inneha förmågan att sätta utbildningen i sin helhet och styra 

utbildningen mot både kort- och långsiktiga mål (Dewey 2004).  
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          Lärarens uppgift består även i att bedöma elevens aktuella mognad och erfarenhet och 

hur den ska förhålla sig till utbildningen. Läraren behöver veta vilka erfarenheter eleven är 

mogen att göra. Att styra och leda inkräktar därför inte på elevens frihet, menar Dewey 

(1997), utan är en nödvändighet. Lärarens ska inneha en aktiv roll och försöka finna en röd 

tråd mellan nutid, dåtid och framtid (Swahn 2006).  

5.2 Myndigheten för skolutvecklings analyseringsmodell 
Elevers inflytande kan åskådliggöras genom olika dimensioner. Figuren nedan visar hur 

elevinflytandets olika dimensioner kan ställas mot varandra för att belysa elevers 

inflytandeplattform. De olika fälten ska inte ses som helt avgränsade från varandra. De olika 

dimensionerna kan överlappa varandra. Enligt Myndigheten för skolutveckling (2007) är 

denna figur lämplig att applicera på äldre elever och visar exempel på vad de olika 

elevinflytandedimensionerna kan innebära med konkreta förslag. 

   

Individuellt 
Individuella utvecklingsplaner  Samtal mellan elev och lärare/mentor/skolledare  

Mentorsamtal/utvecklingssamtal Egen studieplanering 

Arbetsformer    

Formellt                     Informellt 
Elevråd/klassråd  Inflytande på undervisning, arbetssätt och skolmiljö 

Programråd/stormöten  Samarbete och grupparbeten 

Arbetsmiljöarbete/Elevskyddsombud Grupper av elever som arbetar för förändring/möten i skolan 

  Information 

  Kollektivt 

 
Figur 1: Tabell fritt använd från Myndigheten för skolutveckling (Larsson & Nilsson 2007). 
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6. Metod 
I detta avsnitt presenteras det metodiska tillvägagångsätt som användes för att besvara 

studiens frågeställningar. Motivering för vald metod, forskningsetiska aspekter, beskrivning 

av processen samt databearbetning utgör innehållet i avsnittet.  

6.1 Val av metod  
Studien har en kvalitativ ansats där deltagarnas uppfattningar och handlingar fungerar som 

utgångspunkt (Bryman 2011). Hassmén & Hassmén (2008) menar att syftet med kvalitativa 

metoder är att förstå hur människor föreställer sig världen, likt vi ville förstå vilka 

föreställningar och uppfattningar eleverna hade till elevinflytande i ämnet specialidrott med 

fotbollsinriktning. Vidare menar Hassmén & Hassmén att kvalitativ forskning präglas av en 

hög grad flexibilitet vad gäller disposition, informationen som kommer fram under studiens 

framställning samt hur forskaren närmar sig undersökningsenheterna.  

6.1.1 Intervjuer 

Enligt Bryman (2011) är intervju, sannolikt, den mest använda metoden inom kvalitativ 

forskning. Valet att genomföra intervjuer, inom den kvalitativa forskningen, utgjordes 

eftersom syftet med studien var att finna resonerande strukturer och uppfattningar hos 

respondenterna (Trost 2010). Starrin & Svensson (1994) menar att just kvalitativa intervjuer 

rymmer goda möjligheter till djupsinnighet och vidsynthet, vilket passade vårt valda syfte. 

Intervjuerna gav oss möjlighet till att nå kunskap om andra dimensioner och sammanhang i 

vår värld. I kvalitativa studier vill forskaren ha fylliga och detaljerade svar och 

undersökningens fokus kan anpassas efter de viktiga frågor som dyker upp under intervjuerna 

vilket stod i relation till det syfte studien ville uppnå (Bryman 2011).  

          Intervjufrågorna var utformade utifrån semistrukturerad karaktär. Vi utgick från ett 

frågeformulär över specifika teman som skulle beröras och stor frihet gavs till att utforma 

svaren (Bryman 2011). Vi utgick från intervjuguiden (11.1) och frågorna tilläts ha öppna 

svarsmöjligheter. Intervjuerna genomfördes genom att ställa relativt enkla och raka frågor, 

varpå komplexa och innehållsrika svar är att förvänta (Trost 2010).     

          Syfte och frågeställningar var i vårt medvetande då frågorna ställdes vilket innebar att 

vi emellanåt ville att respondenterna skulle utveckla sina resonemang genom att ställa 

följdfrågor. Inom den kvalitativa forskningen kan intervjuarna även avvika från 

intervjuguiden vilket medför att ordningsföljden i frågorna kan variera vilket vi emellanåt 
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gjorde (Bryman 2011). Dessa avvikelser genomfördes när respondenterna ansågs vara, i 

relation till vårt valda syfte, något intressant på spåren. 

6.2 Utformning av intervjuguide 
Tonvikten måste ligga på hur intervjupersonerna uppfattar och tolkar frågor och skeenden 

varför vi fokuserade på detta i vår utformning (Bryman 2011). Då vi utformade 

intervjufrågorna tänkte vi oss att frågorna skulle vara relativt lättförståeliga. Vi försökte 

undvika begrepp som ej har någon bestämd definition, som exempelvis elevinflytande. Vi 

försökte sätta oss in i hur vissa frågor kunde uppfattas alternativt vilka följdfrågor som kunde 

hjälpa respondenten framåt. Det som respondenten upplevde vara viktigt vid en förklaring och 

förståelse av händelser, mönster och beteenden måste vara utgångspunkten och anledningen 

till vårt val att förenkla vissa begrepp (Bryman 2011). Innan intervjuernas påbörjan 

genomfördes en testintervju med en elev som läste Idrott med fotbollsprofilering första året på 

en gymnasieskola, för att ytterliga undersöka vilka frågor som kunde uppfattades krångliga 

eller lättförståeliga samt andra saker som eventuellt skulle förenkla deltagandet för 

respondenterna. Intervjuguiden utformades utifrån syfte och frågeställningar samt tankar 

utifrån Deweys pedagogiska teori och Myndigheten för skolutvecklings analyseringsmodell 

(2007). Enligt (Byman 2011) underlättar tematisering av intervjuguiden, svar för 

undersökningen. Samtidigt ska man akta sig för att inte göra frågorna allt för specifika, vilket 

vi försökte efterlikna.  

         I intervjuguiden (11.1) berörde de inledande frågorna respondenternas bakgrund som 

exempelvis deras idrottsliga bakgrund och tidigare idrottsliga prestationer. 

Bakgrundsfrågornas syfte var att göra respondenterna bekanta med intervjusituationen. 

Kvalitativ datainsamling och analys sker ofta i en växelverkan, att forskaren väljer att dela 

upp olika begrepp för att sedan sätta samman dem till kategorier, vilket vi försökte efterlikna i 

utformandet av intervjuguiden (Hassmén & Hassmén 2008).  

6.3 Urval 
När forskaren bestämmer sig för att fokusera sin studie på respondenter och datakällor som 

man på förhand vet något om, och är tillgängliga, är urvalet av strategisk art (Stensmo 2002). 

Vetskapen om att respondenterna läste tredje året på NIU-gymnasium och ämnet specialidrott 

fotboll var en grundförutsättning i vårt urval, vilket också påpekades i missivbrevet (11.2) 

som vi skickade ut till ansvariga för NIU på respektive skolor.  
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          Av bekvämlighetsskäl valde vi att intervjua elever som läste på NIU-gymnasium i 

Småland, vilket beskrivs vara ett enkelt, effektivt och ekonomiskt sätt att få deltagare till sin 

studie (Hassmén & Hassmén 2008). Både friskolor och kommunala skolor var representerade. 

Valet av respondenter var således beroende av teoretisk betydelse, genom strategiskt urval, 

och praktiskt betydelse av bekvämlighetsskäl (Trost 2010; Hassmén & Hassmén 2008). 

           I Småland finns totalt sex NIU-gymnasier, som erbjuder specialidrott fotboll. Vi 

kontaktade fyra av dessa, och lyckades så småningom få två elever från varje skola att 

genomföra intervjuer. På grund av att NIU- och RIG-elever befinner sig i olika kontexter 

valde vi enbart att intervjua elever på NIU-gymnasium. Vi valde att intervjua elever som läser 

specialidrott fotboll på grund av att respondenterna skulle befinna sig i samma kontext för 

elevinflytande, än om vi blandat inriktningar inom ämnet. För att fylla funktion till vårt valda 

område utsåg vi elever som läste tredje året på NIU-gymnasium till respondenter. 

Respondenterna var åtta till antalet. Dock visade det sig att en av respondenterna läste andra 

året på NIU-gymnasiet under en av intervjuernas genomförande, vilken blivit utvald till att bli 

intervjuad. Syftet att välja respondenter som läste tredje året var att de förhoppningsvis hade 

större erfarenhet av ämnet och elevinflytandets roll, än första- och andraårselever, och 

sannolikheten till att ge oss detaljrika svar ansåg vi vara därför vara större. Vi valde att 

namnge respondenterna med Tomas, Lars, Elin, Stina, Sara, Pål, Linda och Viktor vilka är 

fiktiva namn och representerade dem vi intervjuade. Dock låg ej tyngdpunkten på att finna 

uppfattningar från alla respondenter, även om så blev fallet. Istället låg fokus på att finna 

intressanta uppfattningar till studiens syfte.  

          Vi valde även att fråga lärarna/instruktörerna om deras utbildning och tränarerfarenhet. 

På tre av fyra skolor hade någon eller flera lärarutbildning vilka undervisade de respondenter 

vi intervjuade. Samtliga lärare/instruktörer hade deltagit i fotbollsutbildningar av olika slag. 

Någon hade erfarenheter inom elitverksamhet som tränare eller sportchef. Övriga utbildningar 

som lärarna/instruktörerna hade var fritidsledarutbildning och examen inom idrottsvetenskap.  

6.4 Tillvägagångssätt 
Genom att besöka NIU-gymnasiers hemsidor fick vi kontakt med NIU-ansvariga 

lärare/instruktörer som i sin tur kunde vägleda oss till eleverna. Lärarna/instruktörerna nåddes 

via e-mail och mobiltelefon som stod uppskrivna på hemsidorna. I detta stadie skickade vi 

även ut förfrågan om lärarnas/instruktörernas tränarerfarenhet och utbildningsbakgrund. Vi 

valde att kontakta lärare/instruktörer i fyra kommuner i Småland. I tre av fyra skolor var 
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respondenterna handplockade av ämnesansvarig lärare/instruktör till ämnet specialidrott med 

fotbollsinriktning. NIU-ansvariga lärare/instruktörer gav oss mobilnummer till elever, som 

fått frågan från lärarna/instruktörerna om de ville ställa upp på intervju, vilket fick till följd att 

det smidigt gick att bestämma tid och plats med dem. Detta tyckte vi fungerade bra eftersom 

dessa lärare sannolikt vet vilka elever som kan ge den bästa informationen utifrån studiens 

syfte, vilket vi presenterade i ett missivbrev (11.2) som sändes ut via e-mail (Hassmén & 

Hassmén 2008). På den fjärde skolan ställdes förfrågan om hjälp med intervjuer av oss på 

plats, efter att vi presenterat syftet med studien. Eleverna gav oss mobilnummer till dem så att 

vi kunde bestämma tid för intervju vid ett senare tillfälle.  

          Utskicken innehöll ett missivbrev (se bilaga 11.2) som beskrev avsikten med förfrågan 

om intervjuerna. Mottagarna valde att låta oss genomföra intervjuer med deras elever i 

specialidrott fotboll efter en tids kommunikation gällande tid och plats. Tiderna för 

intervjuerna varierade av geografiska skäl. Dock täcktes intervjuerna in inom en 30-dagars 

period. Intervjuerna varade mellan 30 och 45 minuter. Intervjuerna spelades in genom en röst-

memo-funktion på våra mobiltelefoner samt en inspelningsfunktion på våra datorer. Platser 

för intervjuerna var caféer, ostörda grupprum och uppehållsrum.  

6.5 Reliabilitet & Validitet 
Många forskare har diskuterat huruvida dessa begrepp är relevanta för kvalitativa 

undersökningar (Bryman 2011). Dock hävdar Hassmén & Hassmén (2008) att oavsett om 

metoden är kvantitativt eller kvalitativt orienterad, ska reliabilitet vara något som eftersträvas, 

även om begreppet är mer förankrat till kvantitativ forskningstradition. Tillförlitlighet, 

pålitlighet och upprepbarhet är begrepp som reliabilitet relateras till inom den kvalitativt 

orienterade forskningen. Pålitligheten blir större om fler inbördes oberoende forskare gör 

liknande tolkningar och kommer fram till samma resultat. Detta gör att studier uppnår hög 

extern reliabilitet (LeCompte & Goetz 1982 se Hassmén & Hassmén 2008). Vidare menar 

LeCompte & Goetz (1982) att det är svårt att uppfylla extern reliabilitet i den kvalitativa 

forskningen. Att kunna gå in en liknande social roll som exempelvis en tidigare forskare har 

gjort ökar reliabiliteten. Vi försökte därför bete oss på liknande sätt genom de intervjuer som 

genomfördes. Vi försökte även komma överens om hur vi tolkade det vi sett och hört, för att 

öka den interna reliabiliteten.  

          Validitetsproblematiken diskuteras på ett något annorlunda sätt inom den kvalitativa 

forskningen (Hassmén & Hassmén 2008). Många begrepp som är intressanta för kvantitativa 
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forskare faller ur ramen för kvalitativa metoders syfte, där det unika och särskiljande är 

intressant i den miljö som undersöks. Oavsett vilka begrepp som används är det viktigt och 

nödvändigt att diskutera kvaliteten och trovärdigheten av en studie (Hassmén & Hassmén 

2008). Intern validitet innebär att det ska finnas en god överensstämmelse mellan forskares 

observationer. Den interna validiteten stärks utifrån våra tolkningar av det som sägs och 

citaten fungerar som evidens. Den långvariga närvaron och delaktigheten i social grupp gör 

det möjligt för forskaren att säkerställa en hög grad av överensstämmelse mellan begrepp och 

observationer (LeCompte & Goetz 1982 se Bryman 2011). Extern validitet, som rör den 

utsträckning i vilken resultaten kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer.  

