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Sammanfattning 
 

I Sverige har elever rätt att utöva inflytande i skolan. Det informella inflytandet praktiseras 

sällan och matematikämnet är det ämne som elever har minst möjlighet att utöva ett informellt 

inflytande i. Då det är markant att elever har minst informellt inflytande i matematikämnet är 

det av stor vikt att undersöka hur elever ser på informellt inflytande i matematikundervisning. 

Syftet med studien är att undersöka hur elever i årskurs två och tre ser på informellt 

elevinflytande i matematikundervisning. 

 

I studiens bakgrund finns tidigare forskning om vilken betydelse elevinflytande har för 

lärande, vilket är att elevers motivation till att vilja lära sig ökar då de får vara delaktiga när 

beslut ska fattas. Vidare har tidigare forskning visat att elever enligt styrdokument har rätt att 

utöva inflytande i skolan med att vuxna hindrar dem från sin rätt och att det därför är brist på 

inflytande över undervisning. I bakgrunden lyfts även vilka nackdelar som finns med 

informellt elevinflytande som tidigare forskning har kommit fram till, bland annat att elever 

endast väljer enkla och kontraproduktiva uppgifter när de ska utöva inflytande.  

 

Den teoretiska utgångspunkten för studien är Deweys teori om demokrati och utbildning. En 

kvalitativ studie gjordes i form av gruppintervjuer med 19 elever om hur de ser på informellt 

elevinflytande i matematikundervisning.  

 

I resultatet framgår det att respondenterna inte har något informellt elevinflytande i 

matematikundervisning men även att de inte vill ha något informellt elevinflytande. Eleverna 

vill endast bidra med idéer till matematikundervisningen. De menar att möjligheten med att 

bidra med idéer är att matematiklektionerna kan bli roligare. Resultatet har dock visat att 

respondenterna ser risker med elevinflytande i matematikundervisning då det kan leda till 

konflikter. Vidare framgår det att respondenterna inte vill ha något ansvar över 

matematikundervisningen men att de har ett personligt ansvar under matematiklektionerna. 
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1. Inledning  
I alla styrdokument som reglerar den svenska skolan är det fastställt att elever ska ges 

möjlighet att utöva inflytande över sin utbildning. Trots detta visar inspektioner av Skolverket 

(2006, s. 72) gång efter gång att elevers möjligheter till att utöva inflytande är minimala. De 

senaste åren har ett flertal studier resulterat i att elever har ett formellt inflytande i skolan det 

vill säga vid klass- eller elevråd. Däremot är elevers informella inflytande sämre ställt,  då 

inflytande ska ske i undervisning (Thornblad 2008, s. 25). 

 

Elever i den svenska skolan har rätt till inflytande inom ramen för det som rör deras 

utbildning. Elevinflytande ska bidra till att elevers ansvarsförmåga utvecklas samt att 

motivationen till att vilja lära sig ökar.  Enligt Läroplanen för förskoleklassen, grundskolan 

och fritidshemmet (Skolverket 2011, s. 15) ska elever alltid ges möjlighet till att utöva 

inflytande. Forskning har visat att det finns stora brister i elevers möjlighet att utöva 

inflytande i undervisningens form och innehåll. Även Barnkonventionen (Axén och Näslund 

1996, ss. 7-9) förklarar att artikel 12, barns rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör 

dem, inte tas på allvar av vuxna. Vad gäller matematikämnet är detta det ämne som elever 

menar att de har minst inflytande i. Även Skolverket (2016a) förklarar att det inom 

matematikämnet inte finns utrymme för något större elevinflytande.  

 

Då det är markant att elever har minst möjlighet att utöva inflytande i ämnet matematik är det 

viktigt att få en förståelse för hur elever ser på ett informellt elevinflytande i 

matematikundervisning då deras rätt till inflytande över utbildning är klart uttryckt i 

läroplanen. Studien är även av stor vikt då det inte finns mycket forskning om informellt 

elevinflytande i matematikundervisning. Denna kvalitativa studie fokuserar på hur elever ser 

på olika delar av inflytande i matematikundervisning.  

 

2. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur elever i årskurs två och tre ser på informellt 

elevinflytande i matematikundervisning. 
 

2. 1 Frågeställningar 
 

 Hur uppfattar eleverna att deras inflytande i matematikundervisningens form och 

innehåll är? 

 Vilka möjligheter och risker ser eleverna med ett informellt elevinflytande i 

matematikundervisning? 

 På vilket sätt anser elever att lärare tar tillvara på deras initiativ till eventuellt 

inflytande i matematikundervisning? 

 Hur ser eleverna på sitt eget ansvar vad gäller matematikundervisningen? 
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2. 2 Begreppsdefinition 

2 . 2. 1 Informellt inflytande 

Enligt Thornblad (2008, s. 21) innebär ett informellt inflytande i skolan att elever och lärare 

ska ta hänsyn till varandra vilket innefattar att de ska lyssna på varandra och att ohindrat få 

uttrycka sina åsikter. Dewey, Hartman och Hartman menar dock att ett informellt inflytande i 

skolan innebär att elever och lärare gemensamt fattar beslut (2004, ss. 152-153). Även De 

Winter (se Tholander 2007, s. 450) menar att ett informellt inflytande kommer i akt då 

undervisning formas på ett demokratiskt sätt där elever bland annat får delta i planering. I 

denna studie utgår jag från Deweys, Hartmans och Hartmans (2004, ss. 152-153) och De 

Winters (se Tholander 2007, s. 450) definition av begreppet.  

 

3. Bakgrund 
I följande avsnitt presenteras bakgrunden till studien. Avsnittet behandlar delarna: Regelverk 

och styrdokument, Elevinflytandets betydelse för lärande, Elevinflytande samt Elevinflytande i 

matematikundervisning.  