          Lincoln & Guba (1985) utgår från fyra kriterier, i Hassmén & Hassmén (2008), för vad 

en studies trovärdighet kan bedömas utifrån. Credibility handlar om hur trovärdig datan och 

tolkningen av data är. Eftersom vi var relativt nya med att tolka data kan detta kriterium vara 

svårt att uppfylla. Dock valde vi att transkribera intervjuerna, så att läsaren, eller forskaren för 

den delen, kan hitta stöd för den tolkning vi väljer att göra. Dependability är aspekten av 

validiteten som rör stabiliteten av data, det vill säga att datan är stabil över tid och förhållande 

(Hassmén & Hassmén 2008). Ett sätt att utvärdera detta är att två forskare arbetar separat men 

med samma frågeställning parallellt, och samtidigt kommunicerar och diskuterar 

forskningsprocessen, vilket vi försökt eftersträva i skeenden mellan intervjutillfällena. Vi 

intervjuade respondenterna en och en på grund av att försöka skapa trygghet och en känsla av 

respondenterna skulle våga yttra sig. En av fördelarna med att intervjua ansikte-mot-ansikte är 

att man som intervjuare kan läsa av kroppsspråk och icke-verbala signaler (Hassmén & 

Hassmén 2008). Confirmability ger utomstående forskare chans att bedöma och utvärdera 

forskningsprocessen som helhet, varför vi valt att bifoga intervjuguide och ge opponenterna 

möjlighet till intervjudata (Hassmén & Hassmén 2008).  

          Den fjärde aspekten, Transferability, handlar även i kvalitativa studier om möjligheten 

att generalisera, dock ej i samma mening som i kvantitativ forskning (Lincoln & Guba 1985 

se Hassmén & Hassmén 2008). Vissa hävdar att generalisering inte har med kvalitativ 

forskning att göra, eftersom man diskuterar möjligheten i att överföra, generalisera och dra 

slutsatser till andra grupper och situationer. Hassmén och Hassmén menar vidare att detta lika 

mycket hör till frågan om urval (se 6.2). Finns det ett intresse för studien, är det viktigt att 

forskaren kan tillhandhålla tillräckligt mycket material, så att läsarna själva kan avgöra om 

resultatet går att applicera på andra situationer och grupper. I vår studie är respondenterna åtta 

till antalet, vilket är ett relativt litet antal om forskningskonsumenterna förväntas överföra 
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(generalisera) resultatet till andra sammanhang. Den tidigare forskningen och teorin som 

studien kopplades till stärker generaliserbarheten.  

6.6 Etiska aspekter       
För en lyckad intervju är de etiska riktlinjerna centrala. Vi utgick från Vetenskapsrådets 

(2010) forskningsetik som presenterar etiska koder. Denna innehåller fyra koder för att en 

studie ska svara upp mot individsskydd.  

          För det första ska forskaren informera personerna om deras syfte i studien och vilka 

villkor som gäller för deras medverkan. Vi berättade att deltagandet var frivilligt och att 

respondenterna närsomhelst fick lämna intervjun. Skulle någon fråga uppfattas som oklar eller 

opassande fick de möjlighet att säga ”pass” och intervjun skulle fortlöpa. Vi informerade även 

respondenterna hur vi tänkt strukturera intervjun och berättade hur lång tid intervjuerna 

förväntades ta. 

          För det andra ska forskaren även inhämta respondenternas samtycke (Vetenskapsrådet 

2010). I vårt fall var deltagarna 17 år eller äldre, varpå vi inte behövde vårdnadshavares 

samtycke. Den tredje aspekten handlar om beroendeförhållande mellan oss som forskare och 

respondenterna. Vi hade tidigare inte träffat respondenterna och hade således ej ett 

beroendeförhållande till dem. Konfidentialitet som är en del av forskningsetiken berör 

känsliga uppgifter, som att exempelvis enskilda människor ej ska kunna identifieras av 

utomstående, varför vi valde att benämna exempelvis namn, föreningar och platser som 

respondenterna berättade om med fiktiva namn. Denna information gavs även till 

respondenterna innan intervjuernas början (Vetenskapsrådet 2010). 

          Den fjärde aspekten handlar om nyttjande, det vill säga att uppgifter om enskilda 

personer som samlats in för forskningsändamål ej får användas eller lånas ut till kommersiellt 

bruk eller syften som ej har vetenskapligt syfte (Vetenskapsrådet 2010). Nyttjandeaspekten 

samt övriga aspekter har vi tagit hänsyn till i förarbetet, genomförandet samt efterspelet till 

intervjuerna.       

          Sammanfattningsvis informerades respondenterna om deras rättigheter i sitt deltagande 

och inspelningsmaterialet i mobiltelefonerna raderades efter transkribering och analys av 

materialet. 

6.7 Bearbetning av data 
Taylor och Bogdan (1998) menar att forskare har sitt eget sätt att analysera den kvalitativa 

datan. Intervjuerna spelades in för att vi smidigt skulle kunna transkribera intervjuerna, vilket 
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innebar att vi skrev ner innehållet ordagrant (Hassmén & Hassmén 2008). Efter denna fas 

försökte vi föra samman svaren till helheter. Ett tema är ett slags abstrakt meningsbärande 

enhet som kan tolkas fram ur datan (Hassmén & Hassmén 2008). Sökandet efter teman 

utfördes genom att leta efter det gemensamma som respondenterna förmedlade och även den 

naturliga variation som fanns. Sökandet efter teman är viktigt, men Hassmén & Hassmén 

belyser även sökandet efter mönster i datan. Tematiseringen och mönstren blev sedan 

underrubriker till de frågeställningar studien ville svara på. Mönstren, som vi fann, var data 

som respondenterna uttryckte olika betydelser för, men som tycktes ha likande andemening. 

Taylor och Bogdan (1998) menar att analysen av datan kan hjälpas genom att ställa frågor 

som exempelvis vad vissa svar har gemensamt och vilka tankegångar som är liknande i 

respondenternas svar, vilket vi försökte efterlikna genom att diskutera vad olika respondenter 

kan ha menat och ställa kritiska frågor till tolkningar vi gjort.   

          Vi försökte även finna nyckelord som stämde överens med våra frågeställningar. 

Begreppet delaktighet är ett exempel på ett sådant. Bryman (2011) menar att arbetets syfte 

och frågeställningar ska vara av central utgångspunkt för sammanställningen, analysen och 

tolkningen av materialet. Fördenskull var syftet och frågeställningarna den röda tråden genom 

datanalysprocessen.  
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7. Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras resultat och analys av vår studie med utgångspunkt i 

frågeställningarna. Frågeställningarna struktureras med hjälp av underrubriker. Efter varje 

frågeställning följer en sammanfattning. John Deweys pedagogiska teori (i analysen 7.1.2, 

7.3.2) och Myndigheten för skolutvecklings (i analysen 7.2.5) analyseringsmodell fungerar 

som analyseringsverktyg. Under 7.2 har vi valt att strukturera ett antal rubriker där hinder och 

möjligheter till elevinflytande uppfattas påtagliga. Under rubriken 7.2.4 ges exempel på 

övriga uppfattade hinder och möjligheter som ej går at placera under övriga rubriker.  

7.1 Elevers förhållningssätt till elevinflytande  
Individualistisk positiv syn på elevinflytande  

Samtliga respondenter innehar en uppfattning om att de själva och deras klasskamrater ska 

ges möjlighet till elevinflytande. Det uppfattas vara individens val att bejaka elevinflytande 

eller inte. Respondenterna menar att demokrati ska få råda i ämnets alla moment. Det ska 

alltid finnas en möjlighet att uttrycka sina åsikter.  
Lars: Jag tror inte att alla vill. Men jag tycker ändå att alla ska få möjligheten att säga vad man 
tycker [...] Jag tycker ändå att man ska kunna ha sina åsikter och säga till hela tiden faktiskt.  

 
Samtliga respondenter har en positiv attityd till elevinflytande. Det finns även en uppfattning 

att deras klasskamrater tenderar ha en vilja till att få vara med och bestämma. 

Elin: Men jag tror att de flesta är nog positiva till elevinflytande, alltså de vill vara och 
bestämma så det blir som dom vill också.  

Det positiva förhållningssättet till inflytande i ämnet innebär dock inte alltid att de uppfattar 

inflytande som något strävansvärt. Flertalet respondenter menar att det emellanåt kan vara 

skönt att delta i undervisningen utan ansvaret att behöva påverka. Det upplevs stundom som 

enklare att delta i undervisningen utan att själv planera träningsupplägg eller göras ansvarig 

över något annat. 

Viktor: Klart det är ju smidigare för oss, bara att gå dit och köra träningen.  

Ur intervjuerna framkommer det även uppfattningar om varför respondenternas klasskamrater 

ej har en positiv syn till elevinflytande i ämnet. Orsaken till varför respondenterna uppfattar 

att vissa av deras klasskamrater ej har en positiv attityd till elevinflytande kan grunda sig i att 

fotboll ses som en aktivitet eller fritidssysselsättning snarare än ett skolämne. Dock anser 
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samtliga respondenter att majoriteten av deras klasskamrater i ämnet har en positiv attityd till 

elevinflytande.   

Stina: Det är nog rätt många som bara vill ha det serverat eller så. Som inte reflekterar varför 
man gör saker. Mer typ bara att det är roligt att spela fotboll, inte varför.  

Ett fåtal respondenter pekar på orsaksförklaringar till varför vissa klasskamrater ej innehar 

den positiva attityd som de själva besitter. Bristande motivation och viljan till att delta i ämnet 

uppfattas påverka deras önskan till elevinflytande.  

Linda: Sen finns det ju folk som inte bryr på fotbollsgymnasiet, som inte riktigt vill.  

Några av respondenterna anser att de kan få mer inflytande i ämnet och således kunna inneha 

än mer positiv syn på elevinflytande.  

Viktor: ... som det känns nu så vill de flesta som gå på fotbollslinjen så pass mycket så de hade 
nog gärna varit med och bestämt lite mer.  

Det framkommer att det ligger naturligt i NIU-elevernas förhållningssätt att vilja ha en större 

inflytandepåverkan, och detta står i relation till deras möjlighet att utvecklas. 

Betydelsen av elevinflytande i ämnet 

Samtliga respondenter uppfattar elevinflytande som en viktig faktor i ämnet. Ett fåtal av 

respondenterna uttrycker inflytande som en nödvändig faktor i ämnet specialidrott. 

 
Sara: Jag tycker det är nödvändigt, man känner sig delaktig när man få säga vad man tycker.  

Betydelsen av elevinflytandets karaktär är positiv. Genom flertalet av respondenternas svar 

framkommer det även elevinflytande kan föra med sig någonting bra och gynna dem. Dock 

kan det ibland uppfattas vara skönt att låta läraren ansvara för ämnets utformning.  

Tomas: Jag vill att tränaren sköter det själv. Men samtidigt förstår jag ju varför vi ska vara med.  

Pål: Det hade nog kunnat gynna mig, men jag hade nog inte velat göra det. Det är skönt när 
någon håller i träningen.  

Respondenternas strävan att utvecklas uppfattas vara i samklang med elevinflytande och dess 

påverkan för utveckling, och ses som en betydelsefull beståndsdel i ämnet. Lärarna uppfattas 

tolka utvecklingsbehov på ett annat sätt än individen gör, varför respondenten anser sig vilja 

vara med och påverka. Delaktighet ses som betydelsefullt.  

Viktor: Men det är klart ska man utvecklas och bli elitspelare som alla vill på det här gymnasiet 
så ska man ju vara med och utveckla, man ska ju påverka sin egna framtid liksom.  

Tomas: Man känner sig mer delaktig i sin utveckling. Det tror jag kan vara rätt viktigt.  
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Vidare pekar majoriteten av respondenterna på elevinflytandets roll på ett individuellt plan. 

De anser sig inneha god kunskap om vad de behöver utveckla bäst och uppfattar 

elevinflytande som metod för individuell utveckling.   

Linda: Det är ju vi själva som ska bli bättre och jag vet ju bäst vad jag behöver utveckla. Så tror 
jag absolut att det är viktigt att kunna påverka.  

Ett fåtal av respondenterna menar att de ej har kunskap i att utforma övningar som de vill 

utvecklas inom. Istället verkar det som att respondenterna vill ha möjligheten att förmedla 

sina utvecklingsbehov som läraren sedan kan konkretisera till lämpliga övningar.  

Pål: ... jag vet ju vad jag vill utveckla men kanske inte så bra övningar för det. [...] utan just det 
att man får säga vad man behöver utveckla hade kunnat vara bättre tycker jag.  

Genom respondenternas svar visar det sig att betydelsen av inflytandet i ämnet pekar på olika 

aspekter. 

Ämnets karaktär som förutsättning till elevinflytande 

Majoriteten av respondenterna menar att ämnets karaktär skapar inflytandemöjligheter 

jämfört med andra skolämnen. De flesta är överens om att specialidrott är det skolämne man 

har mest inflytande i. 

Sara: Alltså största delen av tiden bestämmer ju tränaren vad vi ska göra. Och det är ju klart 
eftersom han är ju läraren. Men det är ändå det ämne man har mest inflytande i.   

  

Elin: Det är nästan inget annat ämne där man får påverka så mycket, är det inte.  

Flertalet respondenter menar att det praktiska innehållet i specialidrott medför möjligheter till 

ökat elevinflytande.  

Lars: Jag tror det till stor del för att det är så praktiskt, det är lätt att ändra på. [...]. I andra ämnen 
är det tydligt, det här ska ni göra på ett läsår, här är det med att vissa grejer ska vi ha med i vår 
träning. Men jag tror det är lättare att lägga in såna, jag vad ska man säga, egenkomponerade 
pass som man bestämt själv.  
 

Ett fåtal av respondenterna uppfattar att specialidrottämnets innehåll är diffust och 

ostrukturerat vilket gör det enklare att ändra utformningen av undervisningen. Specialidrott 

uppfattas inte innehålla, enligt en av respondenterna, samma tydliga förankring till ämnesplan 

som andra skolämnen.   

Viktor: Skolan känns ju mer som att det finns en läroplan där man ska gå igenom vissa saker. 
Om det nu är svenska så ska man gå igenom alla de här epokerna liksom. Men i fotbollen står 
det inte att, ja nu ska vi ha passningar den träningen och skott den träningen. Utan det är ju mer 
att man ska utvecklas själv. Så det är klart att det ger större möjligheter i fotbollen att påverka.  
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Återigen uppfattar respondenterna att individen har stor möjlighet till påverkan i ämnet, 

medan man i andra ämnen nöjer sig med att läraren bestämmer. Ämnets komplexitet 

uppfattas, utav en av respondenterna, göra det svårare att utforma övningar som passar den 

kunskap som behöver utvecklas.  

Pål: För i andra ämnen är det lättare att vet hur man ska lära sig det man behöver, just i fotboll är 
det svårare att veta vilka övningar man behöver göra för att utveckla en viss kunskap.  

En av respondenterna anser även att de får bestämma för mycket vid planering av 

undervisningen, vilket grundar sig i ämnets karaktär.  

Sara: ... så tror jag vi får bestämma lite för mycket.  

7.1.1 Sammanfattning frågeställning 1 

Samtliga respondenter anser att individen ska ges möjlighet till elevinflytande i ämnet. 

Respondenterna innehar en positiv grundsyn till elevinflytande i ämnet. Respondenterna 

tenderar att vilja påverka skeenden i ämnet men anser samtidigt att det emellanåt är bekvämt 

att låta läraren utforma och bedriva undervisningen och på så sätt förbise elevinflytande, trots 

att de vet dess fördelar. Respondenterna anser att elevinflytande kan föra med sig någonting 

bra. Respondenterna uppfattar att vissa av deras klasskamrater ser ämnet mer som en aktivitet 

än ett skolämne och deras bristande motivation kan i sin tur påverka förhållningssättet. Några 

av respondenterna anser sig vilja öka graden av elevinflytande i ämnet.  

          Uppfattningen är att elevinflytande ses som en viktig faktor i ämnet. Ett fåtal av 

respondenterna påpekar att det är nödvändigt. Strävan att utvecklas uppfattas vara i samklang 

med elevinflytande och dess påverkan. Några av respondenterna ser inflytande som en metod 

för individuell utveckling och framhäver att de har större kännedom gällande deras 

utvecklingsbehov, jämfört med lärarnas. Ett fåtal av respondenterna vill ges möjlighet att 

förmedla sina utvecklingsbehov till läraren som utformar lämpligt innehåll.  

          Majoriteten av respondenterna anser att ämnets karaktär skapar inflytandemöjligheter. 

Ämnets praktiska innehåll uppfattas vara en bidragande orsak. Några av respondenterna 

uppfattar ämnets innehåll som diffust och ostrukturerat vilket leder till större möjlighet till 

påverkan. Ett fåtal av respondenterna menar att ämnets komplexitet gör det svårt att utforma 

övningar som täcker deras kunskapsönskningar. Ämnets tillåtande karaktär kan leda till en för 

stor grad av elevinflytande, menar en av respondenterna.   
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7.1.2 Analys 

Deweys (1999) strävan är att skolan ska avspegla det samhälle som eleverna befinner sig i. 

För att kunna genomföra sociala förändringar tycks eleverna behöva inneha ett personligt 

intresse för bland annat kontroll. Respondenterna innehar en positiv attityd till elevinflytande 

och har därför stor möjlighet till kontroll, vilket står i relation till Deweys syn på skolan som 

en avspegling av samhället, där demokrati ska få råda. 

          Respondenterna är positiva till den demokratiska kompetensen. De är måna om att de 

och deras klasskamrater ska ges möjlighet till elevinflytande och ser det som en viktig faktor i 

ämnet. Dewey (1997; 2004) menar att demokratiska kunskaper bör övas på i skolan, eftersom 

en sådan kompetens ej är given av naturen. Dewey belyser innebörden av det demokratiska 

samhället och skolan, vilka inte ska ses som skilda aktörer. Den demokratiska verksamheten, 

som respondenterna uppfattar specialidrott som, utvecklar den demokratiska förmågan vilket i 

sin tur kan utveckla dem till demokratiska medborgare. Ämnets karaktär uppfattas skapa 

bättre inflytandemöjligheter jämfört med andra ämnen, varför den demokratiska faktorn kan 

upplevas betydande.  

          Respondenternas förhållningssätt är att de vill få möjlighet till att påverka i ämnet. 

Skolan ska genomsyras av en social gemenskap där individer fritt får samverka och finna 

lösningar på problem, enligt Dewey (1999). Specialidrott med fotbollsinriktning har ett 

relativt praktiskt upplägg där just ämnets karaktär kan vara en bidragande faktor till 

problemlösning. Denna typ av frihet är även tillämpbar i skolan, eftersom verksamheten ska 

präglas av tydliga mål- och riktlinjer (1999). Respondenternas strävan att utvecklas i ämnet 

och ämnets karaktär kan innebära att friheten kan göras möjlig.  

          Dewey talar om att utbildningsfilosofin pendlat mellan två läroplaner; den logiska 

läroplanen och den psykologiska läroplanen. Den logiska läroplanen medför att eleven står 

under en läroplan och dess innehåll medan den psykologiska läroplanen innebär att elevens 

intressen och behov påverkar utbildningens innehåll och utformning (Dewey 1999; Stensmo 

2007). Några av respondenterna uppfattar ämnets ostrukturerade och diffusa innehåll som 

bidragande orsaker till stort inflytande i ämnet. Respondenterna menar även att deras 

intressen centreras i ämnet. Detta kan innebära att den psykologiska läroplanen är den 

dominerande i ämnet. Dessa inflytandeerfarenheter kan bidra till respondenternas goda 

förhållningssätt. Dewey (1999) hävdar att erfarenheten behöver förankras i praktisk handling, 

vilket ämnet ger utlopp för. Erfarenheten ses som en tillgång i all pedagogisk verksamhet 

enligt Dewey, och kan vara en förutsättning till varför elevinflytande ses som något positivt. 
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Respondenterna uppfattar även att vissa av deras klasskamrater ser ämnet mer som en 

aktivitet än ett skolämne och deras bristande motivation kan i sin tur påverka attityden. Dessa 

elever behöver eventuellt mål, syften och tydligheten med verksamheten för att den ska kunna 

uppfattas som betydelsefull för dem (Dewey 1999).  

7.2 Elevers uppfattningar om hinder och möjligheter att utöva 

elevinflytande  
Elevinflytande som redskap till att utforma undervisningen 

Flertalet av respondenterna menar att elevinflytandet ger dem möjlighet att utforma 

undervisningens innehåll kopplat till vad de själva önskar utveckla. I intervjuerna ges 

exempel på både formella och informella sammanhang där elevinflytande görs märkbart. En 

av respondenterna har möjlighet att planera ett pass i veckan där hon själv fått formulera mål 

och planera övningar för att uppnå målet. En annan av respondenterna menar att de emellanåt 

får tid till egenträning utan planering. De får även, varannan vecka, utforma ett eget pass. 
Elin: ... sen på torsdagar har vi mer individuellt då gällande vad man själv vill öva på där vi delar 
upp i två grupper efter det [...]. 

Stina: ... då kan de exempelvis säga ja sista minuterna på dagens tränings kör vi egenträning så 
då får man lägga upp det själv.  

Några av respondenterna menar att formella sammanhang gör det möjligt att påverka ämnets 

organisatoriska frågor. I dessa sammanhang träffas elever som läser olika idrotter i 

specialidrott och diskuterar exempelvis omklädningsrumsfrågor och frukost.  

Elin: ... det är alla idrotter som träffas på ett möte och så är det två från varje idrott på skolan. 
Typ jag och en till och så är det möte med andra idrotter. Så diskuterar man typ omklädningsrum 
och frukosten och såna grejer.  

Majoriteten av respondenterna uppfattar kollektivet som en effektivare faktor till påverkan 

och förändring av undervisningen jämfört med individen. Det upplevs vara lättare att kunna 

påverka läraren på grund av tryggheten som kollektivet skapar.  

Lars: Alltså är man i grupp blir det en trygghet. Man har fler bakom sig som tycker samma sak.  

Sara: Tillsammans med andra. För om alla tycker det så blir det väl okej då. Men om jag säger 
det så kanske är lättare för tränaren att bara näe eller typ.  
 

Läraren/instruktörens inverkan på elevinflytande 

Majoriteten av respondenterna anser att läraren/instruktören i specialidrott gör det möjligt för 

dem att tänka själva genom att ställa frågor som får respondenten att tänka till. En av 
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respondenterna menar att det emellanåt är bättre att låta läraren/instruktören berätta hur saker 

och ting går till, och att det som respondenten tar upp, inte behöver vara relevant.  
Tomas: Som min tränare då. Har man en fråga till honom, då vill han gärna, han vill att man 
själv ska tänka själv [...] Han är väldigt mycket sån då.  

Viktor: Vissa saker vet man ju inte om de är de mest relevanta, vissa saker måste man få berättat 
för sig.  

Majoriteten av respondenterna uppfattar en tilltro till lärarens/instruktörens kompetens som ett 

hinder till elevinflytande. De anser att läraren har bäst kunskap i hur man på bästa sätt kan 

utforma undervisningen.  

Tomas: Men samtidigt kanske man inser att ja det blir ändå bäst om tränaren lägger upp 
träningen på detta sätt.  

Linda: Men man litar ju på tränaren och man är ju van med att tränaren håller i träningarna [...].  

Vidare uppfattar flertalet av respondenterna att deras kompetens är bristfällig i förhållande till 

lärarens/instruktörens. Av vana följer man även det som läraren/instruktören planerat.  

Tomas: Jag själv känner att det är meningslöst, jag vet inte om det är rätt ord. Han är så pass 
kunnig. Han har varit på så mycket utbildningar. Han vet vad som är rätt. Då känns det fel att 
man säger till om saker då. 

En av respondenterna menar att läraren som auktoritet kan hindra elevinflytandet. 

Läraren/instruktören uppfattas ha en plan för hur undervisningen ska utformas och 

respondenten uppfattar sig förstöra lärarens/instruktörens upplägg om inflytande tas i bruk. 

Linda: Det är ju att tränaren har en plan som man följer hur man ska träna hela tiden. [..] det är 
väl på träningen jag säger att jag behöver träna på det här men då kanske det förstör hans 
upplägg.  

Det framkommer även, genom respondenternas svar, att läraren/instruktören uppfattas inneha 

en handledarroll som erbjuder eleverna inflytande. Samtidigt upplevs läraren kunna påverka 

saker som respondenten gjort ”fel”, när eleverna får inflytande. Läraren upplevs, av 

majoriteten av respondenterna, som lyhörd och duktig på att ta in tips på förbättringar. 

Samtidigt uppfattar en av respondenterna att läraren/instruktören inte ser ner på någon som 

inte tycker likadant, utan vill att eleverna ska formulera sina egna tankar kring träning och 

utveckling.  

Stina: [...] utvecklingen ligger hos mig sedan hjälper han mig om jag behöver.  

Elin: Jag tror man måste ha förstående lärare som lyssnar mycket och tar till sig av det man 
säger men ändå har en plan som passar dom också. Det bli konstigt om alla ska få sin vilja 
genom. Men att dom lyssnar ändå och inte bara skiter i vad vi säger utan förstår.  
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Elevinflytande i utvärdering och samtal 

Flertalet av respondenterna anser att läraren/instruktören ofta styr samtalet eller utvärderingen 

när spelet stoppas under ett lektionstillfälle. Läraren berättar vad som är fel och eleverna får 

sedan uttrycka sig om de har något att säga.  
Elin: Det är väl mest, vi stannar ju oftast spelet när det inte är bra och när det inte funkar och så. 
Då är det ju mest läraren som styr. Sen är det klart att vi får sticka in med någonting om vi har 
något att säga. 

En respondent ger exempel på att träningsdagboken slopades, eftersom det upplevdes ta för 

mycket tid. 

Elin: Ja men till exempel har vi haft träningsdagbok vi ska skriva då. Det är ju ett krav tydligen 
att man ska skriva träningsdagbok när man tränat och sånt. Och då har vi tyckt att det inte är så 
kul för vi har ju mycket annat att skriva [...] Men jag tror vi löste det genom att dra ner lite på 
det.  

Elevinflytande i utvärdering och samtal uppfattas som något positivt av samtliga 

respondenter. Lärarna/instruktörerna uppfattas inte automatiskt kunna veta vad elevernas 

önskningar är och respondenterna upplevs således behöva ges inflytande i samtal. Samtidigt 

ses det som viktigt att vid sådana samtal kunna fråga läraren vad de har för anledning till 

varför man exempelvis erhållit ett visst betyg.  

Tomas: Ja, det tror jag väldigt viktigt. Vad de har för anledning till varför det blivit så.  

Några av respondenterna anser att de formella samtalen, som exempelvis utvecklingssamtal, 

kan öka i antal. Detta för att kunna vädra synpunkter om upplägg och personlig utveckling. 

En av respondenterna menar att dessa samtal inte alltid handlar om fotboll. 

Lars: ... det funkar bra men det skulle kunna varit två samtal per termin.  
 

Sara: Kanske en gång i terminen, då när vi har samtal. Men de handlar inte så mycket om 
fotbollen.  

 

Den främsta positiva aspekten med utvärdering och samtal upplevs vara delaktigheten, enligt 

flertalet av respondenterna. En av respondenterna menar att de gillar att vara med och 

bestämma och att det kan bli långtråkigt och okoncentrerat i gruppen om så inte är fallet. 
Lars: Jag tror det flesta tänker som mig. Att man gillar att få vara med och bestämma hur det ska 
se ut och vad som ska hända. Det kan bli lite långtråkigt till slut, om tränarna alltid ska 
bestämma. Man orkar inte hålla koncentrationen och tappar utvecklingen.  