3. 1 Regelverk och styrdokument 

I Sverige lever vi i ett demokratiskt samhälle som innebär att alla människor är värda lika 

mycket samt att de har samma rättigheter men även skyldigheter. Ett demokratiskt samhälle 

innefattar också att varje människa ska kunna göra sin röst hörd och kunna vara delaktig då 

beslut fattas (Sveriges Riksdag, 2013). Vidare ska skolorna i Sverige genomsyras av 

demokrati. Eleverna ska i skolan få vara delaktiga i beslut för att utveckla sin ansvarsförmåga. 

Eleverna ska också genom att vara delaktiga då beslut fattas få ett större inflytande över 

planering av undervisning samt undervisningens innehåll (Skolverket 2011, s. 15). I skolor 

som präglas av demokratins grundläggande värderingar bör delaktighet och möjlighet att 

påverka vara en självklarhet (Forsberg 1994, s. 10). 

 

Det finns tre typer av utbildning i demokrati som skolor ger, akademiska, formella och 

informella. Den akademiska utbildningen i demokrati innebär bland annat hur den svenska 

regeringen fungerar (Tholander 2007, s. 450). Denna typ av utbildning räcker dock inte utan 

elever kräver även praktisk utbildning i demokrati (Swedish Curriculum for the Compulsory 

School System 1994, s. 5). Den formella utbildningen innebär att elever får göra sin röst hörd 

vid specifika frågor som exempelvis vid klassråd (Alderson 2000, s. 124). Den informella 

utbildningen i demokrati kommer i akt när undervisningen formas på ett demokratiskt sätt. 

Detta involverar bland annat att elever får delta i planering, genomföra och utvärdera den 

dagliga skolverksamheten (De Winter 1997 se Tholander 2007, s. 450).  

 

Sedan 1940-talet har skolförordningar, skollag och läroplaner betonat vikten av att elever ska 

ha ett reellt inflytande över skolverksamheten och sin utbildning (Forsberg 1994, s. 1). I 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2011, s.15) står 

det:  

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

elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i 

arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. 

Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. 
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Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras 

inflytande över utbildningen. 

 

Målen med elevinflytande är att varje elev ska ta ett personligt ansvar över sin arbetsmiljö och 

sina studier, att varje elev har kunskap kring demokratins villkor och kan arbeta i 

demokratiska former och med tiden praktisera inflytande över sin undervisning. Skolans miljö 

ska vara tillåtande och uppmuntrade till att elever för fram sina ställningstaganden och olika 

uppfattningar (Skolverket 2011, s. 15). Även Barnkonventionen belyser vikten av att barn ska 

få göra sina röster hörda. Barn ska få uttrycka sina egna röster både i samhället och i skolor 

och få vara delaktiga i beslut. I Barnkonventionen nämns även att barns rätt att få uttrycka sig 

är den rättighet som är svårast att nå då den inte tas på allvar. Vidare beskriver 

Barnkonventionen att många barn inte har något inflytande i samhället eller i skolor då lärare 

och andra vuxna inte ger dem möjligheterna till att kunna påverka (Axén och Näslund 1996, 

ss. 7-9).  

3. 2 Elevinflytandets betydelse för lärande 

Motivation är en av vinsterna med elevinflytande och kan skapas genom att lärare låter elever 

vara delaktiga i skapandet av olika projekt (Skolverket 2015). Att låta elever ha ett inflytande 

och vara delaktiga då beslut ska fattas skapar en större motivation till lärande och ett större 

intresse hos elever (Bostedt och Eriksson 2011 s. 57, Ferm 1993, s .114 ). Det finns två typer 

av motivation, inre motivation och yttre motivation. Inre motivation innefattar elevens 

nyfikenhet samt drivkraft exempelvis behovet av att upptäcka nya saker. Yttre motivation 

innefattar bland annat belöningar eller uppmuntringar av andra individer som exempelvis 

betyg, verbalt beröm eller materiella belöningar. Yttre motivation innefattar även 

intresseväckande uppgifter. Elevinflytande tillhör den inre motivationen (Skolverket 2015). 

Ferm (1993, ss. 117-119) förklarar att det blir roligare för elever att gå i skolan när de kan 

påverka vad som sker där, detta då de får en känsla av att alla behövs och inte bara läraren. 

Ferm hävdar även att människor har ett stort behov av att tänka själva och pröva sina idéer. 

Människor visar inte ett lika stort engagemang då de blir tillsagda att göra något. 

 

Sanderoth (2002, s. 100) förklarar att lust är en känsla som hänger samman med nyfikenhet, 

iver, tillfredsställelse och lycka. Hon menar att en individ blir mer intresserad utav något när 

denne känner lust. Lärande och undervisning blir lustfyllt genom att individen upplever en 

positiv stimuli. Vidare menar Sanderoth att lusten och viljan till att lära finns naturligt hos 

barn men förutsätter att lärandet främjas genom att vuxna skapar en god miljö samt att barnet 

är aktivt i sitt lärande. Hon nämner även att det finns många barn som inte anser att deras 

upplevelser av lärande är meningsfulla och att en stor del av ansvaret ligger på lärare. Lärare 

bör skapa meningsfull undervisning för elever bland annat genom att undervisningens 

innehåll ska påverkas av barn. Sanderoth menar att barns lust till att lära påverkas av 

möjligheten att påverka sin undervisning.  

3. 3 Elevinflytande 

Thornblad (2008, s. 19) förklarar att många ord används synonymt för att förklara elevers 

möjligheter till att kunna påverka, exempelvis medbestämmande, delaktighet och inflytande. 

Bostedt och Eriksson (2012, s. 192) anser att elevinflytandet är en förutsättning för inlärning. 

Enligt Österlind (2012, s. 147) startar elevinflytandet när eleverna får vara delaktiga i 

planeringen av undervisningen. Detta genom att reflektera kring de mål som ska nås samt 

genom att reflektera kring vilket innehåll och vilket material som ska användas. Korpela 

(2004, s. 22) förklarar att elever kan ta ansvar vad gäller undervisning. Då det kan vara svårt 

för elever att förstå läroplanens mål i ett visst ämne bör tid avsättas där elever får tolka och 



 

- 4 - 

 

skapa förståelse för de mål som berör undervisningen. Elever kan därefter gemensamt komma 

med förslag på aktiviteter som passar undervisningens mål. Vilka aktiviteter som ska 

användas i undervisningen kan exempelvis väljas ut genom att rösta. Arnér och Tellgren 

(2006, s. 68) menar att elevinflytande endast ska ge eleverna en möjlighet till att påverka 

undervisning. Ferm (1993, s.119) förklarar att läraren varken behöver eller ska bestämma 

allting själv utan att eleverna ska vara delaktiga i vilka beslut som fattas. Detta ska främja 

elevernas ansvarstagande i skolan. Både Englund (1999, s. 65) och Stensmo (1997, s. 143) 

menar att lärare bör ta hänsyn till eleverna om de vill ändra något i planeringen eller vara 

delaktiga i den för att på ett demokratiskt sätt integrera elevinflytandet i skolan. Skolverket 

(2016a) menar att tillfälle till inflytande bör ges innan introduktionen av nya uppgifter. Detta 

för att elever ska vilja påverka undervisningens innehåll och form.  Elever vill ha respons på 

det de förhandlat kring vilket inte är någon idé om undervisningen redan börjat då stora delar 

redan är bestämda av läraren. Rosvall (2012, s. 68) kom i sin studie fram till att elever endast 

vill vara med då beslut fattas när de vet att deras ansträngningar och arbete leder någonvart 

och tas på allvar. Även Bartley, Dimenäs och Hallnäs (2009, s. 157, 160) förklarar att det är 

lärare som bör skapa tillfällen där elever kan göra sina röster hörda. Elever tenderar att 

framföra sina önskningar som klagomål vilket ofta leder till att läraren försvarar sitt arbetssätt. 

Om läraren ger eleverna möjlighet till att utöva inflytande sker istället förhandlingar kring det 

eleverna önskar vilket bidrar till ett positiv atmosfär. 

 

Det finns tre punkter vad gäller elevinflytande som tidigare forskning och utvärderingar har 

funnit. 1: Enligt läroplan och skollag har elever rätt till inflytande dock äger elever inte sitt 

inflytande. 2: Elever vill vara delaktiga i beslut som fattas och vill utöva inflytande. 3: Elever 

har inte tillräckligt med kunskap som krävs för att kunna utöva inflytande (Tholander 2005, s. 

9). 

3. 3. 1 Vuxna hindrar elever från sin rätt 

Här lyfts tidigare forskning om punkt 1: Enligt läroplan och skollag har elever rätt till 

inflytande dock äger elever inte sitt inflytande (Tholander 2005, s. 9). 

 

Thornblad (2008, s. 41) menar att vuxna hindrar barn från rätten att få utöva inflytande. 

Vuxna i skolan menar att elever endast bör ha inflytande över utvalda områden medan elever 

anser att de bör ha inflytande kring alla områden. Arnér och Tellgren (2006, s. 9) har 

undersökt barns syn på vuxna ur barns perspektiv. Problematiken som barnen lyfter är att de 

vuxna bestämmer och att barnen måste lyssna. I skolan är barnen underordnade då läraren har 

makten och bestämmer.  

 

I Aspáns (2005, ss. 111-115) projekt kring elevers syn på elevinflytande framkom det att  det 

råder olika uppfattningar bland eleverna. Vissa elever anser att de har inflytande medan andra 

inte tycker det. Det är de vuxna som bestämmer vad elever har möjlighet att ha inflytande i 

och det är här som skillnaderna har visat sig. Vissa elever menar att de bör ha inflytande i alla 

frågor som rör dem och menar därför att de inte har något inflytande medan andra elever 

anser att de har inflytande just för att de kan påverka vissa delar som de vuxna väljer 

ut. Brodow och Rininsland (2002, s. 107) fick i sin studie angående elevers syn på skolan 

resultatet att elever anser att mycket av det som sker på lektionerna bestäms av lärarna. 

Eleverna menar att det är förbryllande att lärare inte förstår varför elever oftast inte anser att 

deras lektioner är intressanta. Elvstrand och Thornberg (2007, s. 46-47) har undersökt vad 

elever anser om elevinflytande i klassrummet. Studien gjordes i flera klasser på tre olika 

skolor. De kom i sin studie fram till att på två av de tre skolorna var det de vuxna som fattar 

beslut vad gäller klassrums- och skolregler. Elever får sällan vara med och bestämma genom 
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öppna förhandlingar. I dessa två skolor var klimatet ett typiskt traditionellt klassrum där 

elever förväntas bete sig ordentligt enligt de regler som finns och göra det som lärarna 

förväntar sig av dem. På den tredje skolan var elevernas inflytande viktigt för lärarna. Lärarna 

ser positivt på att eleverna får göra sin röst hörd. Elevinflytandet är ett vardagligt inslag under 

skoldagarna där eleverna får förhandla kring det de önskar. Elvstrand och Thornberg förklarar 

att även om den tredje skolan hade en positiv syn på elevinflytande fanns det hinder och 

gränser. De hinder de såg i denna studie var att elever kan byta klassföreståndare, vilket den 

ena klassen i den tredje skolan fick göra fem gånger. De förhandlingar de haft med den ena 

läraren ansåg den nya läraren inte var gällande längre. De menar även att möjligheter där 

elever får göra sin röst hörd ändå är begränsade då det är lärarna som avgör vad eleverna har 

inflytande i. Josefson , Pobiega & Stråhlman (2011, ss. 260-261) fick i sin studie resultatet att 

elever som tar initiativ till att utöva inflytande sällan får någon uppmärksamhet från lärare. 

Detta då lärare har en viss tendens att bara uppmärksamma elevers idéer om de själva anser 

att de är passande.  Bartley, Dimenäs och Hallnäs (2009, s. 156) kom i sin studie fram till att 

stora elevgrupper påverkar elevinflytandet då möjligheterna till att läraren tar tid till att lyssna 

på eleverna minskar.  