Samtidigt ser några av respondenterna det som lättare att ges inflytande i de praktiska 

sammanhangen. Det upplevs som lättare att utvärdera eftersom de praktiska momenten är 

”tydligare”. 
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Lars: Det känns tydligt vad som är bra och dåligt. Jag tycker det är lättare att utvärdera något 
man gjort praktiskt.  

En av respondenterna menar att utvärdering äger rum i slutet av passet, då eleverna stretchar. 

En annan respondent saknar just denna typ av utvärderingstillfälle, då man i grupp har 

möjlighet att uttrycka sig och utvärdera lektionen.  

Viktor: Sen tycker jag kanske lite mer utvärderingar i gruppen. Man skriver vad man tycker och 
tänker så tränaren verkligen får reda på det.  

Innan kursens start får flertalet av respondenterna möjlighet att fylla i vilka förmågor de 

behöver utveckla och utvärdera. En av respondenterna menar att det vore bättre om de, under 

kursens gång, kan utvärdera vad som behöver förbättras. En annan respondent menar att det 

inte riktigt följs upp, utan att läraren tillhandahåller deras utvärderingar.  

Pål: Som det är nu utvärderar vi vad som hade kunnat vara bättre innan kursen. Jag tycker man 
kunde ha mer utvärdering under terminen så hade det nog blivit bättre.  

Linda: Vi får fylla i sådana där lappar där de står vad vi vill förbättra, men jag vet inte riktigt, det 
är inget vi går igenom en och en, eller det är på utvecklingssamtalen i så fall.   

Övriga hinder och möjligheter med elevinflytande 

En bristfällig gruppdynamik uppfattas av flertalet av respondenterna som ett hinder till 

elevinflytande. En fungerande och relativt liten grupp ses som en bättre förutsättning till 

elevinflytande. 
Tomas: Det gäller att man har klasskompisar, det ska inte vara för mycket sprickor, man ska 
vara hyffsat nära varandra, känna varandra bra. Vi är en så pass liten klass så det gick snabbt att 
lära känna varandra. Vi känner varandra bättre än större klasser.  

Respondenterna menar även att ålder och mognad spelar in i hur mycket man vågar yttra sig.  

Viktor: I årskurs 1 det är egentligen då man lägger grunden. I årskurs två är man nog redo att 
påverka mer med sina erfarenheter tror jag. Sen är de först i årskurs tre man har börjat tänka till 
lite [...].  

Klasskamraters irrelevanta åsikter, uppfattas av några av respondenterna, som en bidragande 

orsak till varför vissa lärare ej vill ge elever inflytande. Respondenternas bristfälliga kunskap i 

vad en åsikt ska innehålla kan även hindra dem för att uttrycka den. 

Elin: Det kan väl vara för att det inte är relevanta åsikter som eleverna har. Att det inte är, att det 
inte ingår i kursen.  

Flertalet respondenter vittnar om att de ”släppts fria” utan ramar för hur de ska gå tillväga i 

ämnet. En av respondenterna menar att lärarna är för lyhörda, då man berättar om en skada 

som gör ont, och att man därför inte kan delta i passet. Att tänka själv kan ibland göra att det 

blir lojt menar en av respondenterna.  
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Lars: Ja, det är väl någon gång där de har släppt oss helt fria och där dom har velat att vi ska 
göra det seriöst, men sedan ballar det ut.  

Vissa av respondenterna upplever sig även ha bristande kunskap i vissa moment, bland annat 

träningslära och behöver därför inte ges inflytande i det. 

Linda: … träningslära kanske för att det kan vi inte så bra själva. Visst, de saker man kan bra 
kan man yttra sig i men det är ju inte säkert.  

Bristande resurser ses även som en orsak till varför läraren ej kan sitta ner, med en av 

respondenterna, och föra samtal om säsongsmål och framtidsplan. 
Viktor: Vi har ju säsongsmål och sånt där och en framtidsplan liksom. Det är inte så att vi sätter 
oss ner och säger, nu ska du lyckas med det här liksom. Tror inte de har resurser till det.  

7.2.1 Sammanfattning frågeställning 2 

Den egna önskan om utveckling är i samklang med elevinflytandets roll i undervisningen 

menar flertalet av respondenterna. De formella sammanhangen gör det möjligt att påverka 

ämnets organisatoriska frågor enligt några av respondenterna. Majoriteten uppfattar 

kollektivet som en trygghetsfaktor till att kunna påverka eller förändra saker i specialidrott. 

          Ur intervjuerna framkommer det att läraren/instruktören i specialidrott vill få 

respondenterna att tänka själva medan någon menar att det ibland är bättre om läraren berättar 

hur saker ligger till eftersom de som respondenterna tar upp, inte alltid är relevant till 

situationen eller ämnets innehåll. Majoriteten av respondenterna uppfattar en tilltro till 

lärarens kompetens. Detta kan utgöra ett hinder till elevinflytande eftersom de anser att 

läraren har bäst kunskap i hur man på bästa sätt kan utforma undervisningen, och därför inte 

våga yttra sig. Detta kan grunda sig i att flertalet av respondenterna anser att deras kompetens 

är bristfällig i förhållande till lärarens och att man av vana följer det som läraren planerat. En 

av respondenterna anser att lärarens auktoritet kan hindra elevinflytandet. Vidare 

framkommer det, genom respondenternas svar, att läraren i många fall uppfattas inneha en 

handledarroll, som gör elevinflytande görligt. Samtidigt uppfattas även läraren som lyhörd i 

de flesta fall.  

          Elevinflytande i utvärdering och samtal uppfattas som något positivt av samtliga 

respondenter. Respondenterna menar att lärarna inte automatiskt kan uppfattas veta vad 

elevernas önskningar är och att de därför behöver ges inflytande i samtal. Vid mer formella 

samtal ses det som viktigt att kunna fråga läraren vad de har för anledningar till vissa 

genomföranden. För att kunna vädra synpunkter och utvecklingsmöjligheter önskar några av 

respondenterna att de formella samtalen kunde öka i antal. Delaktigheten uppfattas vara den 

främsta aspekten med utvärdering och samtal. Några av respondenterna menar att det är 
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lättare att ges inflytande i praktiska sammanhang eftersom de är tydligare och lättare att 

utvärdera. Respondenterna menar även att ålder och mognad spelar in i hur mycket man vågar 

yttra sig. Innan specialidrottskursens start får flertalet respondenter möjlighet att fylla i 

eventuella utvecklingsbehov och menar att en kontinuerlig uppföljning hade varit att föredra. 

          En fungerande och relativt liten grupp ses som en bättre förutsättning till elevinflytande 

enligt respondenterna. Några av respondenterna menar att klasskamraters eventuella 

irrelevanta åsikter kan utgöra ett hinder till varför vissa lärare ej vill ge elever inflytande. 

Flertalet respondenter vittnar om att de ”släppts fria” i ämnet utan ramar för hur de ska gå 

tillväga. Vissa av respondenterna upplever sig även ha bristande kunskap i vissa moment, 

bland annat träningslära och behöver därför inte ges inflytande i det. 

7.2.2 Analys 

Genom respondenternas svar framkommer det att läraren/instruktören i ämnet har en 

betydande roll gällande dimensionering och förekomst av elevinflytande. En av 

respondenterna poängterar just innebörden av läraren/instruktören som auktoritet och 

uppfattar det som ett möjligt hinder till elevinflytande. Dewey (1999) beskriver just lärarens 

roll som handledare, snarare än den enväldigt bestämmande, i en skolkontext där ett 

fungerande elevinflytande råder. Han beskriver lärarens handledarroll som högst central 

eftersom läraren som ska bidra till elevens växande som individ (Stensmo 2007).	  

          Betydelsen av lärarens/instruktörens roll är tydlig i respondenternas svar. Majoriteten 

av respondenterna har en hög tilltro till lärarens/instruktörens kompetens, men ser samtidigt 

hinder med den gällande deras möjlighet till elevinflytande i ämnet. Hindret ligger i att 

respondenterna kan känna sig inkompetenta i förhållande till läraren/instruktören samt att de 

av vana vid att läraren/instruktören håller i undervisningen och därför inte våga yttra sig. 

Dewey (2004) påpekar här relevansen av lärarens förmåga att sätta utbildningen i sin helhet 

och visa på långsiktiga mål snarare än kortsiktiga för att skapa, en för eleverna, meningsfull 

verksamhet.  	  

 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Respondenterna pekar samtliga på en orsaksförklaring som kan hindra dem att just våga 

yttra sig, vilket är ålder samt mognad. Just denna problematik belyser Dewey (1997) där han 

påpekar lärarens skyldighet till att bedöma elevers aktuella mognad och ålder och hur den ska 

förhålla sig till utbildningskontexten. Han menar att en av lärarens uppgifter är att tillämpa 

erfarenhetsbaserad undervisning. Det kan skapa en röd tråd mellan dåtid, nutid och framtid. 
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 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ur respondenternas svar framkommer det även att de uppmuntras till att vara aktiva och 

tänka till själva vilket går att koppla till Deweys (1999) tankar där han påpekar lärarens roll 

som inspiratör till att få eleverna att finna nya vägar till sina mål. Men samtidigt vill 

respondenterna styras in på relevanta vägar och återigen poängteras lärarens/instruktörens roll 

som handledare. Detta överensstämmer med Deweys synsätt, eftersom lärare som styr och 

leder elever inte inkräktar på elevens frihet utan snare är en nödvändighet för att skapa en 

meningsfull verksamhet. Att skapa en meningsfull verksamhet är centralt i Deweys tankar och 

elevinflytandet har en nyckelroll (Dewey 1999). Samtliga respondenter är överens om att 

läraren/instruktören har en viktig roll i regleringen av elevinflytandets dimensionering och i 

många fall uppfattas läraren inneha en handledarroll snarare än en enväldigt bestämmande 

roll, vilket möjliggör, snarare än skapar hinder för elevinflytande i ämnet.	  

          Dewey (1999) förespråkar ett reflektions- och erfarenhetsbaserat lärande och poängterar 

att erfarenheten inte kan skapas direkt ur reflektion. Reflektionen ska ha stöd i praktisk 

handling. Ur respondenternas svar framkommer det att ämnets praktiska karaktär i sig är en 

faktor som skapar möjligheter till elevinflytande i ämnet. Just den praktiska karaktären menar 

respondenterna ökar tydligheten i lärandemomenten samt gör det lättare att utvärdera och 

återknyta till.	  

          Samtliga respondenter uppfattar elevinflytandets roll, i utvärdering och samtal, som 

något positivt. Respondenterna får innan ämnets kursstart reflektera över utvecklingsbehov 

där en önskan om mer kontinuerlig återkoppling är att föredra. I Deweys pedagogiska teori är 

formulering av egna individuella mål en fundamental innehållspunkt. Även skapandet av egna 

syften med undervisningen är centralt och detta i samråd med läraren som handledare för att 

skapa en mer meningsfull verksamhet (Dewey 1997). Det respondenternas svar visar är att det 

finns en strävan efter en vidgad inflytandeprocess genom utvärdering och skapande av 

utvecklingsmål men indikerar på hinder genom för lite utrymme och för få samtal med dålig 

uppföljning. Samtalets värde lägger respondenterna i att det får en funktion som en arena för 

att känna delaktighet, diskutera kring utvecklingsmöjligheter samt önskningar i 

undervisningsinnehåll.  Ges det möjlighet till eleverna att vara delaktiga i 

målskapandeprocessen kommer detta, enligt Dewey (1997; 2004), att resultera i en ökad grad 

av självreflektion gällande hur de ska uppnå sina mål.	  

          Det framkommer även, genom respondenternas svar, att det finns en uppfattning om att 

de stundtals ”släpps fria” i ämnet utan ramar för hur de ska gå tillväga. Kring detta resonerar 

respondenterna att en egen kunskapsbrist i vissa delämnen kan leda till att de behöver 
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tydligare riktlinjer och således inte bör ges inflytande i samma utsträckning. Dewey (1999) 

förespråkar en viss frihet men samtidigt poängteras skolan roll som ramverk. En meningsfull 

verksamhet ska präglas av tydliga mål och riktlinjer vilket i sin tur ska skapa möjligheter för 

elevinflytande inom skolans ramar. Återigen går detta att koppla till Deweys tankar om 

erfarenhetsbaserat lärande som möjlighet till inflytande. Ämnesinnehållet ska anpassas efter 

elevers aktuella erfarenhet i ämnet och ämnesstoff kan gå förlorat om inte en reflektion kring 

den personliga förankringen kan ske (Dewey 2004; Swahn 2006).	  

          Vidare menar Dewey (1997; 1999; 2004) att kunskapsinnehållet i ett ämne ska utgå 

från elevens erfarenhet vilket ibland medför att man kan förbise läro- och kursplan. Ur 

motivationssynpunkt menar Dewey att kunskapsstoff som går att relatera, till för eleven en 

aktuell erfarenhet, kan öka motivation till lärande. Detta går att koppla till respondenternas 

önskan om ökad plats för inflytandeprocesser bestående av utvärdering och samtal.	  

 

Dimensioner av inflytandeprocesser	  

Genom respondenternas svar kan vi skapa oss en uppfattning om hur inflytandeprocesserna i 

ämnet dimensioneras. Respondenterna visar genom sina svar, att inflytandeprocesserna är 

aktiva i både informella/formella och individuella/kollektiva kontexter. Det visar sig även att 

processerna ej är isolerade från varandra utan flyter in i varandras poler. Enligt figuren nedan 

placeras inflytandeexempel som respondenterna ger uttryck för i analyseringsmodellen.  

Individuellt 
Utvärdering och samtal  Samtal mellan elev och lärare/instruktör  

Utvecklingssamtal  Träningsprogram 

Träningsprogram    

Formellt                     Informellt 
SIK-råd   Inflytande på undervisning, arbetssätt och skolmiljö 

Utvärdering och samtal  Påverkan genom demokrati 

    

   

  Kollektivt 

 
Figur 1: Tabell fritt använd från Myndigheten för skolutveckling (Larsson & Nilsson 2007). 