3. 3. 2 Brist på elevinflytande i undervisning 

Här lyfts tidigare forskning om punkt 2: Elever vill vara delaktiga i beslut som fattas och vill 

utöva inflytande (Tholander 2005, s. 9). 

 

Vad gäller undervisningsform samt ämnesinnehåll är det ovanligt att elever ges något 

inflytande. (Skolverket, 2016). Brodows och Rininslands (2002, s. 107) studie visade 

resultatet att elever vill ha mer ansvar och inflytande i undervisningens innehåll. Även 

Alderson (2000, ss. 129-133) och Torney-Purta och Klandl Richardson (2003, s.198) kom i 

sina studier fram till att elever är intresserade av att få ha inflytande. Elever vill ha inflytande i 

undervisning men även i stora problematiska frågor.  

 

Thornblad (2008, s. 25) skriver att Skolinspektionen inspekterade cirka 300 gymnasieskolor 

och 2000 grundskolor mellan 2003-2006. Hon förklarar att resultatet av dessa inspektioner 

visade att behovet av förbättringar är mycket stora vad gäller elevers möjligheter till att kunna 

utöva inflytande över undervisningen. Vidare visade resultatet att elever anser att de har 

fungerande klassråd där frågor som inte berör undervisning kan lyftas. Frågor som rör 

undervisning finns det dock ett stort missnöje kring hos elever. Elever menar att 

möjligheterna till inflytande i undervisning är begränsade. I resultatet framkom det även att 

yngre elever vill ha inflytande över skolarbetet men att eleverna tappar intresset för att kunna 

påverka då de märker att möjligheter inte ges. Resultatet i Aspáns (2005, s. 102) studie visade 

att elever inte anser att de kan påverka undervisningens innehåll då de inte vet hur läroplanen 

ser ut. Eleverna anser inte att de får vara med i planering av undervisningens innehåll  och 

menar att lärarna undviker deras önskningar om att få kunna påverka deras undervisning. 

Lunarstorm och Rädda Barnen (Thornblad 2008, ss. 33-34) genomförde tillsammans en 

undersökning år 2008. Det var en kvantitativ undersökning i form av enkät där 1000 pojkar 

och 1000 flickor deltog. Medverkande fick svara på vad de ansåg att elever skulle få ha 

inflytande över i skolan. 63 % av de medverkande i studien ansåg att elever bör ha inflytande 

över undervisningens form, 37 % menar att elever inte bör ha det. Att ha inflytande över 

undervisningens form innebär bland annat att kunna påverka om arbete ska ske i grupp eller 

enskilt. 58 % ansåg att elever bör ha inflytande över undervisningens innehåll. Detta innebär 

exempelvis vad som ska läsas och vad man ska fördjupa sig i. 42 % ansåg att elever inte bör 

ha inflytande över undervisningens innehåll. Det framkommer inte i deras studie vad elever 

vill/tycker de ska vara med och påverka.  
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Skolverkets (2012, ss. 1, 80-89) rapport Attityder till skolan görs vart tredje år med elever i 

årskurs 4-6 sedan 2003. I rapporten framkommer det att yngre elevers inflytande har ökat de 

senaste åren. Denna ökning innefattar beslut angående hur eleverna ska ha det i klassrummet 

det vill säga klassrumsklimatet och vilket arbetssätt som ska användas. Ungefär hälften av de 

yngre eleverna menar att lärare lyssnar på dem när de vill ha något sagt.  

3. 3. 3 Nackdelar med elevinflytande 

Här lyfts tidigare forskning om punkt 3: Elever har inte tillräckligt med kunskap som krävs 

för att kunna utöva inflytande (Tholander 2005, s. 9). 

 

Skolverket (2016) förklarar att inflytande i skolan kan medföra vissa risker. Idag förutsätts att 

elever vill ta eget ansvar men även att de kan det. I klassrummet sker detta vanligtvis genom 

att elever får ta egna beslut som kan leda till konsekvenser som läraren inte förväntat sig. 

Skolverket menar att när elever erbjuds att göra egna val blir valen ofta kontraproduktiva, 

exempelvis genom att elever väljer den lätta vägen. Detta innebär att elever undviker 

utmanande uppgifter och väljer uppgifter som går snabbt att lösa. Ferm (1993, s. 123) menar 

att även om elever vill ha inflytande och att detta leder till större motivation och intresse för 

inlärning har de inte lika många erfarenheter som en vuxen. Då beslut ska fattas inom ramen 

för läroplanen exempelvis vilket arbetssätt som ska användas, vilket läromedel eller vad som 

är viktigt att lära sig för livet har elever svårt att göra en lämplig bedömning då deras 

erfarenheter inte räcker till.  

 

Åkerström (2014, s. 104) genomförde en studie med ungdomar mellan 13-19 år som visade 

resultatet att elever kopplar samman inflytande med ansvar vilket leder till att många avstår 

från att vilja påverka eller endast vill påverka i låg grad i skolan för att de inte ska ha mer 

ansvar än vad de redan har. Tholanders (2007, s. 463) studie  visade ett liknande resultat som 

Åkerströms (2014),  att de elever som inte tog tillvara på sitt inflytande orsakade detta själva. 

Tholander menar att det inte alltid verkar som att elever skyddar sina demokratiska rättigheter 

då dessa inte behövs. Däremot är elever noga med att påpeka sina rättigheter när de känner sig 

utanför. I Åkerströms (2014, s.103) studie framkom det även att elevinflytande som sker 

genom öppen kommunikation kan leda till mobbing. Detta då vissa elever kan ha svårt att 

förstå eller göra sig förstådda. 

 

I Elvstrand och Thornbergs (2012, ss. 49-52) studie förklarade eleverna att de inte ansåg att de 

själva skulle fatta vissa beslut då deras beslut skulle leda till dåligt skolklimat exempelvis då 

konflikter kan uppstå om de inte delar samma åsikter. Eleverna menade även att de i vissa fall 

inte skulle fatta bra beslut vad gäller undervisning då de endast skulle fokusera på att göra 

lektionerna roliga vilket skulle leda till att de inte lärde sig något. En flicka i studien menade 

att det är svårt att veta hur inlärning av något nytt går till då kunskapen inte finns om hur det 

ska göras som exempelvis under matematiklektioner. Flickan menar att under 

matematiklektioner ska lärare fatta beslut. Även andra elever i studien menar att elever 

tenderar att välja den ”lätta vägen” och att de därför inte alltid bör ha inflytande. Elvstrand 

och Thornberg kom i sin studie även fram till att elever är underordnade och att värdet av 

deras röster är ett bottenvärde. Resultaten i deras studie visade även att det finns en ”dold 

läroplan” i det vardagliga skollivet som motverkar avsikten att fostra demokratiska 

medborgare. Detta tyder på att så länge det finns hinder och begränsningar som underförstått 

fungerar som en ”dold läroplan” i skolan är det osannolikt att elevinflytande praktiseras även 

om nationella lagar finns i akt. Liknande resultat framkom i en studie som Rädda Barnen 

genomfört med Lunarstorm (Thornblad 2008, s. 35). I studien gavs det plats för en öppen 
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fråga där många medverkande berört elevinflytande. En av de medverkande menar att elever 

inte bör ha något inflytande alls då ungdomar inte ska ha den typen av ansvar. Hen menar att 

skolan skulle bli en hel oreda om ungdomar skulle bestämma då deras hjärnor ännu inte är 

fullt utvecklade. En annan medverkande i studien menar att elever inte bör ha inflytande i 

undervisningens innehåll utan att detta är lärarnas ansvar. Ännu en medverkande menar att det 

inte skulle bli mycket skolarbete om elever fick vara med och bestämma över undervisningens 

innehåll. 

3. 4 Elevinflytande i matematikundervisning 

Enligt Matematikdelegationen (2004, s. 58) finns det brister vad gäller elevinflytande i 

matematikämnet då ämnet är starkt beroende av matematikböcker. Skolverket (2016b) 

förklarar att ämnen som matematik inte ger utrymme för något större elevinflytande.  
Kling Sackeruds (2009, s. 123) studie visade att elever anser att de har minst inflytande i 

skolämnet matematik jämfört med andra ämnen.  

 

Forsberg (1994, ss. 1, 44-45) genomförde en undersökning med elever på en lågstadieskola 

angående deras inflytande i matematikämnets innehåll och form. Resultatet visade att 

eleverna endast hade inflytande i små delar av matematikundervisningen. Anledningen till 

varför eleverna inte hade något inflytande i matematikundervisningens innehåll och form var 

då lärarna inte ansåg att eleverna hade tillräckligt med kunskaper kring detta och menade att 

det är svårt för eleverna att ha inflytande i något de inte vet mycket om men även då 

undervisningen utgår från matematikboken. Lärarna menade även att planeringstiden ligger 

utanför lektionstiden. Vid introduktioner får eleverna ingen framförhållning att fundera över 

vad de vill påverka vad gäller undervisningen innehåll och form. Forsberg förklarar att 

introduktionerna oftast startar genom att läraren berättar för eleverna att de nu ska börja med 

något nytt vilket innebär att eleverna inte har någon möjlighet att påverka planeringen. 

Forsberg nämner även att eleverna som deltagit i studien sällan tar något initiativ till att utöva 

inflytande i matematikundervisningen. De få gånger som eleverna gjort detta har läraren 

argumenterat för varför deras idéer inte är passande. En gång i veckan ges tillfälle där 

eleverna får välja vad de vill arbeta med inom matematikämnet exempelvis spel, memory 

eller dator. Läraren rekommenderar dock eleverna att utveckla sina matematikkunskaper och 

därför välja undervisningsinnehåll som tränar det specifika området som eleven behöver 

utveckla. Ännu ett tillfälle då vissa elever får välja innehåll är då de arbetat klart med de 

arbetsuppgifter läraren planerat, detta förutsätter att eleverna är klara tidigt. Vad gäller 

matematikundervisningens form får eleverna vid enstaka tillfällen bestämma var de ska sitta 

och i vilket rum de vill arbeta i exempelvis grupprummet, korridoren eller klassrummet. 

Eleverna får även arbeta tillsammans ibland.  

 

Swahn (2006, ss. 80-85) fick i sin studie, som bland annat berörde val av innehåll och 

arbetssätt i matematikundervisning hos gymnasieelever, resultatet att det är svårt för elever att 

ha ett inflytande över arbetssättet och innehållet i matematikämnet. Elever menar att 

kursplanerna styr väldigt mycket men även läroböckerna. Läroböckerna bidrar med det 

innehåll som ska läras. Eleverna hävdar att det inte finns många arbetssätt att välja mellan då 

matematikämnet begränsar olika valmöjligheter. Även om eleverna i studien ansåg att det är 

svårt att ha inflytande i matematikämnet kan de exempelvis välja vilka uppgifter de vill göra i 

matematikboken vid olika tillfällen då uppgifterna har olika svårighetsgrad. Vidare visade 

resultatet att elever har möjligheten att lösa svåra matematikuppgifter tillsammans om de 

önskar. Eleverna anser även att de har stora möjligheter att få den hjälp de behöver från 

läraren om de skulle önska detta. 
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Kling Sackeruds (2009, ss. 116-119) genomförde en studie med yngre elever. Studien visade 

resultatet att elever är nöjda med sitt informella inflytande samt att de är nöjda med att läraren 

avgör undervisningens innehåll och form. Anledningen till varför eleverna i studien är nöjda 

är då de redan i årskurs ett ges möjlighet att pröva olika matematikmaterial och välja vad de 

vill arbeta med själva. Dock är det elevernas lärare som avgör vad eleverna kan välja för 

arbetsuppgifter. Vidare framkom det i resultatet att det är svårt för elever att ha inflytande i ett 

ämne som matematik då mycket av undervisningen utgår från läroboken. Innehållet i 

matematikämnet är väldigt strikt vilket leder till att möjligheterna att kunna påverka 

undervisningen är väldigt små. Förutom att kunna välja material och arbetsuppgifter framkom 

det i studien att elever själva kan avgöra vilka delar i matematikämnet de vill bli bättre på och 

därmed utveckla sina kunskaper i  valt område. Dessa mål tas fram vid elevens 

utvecklingssamtal. Undersökningen visade att elever i årskurs sex och åtta också hade små 

möjligheter att påverka matematikundervisningen då undervisningen baserades på läroboken 

där man arbetar kapitel efter kapitel. 