 

Respondenterna menar att de rör sig inom den formella/individuella sfären genom 

utvecklingssamtal och i vissa fall former av utvecklingsplaner. Även arbetsformen, kunde 
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några av respondenterna påverka. I det informella/individuella skiktet ges respondenterna 

möjlighet till samtal och uppfattar närsomhelst kunna ge sin syn över något skeende i 

undervisningen. Respondenterna ges inflytande i undervisning, arbetssätt och skolmiljö i 

kollektiva/informella former och i formella/kollektiva dimensioner ges några av 

respondenterna möjlighet till att, i organiserade former, påverka exempelvis frukost- och 

omklädningsrumsfrågor. Respondenterna menar att det är lättast att kunna påverka genom 

kollektiva former i ämnet. Dock uppfattar respondenterna att de ges mest utrymme till 

elevinflytande i individuella processer genom samtal med lärare/instruktörer, utformning av 

arbetsformer och utvecklingssamtal.            

7.3 Elevers uppfattningar om elevinflytandets förutsättningar till lärande  
Elevinflytande som bidragande faktor till livslångt lärande 

Respondenterna uppfattar elevinflytande som en bidragande faktor till lärande. Majoriteten 

menar att de efter gymnasiets slut behöver verktyg för att klara den eventuella elitsatsningen 

på egen hand, varför elevinflytande är att föredra. Erfarenheten av lyckade, och mindre 

lyckade planerade lektioner, som i sin tur utvärderas skapar förståelse kring vad som fungerar 

och inte.  
Elin: Målet med att när man gått ut skolan ska ju vara att man kan bli sin egna tränare. Jag tror 
att om man kan ge fram förslag och så vidare som ger bra resultat så tror jag även att man lär sig 
av det och kan ta nytta av det i framtiden när man ska planera sin egen träning eller sköta sig 
själv för nu får man mycket stöd från tränaren och skolan och så vidare [...]. Så jag tror att man 
får hjälp av att vara delaktig i planering och så vidare när man slutar för då vet man lite vad som 
funkar och inte funkar liksom.  

Några av respondenterna uppfattar även elevinflytande till ämnet som någonting mer, 

nämligen möjligheten att växa som människa. Det finns alltså en uppfattning om att 

elevinflytande i sig är positivt. Respondenterna ser fördelar med elevinflytandet som ej 

behöver koppas till just ämnet specialidrott eller fotboll. Likaså görs vissa av respondenterna 

delaktiga i planeringen, vilket uppfattas skapa delaktighet och mer fördelaktigt lärande. En av 

respondenterna menar att det ur lärosynsätt är bra med elevinflytande, trots att det emellanåt 

kan bli för mycket. 

Stina: ... man måste ju ändå växa som person. Allting handlar ju inte om fotboll.  

Elin: Jag tycker man lär sig mer av det. Att man får ta del av planeringen och det man för. Att 
man får vara delaktig. Jag tror bara det är en fördel faktiskt.  

Viktor: Våran tränare är väldigt teoretiskt och vill att vi ska veta vad vi gör, så det är ju… men 
det är ju bra egentligen, det blir väl lite mycket ibland. Man vill väl köra på liksom. Men som 
lärosynsätt är det jättebra, man får tänka till lite.  
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Flertalet av respondenterna uppfattar även att de fysiska momenten i ämnet utvecklar lärande. 

Några är inne på att de genom elevinflytande lär känna sin kropp och att de därigenom 

utvecklar kunskap hur den ska tränas. 

Linda: Jag har lättare för att när man gör någonting och ser det framför mig än tvärtom. Då lär 
jag mig mer tror jag. Det känns som det blir mer på riktigt.  

Tomas: Vi har ju såhär teorilektioner en gång varannan vecka och då har vi varit inne på att göra 
träningsprogram och sådana saker för att man ska specialisera sig på sig själv då. Det är ju 
väldigt mycket så att man ska lära känna sin kropp ännu bättre och veta vad man själv behöver 
träna på för att bli bättre då.  

Elevinflytande som bidragande faktor till individens utveckling  

Individen sätts i fokus i ämnet specialidrott, enligt majoriteten av respondenterna. Uttrycket 

”att träna sig själv och vara sin egen tränare” berättas genomgående under flera av 

intervjuerna.  
Stina: Jag tror att om man går NIU-saken så ska man vara redo att vara fotbollsspelare och för 
att bli en duktig fotbollsspelare så måste man träna själv och vara din egen tränare och därför 
gäller det och ha kunskap om det.  

Samtliga respondenter uppfattar det som positivt att ha möjlighet att påverka sin utveckling. 

Flertalet menar att lärarna ej bryr sig om hur gruppen fungerar, utan att den individuella 

förmågan sätts i fokus. Respondenterna menar att utvecklingen ligger i deras händer och de 

därigenom lär sig att bli ansvarstagande. Respondenterna menar att elevinflytandet tillåter 

självreflektion och medvetandegör lärandeprocessen i ämnet. Likaså är respondenternas 

uppfattningar att man utvecklas mer om individen känner att exempelvis undervisningens 

utformning är självvald.   

Lars: Jag tror ändå att de försöker att vi ska få tänka själva och utvecklas på det sättet och att vi 
måste se själva vad som är fel. [...] Man blir ansvarstagande för sin egen utveckling. Det vinner 
man väl mycket på. Att ta ansvar för sin egen utveckling. Men det vinner man väl mycket på i 
annat också. Utan att du kan ta ansvar för något som du gör.  

Stina: ... vi utvecklas ju bäst när vi själva är medvetna om det [...].  

Lars: ... jag tror man utvecklas mer om du gör något som du själv känner att du vill göra. Om du 
hela tiden gör något som någon annan bestämt så tror jag inte det blir samma utveckling som om 
du gör någonting att detta behöver jag.  

7.3.1 Sammanfattning frågeställning 3 

Majoriteten av respondenterna menar att de efter skolans slut behöver kunskap i att fortsätta 

deras eventuella elitsatsning på egen hand. Respondenterna ser elevinflytande som en 

bidragande faktor till lärande. Erfarenheten av lyckade och mindre lyckade planerade 

lektioner, som i sin tur utvärderas, skapar förståelse kring vad som fungerar och inte. Några 

av respondenterna ser elevinflytande i sig som en faktor till att växa som människa. Vissa av 
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respondenterna görs även delaktiga i planeringen och utformningen av lektioner vilket 

uppfattas skapa delaktighet och lärande. De praktiska momenten i ämnet uppfattas även 

utveckla lärande. Några av respondenterna är inne på att de genom elevinflytande kan lära 

känna sin kropp och därigenom lära sig hur den kan utvecklas. 

          Enligt majoriteten av respondenterna sätts individen i fokus. ”Att lära sig vara sin egen 

tränare” är ett uttryck som används under flera av intervjuerna. Samtliga respondenter 

uppfattar det som positivt att ha möjlighet att påverka sin utveckling. Respondenterna menar 

att de lär sig att bli ansvarstagande genom att de uppfattas ha utvecklingen i sina händer. 

Respondenterna menar att elevinflytandet tillåter självreflektion och medvetandegör 

lärandeprocessen i ämnet. Den självvalda handlingen uppfattas vara till fördel för deras 

utveckling. 

7.3.2 Analys 

Respondenterna menar att elevinflytande är en viktig faktor till lärande i ämnet. Dewey 

(1999) menar att interaktionen mellan lärare och elever möjliggör lärande. Genom att göra 

medvetna val, vilket respondenterna uppfattar att de får möjlighet till att göra i ämnet, kan 

lärande möjliggöras. Majoriteten av respondenterna menar att de behöver, efter ämnets 

upphörande, kunskap i att fortsätta med sin eventuella elitsatsning på egen hand varför de kan 

anse att elevinflytandefaktorn är viktig. 

          Tidigare var eleven helt beroende av erfarenheten, enligt Dewey (1999), men är vid 

högre ålder mogen att göra medvetna val. Deweys pedagogik har en tydlig individ- och 

samhällsförankring vilket är i enlighet med majoriteten av respondenterna, som uppfattar 

ämnet som individanpassat och elevinflytande som verktyg till påverkan för samhällets 

utveckling (Dewey 1999; Swahn 2006).  

          Några av respondenterna görs delaktiga i planering och utformning av lektionerna. 

Dewey (1999) menar att detta kan öka meningsfullheten i verksamheten. Det meningsfulla 

var, enligt respondenterna, delaktigheten och lärandet som möjliggjordes. Förutsättningen är 

att mål och syfte blir en del av planeringen. I annat fall kan eleverna förlora tydlighet kring 

inlärning (Dewey 1999).     

          Respondenterna menar att den självvalda handlingen uppfattas vara till en fördel för 

deras utveckling. Enligt Dewey (1999) ska individens egna intressen centreras i verksamheten 

vilket kan leda till att majoriteten av respondenterna uppfattar att elevinflytande lär dem att bli 

ansvarstagande individer. 
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          Respondenterna menar att elevinflytandet tillåter självreflektion och medvetandegör 

lärandeprocessen i ämnet. Kunskap uppstår först genom individens reflektion till ett 

handlande, enligt Dewey (1999). Reflektionen ska göras i en meningsfull verksamhet, vilket 

samtliga respondenter uppfattar ämnet som. Enligt Dewey (2004) leder självreflektion till 

självkontroll och intelligent tänkande. Respondenterna ska även reflektera över syfte och mål 

med verksamheten för att lärande ska vara möjligt. Det mesta tyder på att respondenterna 

inhämtar kunskap i förhållande till det ovan nämnda. Respondenterna ser handling och 

reflektion, i den meningsfulla miljö de befinner sig i, som betydelsefull. Dessutom ser 

respondenterna de praktiska momenten i ämnet som ett verktyg till lärande. 

          Dewey anser att erfarenheten ska vara utgångspunkten för lärandet (Dewey 2004; 

Swahn 2006;). Genom respondenternas svar uppfattades erfarenheterna skapa förståelse för 

vad som fungerar och inte, men kan inte tolkas utgöra utgångspunkten för lärandet. Läro- och 

kursplan ska ändå inte uppfattas som oviktig eller ointressant eftersom läroplanen 

representerar mänsklighetens samlade erfarenhet (Dewey 2004; Swahn 2006). 
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8. Diskussion 
I denna del av studien kommer resultatet och analysen diskuteras. Den tidigare forskning vi 

sonderat kommer ställas i relation till det resultat studien påvisat. Därefter följer 

metoddiskussion och slutligen förslag till vidare forskning. Vad som kan sägas allmänt om 

elevinflytande är dess angöring till den kommande elitsatsning NIU ska förbereda eleverna 

på. Det kan finnas en risk med att inte ge elever tillräcklig med inflytande eller att arbeta med 

inflytande på ett felaktigt sätt, eftersom eleverna så småningom ska ha möjlighet att fortsätta 

elitsatsningen. Görs inflytandet ej möjligt kan kunskapen som eleverna erhållit under NIU-

tiden gå förlorad. Eleverna kan givetvis utvecklas enormt under de förutsättningar som NIU 

erbjuder dem. Likväl kan denna utveckling gå förlorad om elevinflytandet ej möjliggörs. 

Eleverna behöver under gymnasietiden få verktyg till hur de kan fortsätta elitsatsningen varför 

elevinflytande bör prioriteras.  

8.1 Förhållningssätt till elevinflytande 
Respondenternas positiva syn till elevinflytande är i symbios med Deweys (1999) syn på det 

personliga intresset för kontroll, som inflytande kan ge upphov till. Dewey menar att skolan 

ska vara en avspegling av samhället och att dessa arenor ej ska vara skilda från varandra, 

varför demokrati och kontroll ska möjliggöras i skolans regi. Respondenterna kan inneha en 

vana av inflytande eftersom samhället som de befinner sig i tillåter det. Hade respondenterna 

ej haft denna vana hade förhållningssättet till elevinflytande förmått vara annorlunda. En 

förutsättning för att inflytande i ämnet ska uppfattas positivt kan vara att elever har goda 

erfarenheter från andra inflytandesammanhang i det samhälle de befinner sig i. 

Inflytandemöjligheterna genomsyrar egentligen alla samhällets dimensioner genom lagar, 

förordningar, styrdokument och konventioner (SÖ 1990; SFS 2010; Skolverket 2011b). 

          Det som ses som en självklarhet att kunna ha möjlighet att påverka. Däremot har inte 

alla respondenter en vilja till detta. Lund (2010) menar att det råder ett varierat elevunderlag i 

ämnet. Den sociala och kulturella bakgrunden kan vara en förklaring till elevers skilda viljor 

till inflytande. 

          Demokrati är inte given av naturen enligt Dewey (1997; 2004) varför sådana kunskaper 

ska kunna utvecklas i skolan. Ämnets praktiska karaktär ses som en bidragande faktor till 

elevinflytande. Dewey (1999) talar om den fria samverkan som ämnet kan ge upphov till, 

vilket kan vara en förklaring till varför just elevinflytande till ämnet specialidrott uppfattas 

som positivt. Respondenternas strävan att utvecklas i kombination med miljön de befinner sig 
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i kan skapa förutsättningar till problemlösning. Fotboll som idrott, innehåller även mängder 

av situationer där eleven själv behöver finna kreativa lösningar, varför respondenterna kan 

uppfatta ämnets karaktär som det mest inflytandeinbjudande av alla ämnen i skolan.  

          Den psykologiska läroplanen sätter elevens intressen och behov i fokus medan den 

logiska läroplanen utgår från läroplan och dess innehåll (Dewey 1999; Stensmo 2007). Den 

psykologiska läroplanen verkar vara, till övervägande del, den läroplan som respondenterna 

anser dominera. Kanske att NIU-gymnasiets utformning gjort att de sätter sig själva i fokus, 

snarare än att de ska utgå från någonting annat än sig själva. Erfarenheten som respondenterna 

knyter an till detta kan vara av betydelse för det positiva förhållningssättet till elevinflytande 

(Dewey 1999). 