 

Forsbergs (1994, ss. 44-45) resultat skiljer sig inte mycket från Kling Sackeruds (2009, ss. 

116-119) även om det mellan studierna gått 15 år. I båda studierna framkommer det att elever 

inte har stora möjligheter att påverka matematikundervisningens innehåll bland annat då 

undervisningen utgår från matematikboken. Ännu en likhet i studien är att det är lärarna som 

avgör vad eleverna kan påverka och inte påverka. En skillnad som framkommit är dock att 

eleverna i Kling Sackeruds (2009) studie har möjlighet att påverka undervisningens innehåll 

genom att vid utvecklingssamtal välja vilka delar i matematikämnet de vill bli bättre på.  

 

4. Teoretisk utgångspunkt 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkt, John Deweys teori om demokrati 

och utbildning.  

4. 1 Dewey – demokrati och utbildning 

Den amerikanske filosofen och pedagogen John Dewey (1859-1952) har med sina teorier 

kring demokrati och utbildning haft ett stort inflytande på den västerländska pedagogiken 

(Dalin 1994, s. 14). Sedan 1900-talet har Deweys pedagogiska teorier tagit ett stort utrymme i 

den svenska skolan (Dewey, Hartman och Hartman 2004, s. 24).  

 

Enligt Dewey (1998, s. 11, 129) ska demokrati genomsyra hela skolan och bör därför inte 

begränsas till endast ett ämne utan ständigt integreras i verksamheten. Pedagogikens 

tyngdpunkt ligger på skolans socialiseringsuppdrag där lärare tillsammans med elever 

förverkligar utbildningen med utgångspunkt i den verklighet eleverna lever i och elevers 

intressen.  

 

Dewey (1999, s. 129) förklarar att elever utvecklas i samspel med omvärlden och att skolan 

därför inte bör skilja sig från verkligheten utanför verksamhetens väggar. Han menar att 

skolan kan närma sig omvärlden genom att bruka elevers kunskaper och erfarenheter i 

klassrummet. För att kunna lära sig något behöver eleverna få vara delaktiga i sitt eget lärande 

(Dewey 2004, s. 54).Dewey, Hartman och Hartman (2004, ss. 152-153) att det inte är 

tillräckligt för elever att endast fatta beslut formellt (ex. Elevråd) utan de bör träna på att 

praktisera ett informellt inflytande vilket innebär att lärare och elever gemensamt fattar beslut. 

Eleverna blir på så sätt mer delaktiga i undervisningen vilket leder till att undervisningen blir 

mer meningsfull. Detta leder i sin tur till att elever kan ta ett större ansvar för sitt eget 

skolarbete. Vidare förklarar Dewey att elevers motivation till lärande och deras vilja att ta 
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ansvar minskar då undervisningen endast styrs av en lärare och eleverna inte får vara 

delaktiga i undervisningsprocessen. Han förklarar detta ytterligare genom att elever som inte 

har något inflytande i skolan inte heller känner något ansvar  (Dewey 1999, s. 129). Dewey 

(1980, s. 43) menar att undervisning som inte har en utgångspunkt i elevers sociala liv gör det 

svårt för elever att nå goda resultat. Genom att arbeta med elevinflytande i klassrummet blir 

demokrati något levande vilket med tiden leder till att eleverna blir goda samhällsmedborgare 

(Dewey 1997, s. 27).  

 

Då syftet med denna studie är att undersöka hur elever i årskurs två och tre ser på ett 

informellt elevinflytande är Deweys teorier kring demokrati och utbildning relevanta. 

Eleverna på den utvalda skolan bör enligt Dewey kunna utöva inflytande i 

matematikundervisningens innehåll och form då detta bidrar till en större motivation till 

lärande. Eleverna ska tillsammans med läraren planera undervisning. Learning by doing är ett 

begrepp som Dewey myntat. Deweys tanke bakom begreppet är att eleverna ska ges tillfällen 

till att prova sina egna teorier och omarbeta dessa för att inhämta kunskap (Egidius 2002, s. 

65). Detta innebär att eleverna ska ges tillfällen till att genomföra de idéer de haft vad gäller 

matematikundervisningens innehåll och form för att på så sätt utveckla sina 

matematikkunskaper vilket förutsätter att läraren har lyssnat på vad eleverna har att säga.  

 

5. Metod 
I denna studie används fenomenografi som forskningsansats. Kihlström (2007a, s. 157) 

förklarar att huvudsyftet med fenomenografi är att få reda på hur individer ser på olika delar 

av sin omvärld, hur de upplever, uppfattar eller erfar den. Den andra ordningens perspektiv 

innefattar att visa på hur något uppfattas av någon, inte hur något är.  

5. 1 Undersökningsredskap – intervju 

Kvale (2009, s. 45) menar att en kvalitativ forskningsintervju har som syfte att täcka ett 

meningsplan. För att förstå och tolka respondentens utsaga är det viktigt att intervjuaren 

registrerar vad som sägs men även hur det sägs. 