8.2 Hinder och möjligheter att utöva elevinflytande 
Lärarna/instruktörerna har en betydande roll för respondenterna, vilket samtliga av 

respondenternas svar landar i. Majoriteten av respondenterna har en hög tilltro till 

lärarens/instruktörens kompetens, men ser samtidigt hinder med den gällande deras möjlighet 

till elevinflytande i ämnet. Hindret ligger i att respondenterna kan känna sig inkompetenta i 

förhållande till läraren/instruktören samt ha en vana av att läraren/instruktören är den som 

håller i undervisningen och på så sätt inte vågar yttra sig. Läraren/instruktören kan därför få 

en reglerande roll för hur elevinflytandet kan se ut. Kan lärarens/instruktörens 

utbildningsbakgrund påverka elevinflytandet i ämnet? Idag finns inga krav på att 

lärarna/instruktörerna ska inneha en lärarutbildning. Ferry & Olofsson (2009) menar att en 

stor del av lärarna/instruktörerna saknar lärarutbildning. Har en lärare/instruktör en utbildning 

i pedagogik och läroplanstolkning kan de, förhoppningsvis, reglera dimensionerna av 

elevinflytandet i ämnet. Vad gäller respondenternas uppfattningar om vanan att 

lärarna/instruktörerna leder undervisningen och därför inte funderar nämnvärt över deras 

möjligheter till inflytande, kan detta bero på att elever har socialiserats till att uppfatta 

läraren/instruktören som den enväldigt bestämmande. Dewey (1999) beskriver att lärarens roll 

ska vara som en handledare, vilket respondenterna i vår studie inte alltid uppfattar 

läraren/instruktören som. 

          Respondenterna, i vår studie, pekar samtliga på en orsaksförklaring som kan hindra 

dem att just våga yttra sig, vilka är ålder och mognad. Eleverna som läser årskurs tre är 

relativt långt i sin kognitiva och fysiska utveckling och har kanske insett hur de utvecklas bäst 

i ämnet. Det kan råda uppfattningar om att elevinflytande ej gynnar dem utan att de istället 
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utvecklas genom fasta rutiner och givna instruktioner, varför uppfattningar om att 

elevinflytandet varierar med ålder och mognad kan vara påtagliga i vår studie.  

          Dewey (1999) förespråkar en viss frihet och poängterar skolan roll som ramverk. I 

ämnet specialidrott ska eleverna i samråd med handledaren utforma träningspass (Skolverket 

2011a). Detta kunskapskrav är förenligt med elevinflytande och leder enligt Dewey (2004) till 

erfarenhetsbaserat lärande, varför elevinflytande kan utgöra ett faktiskt krav i undervisningen. 

Är elever och lärare/instruktörer medvetna om detta kunskapskrav? Enligt våra respondenter 

ges de inflytandemöjligheter. Problematiken ligger i huruvida elevinflytandet utgår från 

kunskapskrav eller inte. Dewey (1997; 1999; 2004) menar att kunskapsinnehållet i ett ämne 

ska utgå från elevens erfarenhet, vilket ibland medför att man kan förbise läro- och kursplan. 

Uppfattningen om att respondenternas egen utveckling ska vara i fokus är förenligt med 

Deweys syn på kurs- och läroplan. Risken med att inte utgå från ämnesplan är problematiken 

med strävan mot rättvis och likvärdig skola.  

 

Elevinflytandets olika dimensioner 

Respondenterna visar genom sina svar, att de delvis ser elevinflytandet som en funktion, 

vilket innebär att de i vissa fall vill ha möjligheten att påverka i den dagliga undervisningen 

(Skolverket 2013a). Respondenterna visar även genom sina svar att de informella 

inflytandeprocesserna görs möjliga då läraren/instruktören fungerar som en handledare och 

har ett lyhört förhållningssätt gentemot eleverna. Vad som framkommer av respondenternas 

svar är att det informella elevinflytandet förekommer både i individuella och kollektiva 

processer där det sistnämnda uppfattas ha störst effekt. Denna typ av inflytande görs alltså 

påtaglig utanför de organiserade formerna av elevinflytande och tydliggörs i mötet mellan 

läraren och eleven, ofta i direkt anknytning till undervisningssammanhang (Skolverket 

2013a).	  

          De formella inflytandeprocesserna visar sig på flera olika sätt, både i individuella och 

kollektiva sammanhang. Det finns på några av respondenternas skolor uttalade organiserade 

råd där organisatoriska och andra ämnesrelaterade utvecklingsfrågor diskuteras i formella 

sammanhang. Respondenterna har även individuella, ämnesrelaterade utvecklingssamtal där 

planer och mål diskuteras. Alla dessa klassas som formella processer då de är 

inflytandeformer som skolan valt att godkänna (Wiklund 1992). Frågan är om skolan vet bäst 

i frågan om vad som goda inflytandeformer eller inte. Vad har personalen för kunskap 

gällande elevinflytande? Kan olika ämneslärares attityd spela en avgörande roll? 	  



 

 

 

 51 

          De individuella processerna står ofta nära de informella processerna (Myndigheten för 

skolutveckling 2007). Det stämmer delvis överens med de svar vi erhållit då de informella 

processerna oftast har visat sig i individuella sammanhang. De formella processerna har 

karaktäriserats av kollektiv möjlighet till elevinflytande. Processerna har inte varit helt 

isolerade från varandra utan delvis figurerat och vandrat på varandras poler. Detta säger att 

elevinflytandet är diffust och mångdimensionellt och kan vara en av anledningarna till att det 

är svårarbetat. 	  

          Det finns en uppfattning av respondenterna att det är i de kollektiva och formella 

processerna som elevinflytandet får och ska få mest effekt vid ökad grad av elevinflytande. 

Uppfattningen är att kollektiva inflytandeprocesser likställs med en ökad trygghet. Samtidigt 

finns en positiv syn på de informella och individuella sammanhangen gällande möjligheter till 

elevinflytande. Det finns möjlighet att påverka både i informella och individuella processerna 

vilket kan ställas mot Rönnlund (2013) och hennes tankar kring att dessa två processer 

kommer få allt större utrymmen i framtiden. Elevinflytandet uppfattas dock som 

mångdimensionellt snarare än endimensionellt och kan visa sig i olika skepnader och 

sammanhang.	  

8.3 Elevinflytande som förutsättning till lärande 
Lärande verkar kunna uppstå när respondenterna gör medvetna och självvalda val (Dewey 

1999). Respondenterna ser inflytande som en viktig faktor till att i framtiden kunna fortsätta 

sin eventuella elitsatsning. Det är viktigt för dem att de görs ansvariga för sin utveckling. 

Kunskapen behöver överföras och deras val kan leda till att de lär sig och skapar erfarenheter 

över vad som lyckas och inte (Dewey 2004). Erfarenheterna kan sedan skapa förståelse för 

hur satsningen ska fortlöpa genom reflektion. Görs lärare/instruktörer medvetna om dessa 

uppfattningar kan man än mer målinriktat arbeta med elevinflytande. Respondenternas svar 

ger upphov till förståelse för hur lärandet går till genom elevinflytande.   

         Respondenterna uppger också att allt inte handlar om fotboll utan ser elevinflytande som 

verktyg för samhällets utveckling (Dewey 1999; Swahn 2006). Detta ger 

påverkansmöjligheterna upphov till. Delaktigheten ses som meningsfullt och respondenterna 

har även mål med deltagandet. Tydligheten blir därför stor och verksam för eleverna. Dewey 

(1999) menar att otydlighet kan uppstå om man ej har med mål och syfte i planeringen. 

Respondenternas mål och syfte med sin satsning är inte alltid utskrivet men nog har eleverna 

mål med sitt deltagande. 



 

 

 

 52 

          Elevinflytandet genererar i att individerna uppfattar sig delaktiga i lärandeprocessen 

och blir mer ansvarstagande individer. Respondenterna ser inflytande som en pedagogisk 

metod att kunna fortsätta sitt lärande under och efter sin skolgång, varför betydelsen av 

elevinflytande kan ses som stor. 

8.4 Studien i relation till tidigare forskning 
Den forskning vi tagit del av står i relation till elevinflytande på gymnasieskolan, ämnet idrott 

och hälsa samt specialidrott.  

          Skolverkets utvärdering av fem gymnasieprogram påvisar att eleverna har stort 

inflytande över det egna arbetet (Statens skolverk 1996). Dessa elevers uppfattningar är i 

likhet med respondenternas uppfattningar i vår studie. Andra resultat har påvisat att 

gymnasieelever önskar större inflytande i undervisningen (Forsberg 1992; 1993). I vår studie 

uppfattar respondenterna ges inflytande i flera dimensioner, och uppfattar det som lättast att 

kunna påverka ämnets utformning i kollektiva, informella och formella sammanhang. Vissa 

av respondenterna upplever även att inflytandemöjligheterna i de informella sammanhangen 

är stora. Studier visar att de formella beslutsprocesserna fungerar dåligt och utgör ett svagt 

förtroende hos eleverna (Statens skolverk 1996; Elvstrand 2009; Rönnlund 2010). 

Respondenterna, i vår studie, menar att de har önskningar om hur dessa formella samtal kan 

se ut och att de kan öka i antal.  

          Vidare visar studier att elever på yrkesprogram upplever inneha större inflytande 

gällande undervisningsfrågor jämfört med elever på studieförberedande utbildningar (Statens 

skolverk 1996; Wiklund 1998). I vår studie uppfattar respondenterna ämnets praktiska 

karaktär skapa bättre förutsättningar till elevinflytande jämfört med andra gymnasieämnen, 

vilket är likhet med dessa studier. I Swahns (2006) studie passar det bättre, för eleverna på 

yrkesförberedande program, att i dialog med läraren komma överens om lektionsinnehåll, 

vilket står i förhållande till hur respondenterna, i vår studie, vill lägga upp exempelvis ett 

träningspass.  

           Respondenterna menar att ålder och mognad spelar in i hur mycket man vågar yttra sig 

i ämnet. En studie visar att erfarenhet, vana och variationer av elevinflytande ökar chansen till 

lärande, vilket våra respondenter uppfattar inflytande kunna bidra till (Selberg (1999). I 

Selbergs studie uppvisar lärandet både djup och bredd vilket respondenterna, i vår studie, ger 

uttryck för genom att ge exempel på elevinflytandets betydelse för livslångt lärande och 

inflytande som ansvarstagande faktor. Londos (2010) menar att elevernas inflytande i 
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undervisningen kan påverkas av elevernas idrottande på fritiden. Det Londos (2010) åsyftar är 

att elever som utför någon form av bollsport i lag tenderar utöva elevinflytande i 

undervisningen. Våra respondenter uppfattar inneha erfarenhet och vana av inflytande 

samtidigt som de utför bollsport på fritiden, varför de kan upplevas vara positiva till 

elevinflytande och dess betydelse för lärande (Selberg 1999; Londos 2010). I Londos (2010) 

studie framkommer även att de undervisande lärarna tenderar att låta de praktiska 

omständigheterna, samt sina egna och elevernas önskningar, styra vad undervisningen får för 

innehåll, vilket är i likhet med resultatet i vår studie. Londos (2010) menar att lärarna, i ämnet 

idrott och hälsa, har ett inbjudande förhållningssätt till elevinflytande. I vår studie uppfattar 

respondenterna lärarna/instruktörerna som lyhörda för tips och förbättringar i ämnet.  

          Några av respondenterna uttrycker att klasskamraters ej relevanta åsikter kan vara en 

bidragande orsak till varför lärare/instruktörer väljer bort elevinflytande. I en studie diskuteras 

huruvida balansen mellan elevers och lärares inflytande utgör ett problem (Swahn 2006). 

Uppfattningarna är att eleverna har mindre möjligheter att göra sina röster hörda, vilket bryter 

en tidigare positiv trend (Rönnlund 2011; Skolverket 2010; 2013a). I Skolverkets 

attitydundersökning (2010) menar en majoritet av eleverna att de upplever få vara med och 

bestämma arbetssätt ganska eller väldigt mycket, vilket är i relation till vår studies resultat.    

          Det individuella och informella elevinflytandet tenderar att öka, även om det formella 

elevinflytandet fortfarande är vanligt och utgör ett svagt förtroende hos eleverna (Rönnlund 

2010). Respondenterna i vår studie, uppfattar de formella formerna av elevinflytande fungera 

bra och enligt Elvstand (2009) kan det formella elevinflytandet vara utgångspunkt för vidare 

överläggningar och diskussioner i exempelvis undervisningen. Lusten för lärandet ökar, enligt 

Selberg (1999), om man får möjlighet till att vara med och påverka. I vår studie menar 

respondenterna att delaktigheten utgör en viktig faktor till lärande om man får möjlighet att 

påverka. I några fall vill respondenterna ha mer inflytande. I Selbergs (1999) studie uppfattas 

detta vara lärande, trivsel och kvalitet. 

         I Rönnlunds (2011) studie framkommer det att påverkansförsök är vanligare i ämnet 

idrott och hälsa än i andra ämnen. I vår studie menar respondenterna att specialidrott är det 

ämne där elevinflytande är mest märkbart jämfört med andra skolämnen. I idrott och hälsa 

görs eleverna delaktiga i terminsplaneringar och grovplaneringar där elevaktiviteten är hög 

(Rönnlund 2011). I relation till vår studie, görs respondenterna delaktiga i lektionsupplägg 

och har möjlighet till påverkan genom lyhörda lärare och vissa formella sammanhang. 

Rönnlunds (2011) studie visar även att eleverna vill påverka mer än vad inbjudningarna från 
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lärarna gör. I vår studie uppfattar eleverna det som att elevinflytande ges i lagom dos. Någon 

vill ges mer inflytande i ämnet. 

          Ferry och Olofssons (2009) studie visar att specialidrottämnets variation, gällande de 

organisatoriska frågorna, är beroende av skola och undervisande lärare/instruktörer. Enligt 

några av våra respondenter fick eleverna på deras skola sköta organisatoriska frågor, medan 

övriga respondenter ej fick just den typen av inflytande. Respondenterna uppfattar även 

elevinflytandet som en viktig komponent till att utveckla sin idrottsliga kompetens, till och 

med nödvändig enligt vissa. Den idrottsliga kompetensen, är enligt två av tre elever, det som 

värdesätts högst (Ferry och Olofsson 2009). Studien påvisar att RIG-elever har större möjligt 

till inflytande i den praktiska undervisningen jämfört med gymnasieelever. De praktiska 

momenten, är enligt våra respondenter, en viktig faktor till elevinflytande i ämnet. Ferry och 

Olofssons (2009) studie visar även att en större grad av inflytande ges till de individuella 

idrottarna i specialidrottämnet. Respondenterna, i vår studie, menar att det är individens val 

att bejaka elevinflytande eller inte. Genomgående har respondenterna ett individualistiskt 

synsätt till elevinflytande och kanske ser sig själva som individuella idrottare snarare än 

lagidrottare, just till ämnet specialidrott. 