  

Innan utförandet av intervjun är det viktigt att forskaren själv har klargjort hur stort utrymme 

hen ska ta under intervjun (Wigg 2009, s. 202). Under intervjutillfällena har jag att ställt 

frågan och därefter varit passiv och eleverna har fått diskutera. Om situationen krävt att jag 

rycker in, har jag gjort det. Lantz (2013, ss. 88-89) nämner att varje individ tolkar fenomen 

genom sin personliga referensram. Detta innebär att alla människor har olika erfarenheter, 

förväntningar och önskningar beroende på vilket sammanhang de befinner sig i. Olika 

fenomen får därför olika innebörd och mening för varje individ. Trost (2005, s. 36) menar att 

intervjuaren måste kunna känna empati för respondenten det vill säga respondentens 

föreställningsvärld oavsett om intervjuaren känner antipati eller sympati för respondentens 

beteende eller åsikter. Detta innebär att intervjuaren måste kunna se respondentens synvinkel 

kring ett fenomen. Utöver detta har jag även varit objektiv i sättet jag ställt intervjufrågorna 

på. Detta innebär att jag varken haft en positiv eller en negativ inställning till de frågor jag 

ställt. 
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Wigg (2009, s. 202) förklarar att intervjuaren bestämmer ämne och kan styra samtalet vilket 

innebär att en intervju aldrig helt kan vara på deltagarnas villkor. I denna studie är frågorna 

ostrukturerade. Ostrukturerade frågor innebär att intervjufrågorna är öppna vilket även leder 

till att svarsmöjligheterna är öppna (Trost 2005, s. 20). Eleverna har alltså möjlighet att lyfta 

olika aspekter och är inte bundna till ja- och nej frågor. 

 

I denna studie har intervjuerna skett i grupper med högst fem elever per grupp. Trost (2005, s. 

46) förklarar att gruppintervjuer kan fungera bra men att de kan medföra vissa 

komplikationer. De som tycker om att prata tar lätt över vilket innebär att de tystlåtna har 

svårt att komma till tals. Vissa respondenter kan även hålla med i olika synpunkter även om 

de egentligen inte står för dessa. Innan intervjun startat har jag berättat för eleverna att de inte 

ska hålla med andra i gruppen om de egentligen inte har samma synpunkter som sina kamrater 

samt att de ska våga berätta vad de själva anser. Trost (2005, ss. 25-26) förklarar att en fördel 

med gruppintervjuer är att de medverkande kan skapa en dialog mellan varandra genom att 

bygga på varandras åsikter och erfarenheter.  

  

Trost (2005, ss. 20, 38-39) nämner att det inte finns stora skillnader i att intervjua barn eller 

vuxna dock finns det vissa faktorer som bör tas hänsyn till då intervjuer sker med barn. Barn 

har svårt att sitta still och koncentrera sig en längre tid därför tenderar intervjuer med barn att 

bli korta. Vid intervjuer med barn måste forskaren vara konkret. Detta innebär att 

intervjufrågor måste formuleras efter den intervjuades språkbruk vilket leder till att 

intervjufrågorna har en låg grad av standardisering. Det är även svårare att sätta sig in i yngre 

barns föreställningsvärldar än vad det är att sätta sig in i vuxna människors 

föreställningsvärldar. Intervjufrågorna i denna studie har formulerats på ett elevnära språk för 

att eleverna inte ska misstolka frågorna. Om eleverna tappar sin koncentration och inte kan 

sitta still har utrymme givits för paus.  

  

Jag har spelat in intervjuerna då eleverna och vårdnadshavarna gett mig tillåtelse. Trost (2005, 

ss. 53-54) menar att fördelarna med att spela in intervjuer är att man kan transkribera 

intervjun och därmed ordagrant läsa vad som sagts. Vidare kan man lyssna på inspelningen 

upprepade gånger efteråt för att lyssna till exempelvis tonfall. Ännu en fördel är att 

intervjuaren kan koncentrera sig på frågorna och svaren och inte fokusera på att anteckna allt 

som sägs. Nackdelen med att spela in intervjuer är att det tar lång tid att lyssna på det 

inspelade. 

5. 2 Reliabilitet och validitet 

För att uppnå så hög reliabilitet som möjligt har hänsyn tagits till att intervjufrågorna inte ska 

kunna gå att misstolka. Alla respondenter bör uppfatta intervjufrågorna på ett liknande sätt. 

Då intervjuerna sker med barn ska frågorna vara tydliga och lättförståeliga på ett elevnära 

språk. Intervjufrågorna har även testats med två barn för att intervjufrågorna ska bli så bra 

som möjligt. Detta bidrar till en högre tillförlitlighet då intervjufrågorna prövats och därmed 

omformulerats innan användning. Kihlström (2007b, s. 54) förklarar även att studien får en 

hög reliabilitet när forskaren får med originalversionen av respondenternas utsagor genom att 

exemplifiera med citat. Vid kvalitativ metod är det viktigt att lägga fokus på validiteten, 
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intervjufrågorna bör handla om något som leder respondenten på ett och samma spår (Thurén 

2007, ss. 26-27). I denna studie har detta att gjorts genom att intervjufrågorna är framställda 

utifrån studiens syfte. 

5. 3 Urval 

Den utvalda skolan ligger i en medelstor stad. Det är en mångkulturell skola med årskurserna 

F-6. Anledningen till varför jag har valt just den skolan är då det är en normal och typisk 

skola som inte sticker ut på något sätt. 

 

I undersökningen ingår fyra klasser på lågstadiet varav två av klasserna är årskurs två och två 

av klasserna är årskurs tre, vilket innebär att deltagarna är mellan åtta och tio år. I studien 

ingår nio elever i årskurs två och tio elever i årskurs tre. Jag har valt denna målgrupp då de 

har gått minst ett år i skolan och har kommit in i systemet. Jag har uteslutit elever i årskurs ett 

då de fortfarande är väldigt nya i skolsystemet. Jag har utfört fyra gruppintervjuer.  