           Ett hinder till elevinflytande, enligt respondenterna i vår studie, kan innebära att deras 

kompetens i förhållande till lärarens/instruktörens uppfattas som bristfällig, varför man inte 

väljer att påverka saker i ämnet. Uebels (2006) studie visar att träningskvalité, 

tränarförtroende och tränarkompetens värderas högst hos RIG-elever, vilket även våra 

respondenter uppfattar som viktigt. Uebels (2006) studie visar att 27 % av flickorna och 

pojkarna instämmer helt, eller delvis till att de inflytande över sin träning. Våra respondenter 

menar att de får inflytande över sin träning, medan någon tycks vilja ha än mer inflytande.  

8.5 Metoddiskussion 
Med hjälp av den kvalitativa forskningsmetoden ansåg vi kunna få intressanta svar angående 

elevernas uppfattningar. Den semistrukturerade intervjuformen gav oss möjligheter till att inte 

enbart stirra blint på frågor utan fritt kunna utgå från vad studiens syfte var, och på så sätt 

spåra intressanta skeenden under intervjuerna. Att observera hur elevinflytande kan gå till i 

ämnet specialidrott hade varit ett intressant tillägg till de semistrukturerade intervjuer vi 

genomförde, för att på så sätt ge oss en bild av elevinflytandet i praktiken. Likaså hade 

lärare/instruktörer kunnat intervjuas för att få båda parters bild av elevinflytande. Dock hade 

vi då kunnat närma oss en mer jämförande studie. Istället valde vi att fokusera på eleverna i 
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ämnet, eftersom deras uppfattningar kan ge ringar på vattnet för hur lärare/instruktörer kan 

arbeta med detta. Vi valde heller inte att lägga större fokus på lärarna/instruktörernas 

utbildning eftersom den kvantitativa forskningen svarar på hur många lärare/instruktörer i 

ämnet som har exempelvis lärarutbildning. Dock var vi nyfikna på hur det låg till, eftersom 

respondenterna upplevde hinder och möjligheter med elevinflytande, och ställde en del frågor 

om detta i mailkontakten vi förde. 

          En problematik med denna studie är att många studier vi utgått från genomfördes då 

specialidrott kunde bedrivas på samtliga gymnasieskolor och där ämnet gick under en annan 

ämnesplan. Dock ökade studierna vår förståelse för ämnet och elevernas uppfattningar till 

ämnet. Anledningen till att vi valde att sondera forskning i ämnet idrott och hälsa var på 

grund av ämnets praktiska karaktär och liknande förutsättningar. Dock är vi medvetna om att 

den gymnasiala kontexten och kontexten i idrott och hälsa skiljer sig från ämnet specialidrott. 

          Genom att välja NIU-elever till vår studie begränsade vi än mer den kontext 

specialidrott befinner sig i. RIG-gymnasium har givetvis vissa likheter med NIU-gymnasium, 

dock ansåg vi det bättre att finna en liknande kontext för ämnet för de elever vi intervjuade, 

på grund av de skilda förutsättningarna. 

          Genom bekvämlighetsurval fann vi på ett smidigt sätt deltagare till vår studie. NIU-

ansvariga lärare/instruktörer på skolorna gav oss kontaktinformation till elever. Risken finns 

att lärarna/instruktörerna kan valt elever som på ett bättre sätt än andra representerar ämnet 

och elevinflytande, men detta vet vi inte med säkerhet. I missivbrevet (10.2) blev 

lärarna/instruktörerna medvetna om att skolans och elevernas namn skulle göras anonyma i 

studien vilket kan påverkat deras val. Emellertid var detta inte av större betydelse, eftersom 

resultatet inte bör generaliseras på resterande NIU-elever i landet. Detta var heller inte målet 

med studien utan mer djupgående och resonerande tankar från respondenternas sida stod i 

relation till studiens syfte. Vi är dock medvetna om att respondenternas svar hade kunnat 

varieras om urvalsgruppen valts av oss, vilket den endast gjorde på en av skolorna. Dock fick 

vi uppfattningen om att de elever som var tillgängliga för intervjuerna valdes ut av 

lärarna/instruktörerna. Under en av intervjuerna berättade respondenten att hen läste andra 

året på NIU-gymnasiet, vilket inte var vår tänka urvalsgrupp. Trots detta ansåg vi att hens 

reflektioner var utförliga och intressanta för studiens syfte och ej av avgörande betydelse. 

Dock ansåg vi att just tredjeårselever hade större erfarenheter av elevinflytande och ämnet 

varför vi ville använda dessa som respondenter. En annan förutsättning som kunnat påverka 
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respondenternas svar är frågor om resurser till elevinflytande, eftersom både friskolor och 

kommunala skolor var representerade. 

          Den personliga tolkningen av materialet ansåg vi minimerades då vi kritiskt och öppet 

kritiserade varandras sätt att tolka datan. Likaså hjälptes vi av de teorier vi valde att analysera 

materialet med. Intervjuernas valda miljö hade både sina fördelar och nackdelar. Fördelen 

med att sitta ostörda var att respondenterna inte lätt kunde störas av andra moment, utan hålla 

fokus på intervjun. Fördelen med att genomföra intervjuer i cafémiljö och uppehålls var att 

intervjuerna hade en avslappnad omgivning. Nackdelen med intervjuerna i cafémiljö var dess 

bullriga miljö och en negativ aspekt med intervjuerna i grupprum var att den kunde, mot 

förmodan, få en allvarlig stämpel. Dock ansåg vi att miljöerna för intervjuerna fungerade 

problemfritt. 

8.6 Förslag till vidare forskning 
Under arbetets gång har nya aspekter och sidospår, som skulle vara intressanta att beforska, 

vuxit fram. NIU-konceptet är en färsk idrottsutbildning och är därför relativt outforskat vilket 

öppnar upp många möjliga forskningsterränger att beträda. Vårt syfte var inte att belysa 

skillnader mellan pojkar och flickor och deras uppfattningar om elevinflytande i ämnet men 

det är likväl en tanke som väckts. Att göra en studie där fokus ligger på att belysa skillnader 

och använda sig av genusteori för att analysera forskningsresultatet är en tanke. 

          Eftersom läraren/instruktören i specialidrott kan inneha en reglerande roll gällande 

elevinflytande, hade det varit intressant att belysa hur just denne uppfattar elevinflytande och 

dess roll i ämnet. Det finns tidigare forskning kring hur läraren i idrott och hälsa ser på 

elevinflytande, vilket kanske är det mest närliggande ämnet. Dock går specialidrott under 

andra premisser. Vad lärarna/instruktörerna anser finnas för hinder och möjligheter med 

elevinflytande i ämnet är också en relevant fråga för att fördjupa sig inom uppfattningar kring 

elevinflytande. 

          En annan intressant tanke som väckts när vi varit ute och besökt de olika skolorna, är 

skolors olika förutsättningar till att bedriva kvalitativ undervisning i ämnet. Det hade varit 

intressant att genom en kvalitativ studie, med undervisande lärare/instruktörer eller 

ämnessamordnare, ta del av deras tankar kring hur en fungerande NIU-utbildning ska 

organiseras och bedrivas för att skapa en kvalitativ utvecklande miljö i skolkontext. 

          Hur stor andel av de som läser på ett NIU-gymnasium når den nationella eliten? Detta 

är en fråga som vuxit fram och diskuterats under arbetets gång. Intressant hade varit att göra 
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en kvantitativ studie och ta fram statistik på antalet elever som når sverigeeliten i sin valda 

idrott. Denna studie kunde senare användas som underlag för att belysa arbetssätt som de 

mest ”framgångsrika” NIU-gymnasierna och studera deras miljö och organisation. 

          Ämnets karaktär är specifikt där det i ämnets syftesbeskrivning står att läsa ”den ska ge 

eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om metoder och teorier för träning samt förmåga 

att planera, genomföra och utvärdera tränings- och tävlingsverksamhet” (Skolverket 2011:1a). 

Vi har varit och skrapat på ytan gällande elevers uppfattningar kring elevinflytande kopplat 

till ämnets karaktär. Men hur eleverna uppfattar inflytande i undervisningen som ett redskap 

för lärande genom en större och mer djupgående studie hade varit intressant att beforska. Hur 

inflytande över den egna träningen kan påverkas av deras hängivenhet till att utvecklas inom 

sin valda idrott, ur en motivationsaspekt, är enligt oss en intressant frågeställning. 

          En annan oroväckande tendens som vi har gjorts uppmärksamma på, under genomförd 

studie, är att klasserna som går i årskurs tre har bestått av så få elever. Genom intervjuerna har 

vi fått reda på att flertalet väljer att avsluta sin plats inom idrottsutbildningen. Kring detta 

väcks många frågor om varför det behöver gå så långt. Motivationsbrist, skadefrekvens och 

intresseförändringar är våra förutfattade tankar kring detta. Med en retrospektiv studie på 

elever som valt att hoppa av, och studera deras orsaksförklaringar hade varit intressant och 

givande att beforska. 

           Studiens resultat visar att förhållningssättet till elevinflytande i ämnet delvis är en 

individuell fråga. Orsakerna till varför en del vill vara med och påverka medan andra väljer 

bort möjligheten är en annan intressant aspekt. Är kulturella och sociala faktorer 

bakomliggande? Är det beroende på gruppsammansättning? Har elever socialiserats in i en tro 

om att det inte är lönsamt och att läraren fungerar som den enväldigt bestämmande? Detta är 

frågor som dykt upp längs vägen och vore intressanta att beforska mer djupgående. 

 

  



 

 

 

 58 

9. Referenser 
Andersson, Inger M. (1986). Läsning och skrivning: en analys av texter för den allmänna läs- 
och skrivundervisningen 1842-1982. Diss. Umeå: Umeå universitet. 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber. 

Craddock, E. A. (1923). Självstyrelse i skolan. Stockholm: Natur och Kultur. 

Danell, Mats (2003). Vad händer i skolans hus?:en studie av hur lärare uppfattar och formar 
elevers inflytande. Lic.-avh. Luleå: Luleå tekniska univ., 2003. 

Dewey, John (1997). Experience and Education. [New ed.] New York: Simon & Schuster.  

Dewey, John. (1999). Demokrati och utbildning (N. Sjödén, Trans.). Göteborg: Daidalos. 

Dewey, John (2004). Individ, skola och samhälle: utbildningsfilosofiska texter. 4., [utök] utg. 
Stockholm: Natur och Kultur.  

Ekholm, Mats, Lindvall, Kerstin (1991). Eleverna och demokratin i skolan: enkätbelysning 
och en värderande diskussion. Karlstad: Högskolan i Karlstad.  

Ferry, Magnus & Olofsson, Eva (2009). Ämnet specialidrott i gymnasieskolan: en utvärdering 
av ämnet läsåret 2008/09. Stockholm: Riksidrottsförbundet. Tillgänglig på Internet: 
http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_2569/ImageVaultHandler.aspx 

Ferry, Magnus & Olofsson, Eva (2011). En svengelsk modell? Ämnet specialidrott under 
lupp. Svensk idrottsforskning. 2011(20):1, s. 9-13. Hämtad 2014-03-22 från http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:448485/FULLTEXT01.pdf  

Forsberg, Eva (1992). Elevinflytande eller vanmakt?: en rapport från SLAV-projektet. 
Uppsala: Pedagogiska institutionen, Univ. 

Forsberg, Eva (1993). Verksamhetsideal och skolverklighet: en processutvärdering av 
projektet Skola 2000: en rapport från SLAV-projektet. Uppsala: Pedagogiska institutionen, 
Univ. 

Forsberg, Eva (2000). Elevinflytandets många ansikten. Diss. Uppsala: Univ. 

GIH (2014). Program. Tillgänglig på Internet: 
http://oldwww.gih.se/templates/ihsNormalPage.aspx?id=420 

Hartman, Sven G. (2012). Det pedagogiska kulturarvet: traditioner och idéer i svensk 
undervisningshistoria. 2., [rev] utg. Stockholm: Natur & kultur. 

Hassmén, Nathalie & Hassmén, Peter (2008). Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. 1. 
uppl. Stockholm: SISU idrottsböcker. 

Jonsson, Rolf (2000). Kroppen och knoppen: en ESO-rapport om idrottsgymnasierna. 
Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. Stockholm: Fritze. 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. uppl. 
Lund: Studentlitteratur. 



 

 

 

 59 

Key, Ellen (1911). Barnets århundrade: studie. 1. Stockholm: Bonniers. 

Köhler, Elsa (1936). Aktivitetspedagogik en vägledning. Stockholm: Bokförlaget Natur och 
Kultur.  

Larsson, Gunilla & Nilsson, Agneta (2007). Slutredovisning av regeringsuppdrag om elev- 
och föräldrainflytande.( Dnr 2005:256). Myndigheten för skolutveckling. 

LeCompte, M.D. & J.P. Goetz (1982). Problems of reliability and validity in ethnographic 
research. Review of Educational Research, 52, s. 31-60. 

Lgr 69 (1969). Läroplan för grundskolan, allmän del. Stockholm: Liber Utbildningsförlaget. 

Lgy 70 (1970). Läroplan för gymnasieskolan, allmän del. Stockholm: Liber 
Utbildningsförlaget.  

Lgr 80 (1980). Läroplan för grundskolan, allmän del. Stockholm: Liber Utbildningsförlaget.  

Liljequist, Kurt E. (1994). Skola och samhällsutveckling. Lund: Studentlitteratur. 

Lincoln, Yvonna S. & Guba, Egon G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, Calif.: Sage. 

Londos, Mikael (2010). Spelet på fältet: relationen mellan ämnet idrott och hälsa i 
gymnasieskolan och idrott på fritid. Diss. Lund: Lunds universitet. Tillgänglig på Internet: 
http://dspace.mah.se/handle/2043/10517 

Lund, Stefan (2010). Idrottsutbildning och utbildningsreformer: en kartläggningsstudie av 
Sveriges gymnasiala idrottsutbildning. Stockholm: Riksidrottsförbundet. Tillgänglig på 
Internet: http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_13404/ImageVaultHandler.aspx 

Lund, Stefan (2011). De önskade och oönskade specialidrottseleverna. Svensk 
idrottsforskning. 2011(20):3, s. 18-20. Tillgänglig på Internet: 
http://www.gih.se/CIF/Idrottsforskning/Svensk-idrottsforskning/ 

Lund, Stefan & Liljeholm, Maria (2012). Nationellt godkända idrottsutbildningar: certifiering 
och talangidentifikation. Stockholm: Riksidrottsförbundet. Tillgänglig på Internet: 
http://www.svenskidrott.se/ImageVaultFiles/id_33061/cf_394/Nationellt_godk-
nda_idrottsutbildningar.PDF 

Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna: Lpo 94: Lpf 94. 
(1994). Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Myndigheten för skolutveckling (2007). Inflytandets dimensioner. Tillgänglig på Internet: 
http://www.skolutveckling.se/innehall/demokrati_jamstalldhet_inflytande/in 
flytande/inflytandets_dimensioner/ 

Naeslund, Jon (1963). Allmän undervisningsmetodik. 2. uppl. Stockholm: Norstedt.  

Riksidrottsförbundet (2009). Riksidrottsgymnasier. Informationshäfte om 
Riksidrottsgymnasierna 2008-2011. Stockholm: Riksidrottsförbundet. 



 

 

 

 60 

Riksidrottsförbundet (2010). SF:s certifieringskrav för nationellt godkänd idrottsutbildning. 
Hämtad 2013-12-28 från 
https://www.solna.se/Global/Skolor/Solna%20Gymnasium/externt/certifieringskravNIU.pdf 

Rimsten, Olle (2008). Skoljuridik: [styrning, huvudmannaskap, arbetsrätt, arbetsmiljö, 
offentlighetsprincipen, sekretess, elevinflytande, rättslig informationskompetens]. 2. uppl. 
Stockholm: Norstedts juridik. 

Rönnlund, Maria (2011). Demokrati och deltagande [Elektronisk resurs]: elevinflytande i 
grundskolans årskurs 7-9 ur ett könsperspektiv. Diss. Umeå : Umeå universitet, 2011. 
Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-47580 

Rönnlund, Maria (2013). Elevinflytande i en skola i förändring. Utbildning & Demokrati 
2013, vol 22, nr 1, 65–83. Tillgänglig på Internet: 
http://www.oru.se/Extern/Forskning/Forskningsmiljoer/HumUS/Utbildning_och_Demokrati/
Tidskriften/2013/Nr%201/Elevinflytande%20i%20en%20skola%20i%20f%C3%B6r%C3%A
4ndring.pdf 

Selberg, Gunvor (1999). Elevinflytandet 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. Diss. 
Luleå: Luleå tekniska universitet.   

Selberg, Gunvor (2001). Främja elevers lärande genom elevinflytande. Lund: 
Studentlitteratur. 

SFS 1991:667. Arbetsmiljölag. Stockholm: Justitiedepartementet. Tillgänglig på Internet: 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Arbetsmiljolag-19771160_sfs-1977-
1160/?bet=1977:1160 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Justitiedepartementet. Tillgänglig på Internet: 
http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/10/100800.PDFSkollagen 2010 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-
2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800#K4 

SFS 2011. Kungörelse om beslutad ny regeringsform. Stockholm: Justitiedepartementet. 
Tillgänglig på Internet: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-152/#K2 

Skolverket (2010). Attityder till skolan 2009. Elevernas och lärarnas attityder till skolan. 
Rapport 344. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket (2011a). Ämnesplan Specialidrott. Tillgänglig på Internet: 
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/spe?tos=gy&subjectCode=SPE  

Skolverket (2011b). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 
gymnasieskola 2011. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2013a). Attityder till skolan 2012. Tillgänglig på Internet: 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3032 



 

 

 

 61 

Skolverket (2013b). Idrottsutbildningar. Tillgänglig på Internet: 
http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-
utbildningar/idrottsutbildningar-1.195850  

 

Skolöverstyrelsen (1967). Läroplansöversyn: grundskolan: förslag till Kungl. Maj:t angående 
översyn av läroplan för grundskolan: november 1967. Stockholm: SÖ-förl. 

SOU (1948). 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska 
skolväsendets utveckling. Stockholm.  

SOU (1961). Grundskolan. 1957 års skolberedning.  

SOU (1996). Inflytande på riktigt. Stockholm: Fritzes.  

Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar (red.) (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. 
Lund: Studentlitteratur. 

Statens skolverk (1993). Demokrati och inflytande i skolan en inventering och genomgång av 
litteratur, utredningar, rapporter och resultat. Stockholm: Liber Distribution. Skolverkets 
rapport nr 36. 

Statens skolverk (1996). Bilden av skolan 1996. Stockholm: Liber Distribution. Skolverkets 
rapport nr 100.  

Stensmo, Christer (2002). Vetenskapsteori och metod för lärare: en introduktion. 1. uppl. 
Uppsala: Kunskapsföretaget. 

Stensmo, Christer (2007). Pedagogisk filosofi: en introduktion. 2., [rev.] uppl. Lund: 
Studentlitteratur.  

Svensk idrott (2014). Riksidrottsgymnasium. Tillgänglig på Internet: 
http://www.svenskidrott.se/Elitidrottochutbildning/Riksidrottsgymnasium/ 

Svenska akademiens ordlista över svenska språket. 13. uppl. (2006). Stockholm: Svenska 
akademien. 

Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ) (1990). FN:s konvention om 
barnets rättigheter 1990:20. Stockholm: Utrikesdepartementet. Tillgänglig på Internet: 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/90/25/86f41911.pdf 

Swahn, Ragnhild (2006). Gymnasieelevers inflytande i centrala undervisningsfrågor. Diss. 
Linköping: LiU-Tryck. 

Taylor, Steven J. & Bogdan, Robert (1998). Introduction to qualitative research methods: a 
guidebook and resource. 3. ed. New York, N.Y.: Wiley. 

Tham, Amelie (1998). Jag vill ha inflytande över allt: en bok om elevinflytande i skolan från 
Skolverket. Stockholm: Statens skolverk.  

Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. 4., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 



 

 

 

 62 

Uebel, Maja (2006). Nya perspektiv på riksidrottsgymnasierna: vad flickor och pojkar 
värdesätter i RIG-verksamheten. Stockholm: Riksidrottsförbundet. Tillgänglig på Internet: 
http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_33839/cf_394/perspektiv_p-
_riksidrottsgymnasierna.PDF 

Undervisningsplan för rikets folkskolor den 22 januari 1955 (1955). Stockholm: Norstedt.  

Vetenskapsrådet (2010). Rättsliga förutsättningar för en databasinfrastruktur för forskning. 
Hämtad 2013-12-10 från 
http://www.vr.se/download/18.1d68133213a3f73f1e9dcf/1350548715185/%C3%A4ttsliga+f
%C3%B6ruts%C3%A4ttningar+f%C3%B6r+en+databasinfrastruktur+f%C3%B6r+forskning
+2010_11.pdf   

Wennås, Olof (1989). Vem skall styra vad i skolan- och hur?. Falköping: Utbildningsförlaget.  

Wiklund, Gun (1998). Gymnasieelevers upplevelser av och syn på elevinflytande: en studie 
vid gymnasieskolorna i Malmö. Malmö: Lärarhögskolan. 

  



 

 

 

 63 

10. Bilagor 

10.1 Intervjuguide 
Ålder? 

Vilket gymnasieprogram går du? 

Tidigare prestationer inom fotbollen? (distriktslag, uttagningar osv.) 

Hur länge har du spelat fotboll? 

Är du aktiv i någon annan idrott? 

Uppmuntras du till att utveckla dina intressen/behov i ämnet? Exempelvis: får du träna 
någonting som du hellre vill träna på än vad läraren erbjuder? 

Anser du att du är med och påverkar gruppen i en riktning som är bra för gruppen? På vilket 
sätt? 

Anser du att du når dina mål inom ämnet genom slump eller hårt arbete? 

Försöker du och läraren skapa mål som ni sedan försöker uppfylla? Har det blivit tydligare? 
Har du möjlighet att påverka? 

Får ni ibland lägga upp era egna pass/träning, i samråd med läraren/instruktören?   

Stannar ni ibland upp träningen om något är bra/dåligt för att tänka genom vad som hänt? Är 
ni med och gör er röst hörda om så är fallet? 

Vet du vad kursplanen i Specialidrott säger om er möjlighet att vara med och påverka? Vad 
minns du? 

Tas dina erfarenheter med i beräkningen när läraren/du planerar träning? 

Reflekterar/återknyter ni emellanåt till saker ni gjort tidigare i ämnet? Om ja, på vilket sätt? 
Görs ni delaktiga? 

Hur ofta utvärderar ni er undervisning, får ni vara med och utvärdera? 

Kan praktiskt inlärda färdigheter vara lättare att reflektera över än en “muntlig” kunskap? 

Kombinationen?  

Hur fungerar samarbetet mellan lärare och elever i ämnet anser du?  

Vilka är elevers attityder gentemot elevinflytande till ämnet specialidrott? 

Vad tänker du om att ni kan/få vara med och påverka utformningen av undervisningen i 
ämnet?  
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Kan det vara jobbigt att behöva vara med och utforma innehåll till ämnet? Är det skönare att 
låta läraren göra det? 

Anser du att du har tillräckliga förmågor/kunskaper till att utforma undervisningen, vara med 
och påverka? 

Tror du möjligheterna till att påverka skiljer sig något i detta ämne i förhållande till andra. 
Varför?  

Tycker du att alla elever ska få vara med och bestämma? Tror du alla vill kunna påverka 
undervisningen? 

Anser du att möjligheten att påverka ämnet bör öka i stigande ålder och mognad? Försök att 
utveckla? 

Vilka förutsättningar är nödvändiga för att du ska kunna få vara med och påverka 
undervisningen tror du? 

Anser du att du kan berätta om dina idéer/tankar till lärarna i specialidrott? Är de lyhörda?  

Om du fick bestämma själv, hur skulle du då vilja vara med och påverka undervisningen? 

Vad tror att dina kurskamrater vill kunna påverka i ämnet? 

Vilka hinder anser du att det finns för dig att påverka undervisningen i ämnet specialidrott? 

Anser du att ni kunnat påverka mer och mer i ämnet sedan årskurs 1? Tvärtom? Varför tror du 
att det är så? 

Vad är dina erfarenheter av lyckade och mindre lyckade skeenden i undervisningen när ni fått 
vara med och påverka/få stort inflytande? 

Arbetar ni ibland i grupper där ni tillsammans måste lösa en uppgift? Hur fungerar det? 

Vad anser du att du/ni inte borde ha inflytande över i ämnet? 

Tycker du att ni har tillräcklig att säga till om i ämnet? 

Finns det tillfällen då ni kan påverka ämnet utanför undervisningen. I klassråd? Spelarråd? 
Utvärderingsblanketter?  

Har man störst möjlighet att påverka undervisningen själv eller med andra? I formella 
situationer eller informella? Varför? 

Blir du inspirerad i ditt skolarbete i specialidrott av att få vara med och bestämma över saker 
som rör dig och dina kamrater? 

Tycker du att det blir roligare i ämnet om du får vara med och påverka ämnet? Varför? Lär du 
dig mer? 
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Brukar du/ni planera undervisningens innehåll (exempelvis träningsupplägg) och arbetssätt 
tillsammans med lärarna? Varför tror du att det är bra att få vara med och påverka sådant? 

Tror du att du vinner något på att kunna vara med och påverka undervisningen/arbetssätt i 
ämnet? 

Förslag på följdfrågor 

Kan du utveckla detta mer? 

Kan du ge en mer detaljerad beskrivning? 

Har du något exempel? 

Varför tror du att det är så? 

Skulle det kunna vara på något annat sätt? 

Hur skulle inflytandet kunna se ut i just det här ämnet? 
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10.2 Missivbrev 
 

 
  
Hej!  
 
Vi är två lärarstudenter som studerar till lärare i idrott och hälsa på Linnéuniversitetet i Växjö 
och skriver nu vårt examensarbete. Vi undersöker hur elever uppfattar elevinflytande i 
förhållande till ämnet specialidrott med fotbollsinriktning, som ges på NIU-gymnasium. Detta 
vill vi undersöka genom en intervjustudie. 

Vår förhoppning är att två av era elever skulle kunna tänka sig att delta i denna studie. Vi är 
intresserade av att intervjua en pojke och en flicka som läser specialidrott med 
fotbollsinriktning tredje året. Intervjun kommer behandla uppfattningar elever har till 
elevinflytande i ämnet specialidrott.  

Vi som undersöker kan garantera tystnadsplikt. Inget som sägs kommer att komma ut till 
utomstående. Likaså kommer inspelningar att raderas efter databearbetningen. Skolans och 
deltagarnas namn kommer också att göras anonyma i vår studie. Intervjuerna sker i skolans 
närområde och tar cirka 30-60 minuter att genomföra. Deltagandet i studien är helt frivillig 
och eleverna kan när som helst avbryta intervjun utan att behöva förklara sig. 

Om ni kan tänka er att delta vore vi tacksamma om ni svarar på mailet och anger 
telefonnummer och tidpunkt när det passar bäst att vi kontaktar er. Vi är även tacksamma om 
ni svarar på mailet, även om ni ej väljer att delta. 

Med vänlig hälsning 

Jakob Björnell, nås via 

jakobbjornell@gmail.com 

mobil: xxxxxxxxxx 

Joakim Dohrmann, nås via 

Joakimdohrmann@hotmail.se 

mobil: xxxxxxxxx 

Anna Hafsteinsson Östenberg (handledare), nås via 

anna.hafsteinsson-ostenberg@lnu.se 

tel: xxxxxxxxxxx 

Institutionen för idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet    