5. 4 Forskningsetik 

Vetenskapsrådet (2002, ss. 7-14) beskriver att individer ska skyddas då de deltar i 

forskningsstudier genom fyra individskyddskrav. De fyra kraven är: 

  

• Informationskravet  

• Samtyckeskravet 

• Konfidentalitetskravet 

• Nyttjandekravet 

 

Genom ett missivbrev (se bilaga 1) samt en samtyckesblankett för vårdnadshavare (se bilaga 

2) har de medverkande i studien fått information vad gäller rättigheten att själva avgöra kring 

deltagandet i studien samt fått information om studiens syfte. På missivbrevet fanns även 

kontaktinformation för att de medverkande eller deras vårdnadshavare skulle kunna kontakta 

mig om det skulle uppstå frågor eller funderingar kring intervjun eller studien. Då deltagarna 

fått ta del utav både missivbrev samt en samtyckesblankett för vårdnadshavare förhåller sig 

studien till informationskravet samt samtyckeskravet. Vad gäller konfidentalitetskravet 

skyddas de medverkande i studien genom att de är anonyma. Varken namn på skola eller 

elever kommer att nämnas, namnen i studien är fiktiva. Studien förhåller sig till 

nyttjandekravet genom att den data som samlas in endast används för vetenskapliga syften.  

5. 5 Genomförande 

Jag började med att skicka ut ett missivbrev samt en samtyckesblankett för vårdnadshavare. 

Därefter började jag fundera på vilka intervjufrågor jag skulle ha med. Det var viktigt att 

intervjufrågorna var konkreta och tydliga men ändå berörde studiens syfte. När jag var klar 

testade jag intervjufrågorna på två barn vilket ledde till att vissa frågor omformulerades och 

togs bort. De färdiga intervjufrågorna finns i bilaga 3. 

 

Vid intervjutillfällena satt jag och varje grupp i ett grupprum. Vi satt runt ett runt bord där alla 

kunde ha ögonkontakt. Jag hälsade på eleverna och presenterade mig sedan förklarade jag vad 

intervjun skulle handla om samt att jag ville att de skulle vara ärliga och våga berätta vad de 

anser. Jag var även tydlig med att berätta att de inte får prata samtidigt utan att de får vänta till 

sin kamrat har pratat färdigt. När jag skulle påbörja intervjun frågade jag eleverna om det gick 

bra att jag spelade in det som de skulle berätta. Alla elever accepterade detta, därmed ställde 

jag min telefon mitt på bordet och började spela in respektive intervju. Innan jag ställde 
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intervjufrågorna påminde jag eleverna om att medverkan i intervjun är frivillig och att de när 

som helst får avbryta samarbetet. Eleverna gavs gott om talutrymme och de tog upp många 

intressanta ämnen. Varje intervju tog ungefär 20-25 minuter, vilket var kortare än den tid som 

fanns avsatt, 30-45 minuter. Som avslut tackade jag eleverna för deras medverkan i studien 

och för att de svarat på intervjufrågorna där de berättat hur de personligen tycker och tänker. 

5. 6 Analys/bearbetning 

Analysarbetet började genom att jag bearbetade den insamlade datan, detta gjorde jag i lugn 

och ro genom att transkribera, vilket innebär att föra över tal till skrift. När transkriptionen var 

klar läste jag igenom intervjuerna upprepade gånger och markerade olika delar av utsagorna 

som utgjorde olika uppfattningar eller upplevelser. Kihlström (2007b, s. 162) förklarar att 

intervjuerna bör läsas igenom ett flertal gånger för att se om olika utsagor visar samma 

förståelse för fenomenet eller om det råder olika uppfattningar. Jag läste sedan igenom 

intervjuerna igen och jämförde dem med varandra genom att leta efter likheter och skillnader i 

svaren. Utifrån de likheter och skillnader jag hittat kunde jag sedan se olika mönster i 

respondenternas upplevelser eller uppfattningar om fenomenen. Kihlström (2007b, s. 162) 

förklarar att när forskaren kan urskilja mönster i deltagarnas uppfattningar om fenomenen 

utgör dessa grunden för hur kategorierna utformar sig. Dessa kategorier presenteras i form av 

huvudkategorier och har sedan delats in i beskrivningskategorier i form av underkategorier. 

Kihlström (2007b, s. 163) menar att variationen av respondenternas uppfattningar kan 

uttryckas i beskrivningskategorier som visar hur respondenterna erfar, förstår eller uppfattar 

fenomenet.   

 

6. Resultat 
I följande avsnitt redovisas gruppintervjuerna med de elever som medverkat i studien. 

Namnen som används i studien är fiktiva. För att göra det enkelt kommer eleverna att vara 

indelade i grupper, grupp 1, 2, 3 och 4. Grupp 1 och grupp 2 utgör gruppintervjuerna med 

eleverna i årskurs två och grupp 3 och grupp 4 utgör intervjuerna med eleverna i årskurs tre. 

 

Grupp 1 – Sara, Fatima, Linda, Pelle och Oskar. 

Grupp 2 – Ebba, Elin, Johan och Ali.  

Grupp 3 – Ahmed, Mona, Alisa, Linus och Tove.  

Grupp 4 – Lisa, Abdul, Muhammed, Annika och Maria.  

 

Resultatet presenteras i två huvudkategorier, Elevinflytande i matematikundervisningens form 

och innehåll samt Ansvar. 

6. 1 Elevinflytande i matematikundervisningens form och innehåll 

Här presenteras elevernas upplevelser och uppfattningar om deras informella inflytande i 

matematikundervisningen genom fenomenografisk analys. Under denna rubrik behandlas 

frågeställningarna: Hur uppfattar eleverna att deras inflytande i matematikundervisningens 

form och innehåll är? Vilka möjligheter och risker ser eleverna med ett informellt 

elevinflytande i matematikundervisning? På vilket sätt anser elever att lärare tar tillvara på 

deras initiativ till eventuellt inflytande i matematikundervisningen? 

6. 1. 1 Informellt inflytande i matematikundervisning 

Gemensamma uppfattningar för alla i studien är att planering av matematiklektioner 

tillsammans med sin lärare inte är något som förekommer och att det är läraren som 
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bestämmer vad man ska göra på lektionerna både vad gäller undervisningens form och 

innehåll. 

 

Alla deltagare uttrycker att de aldrig har varit med och planerat vad som ska läras på en 

matematiklektion tillsammans med sin lärare, det vill säga lektionens innehåll. Linda i grupp 

1 berättade tydligt: ”Nej det brukar vi inte få för de har ju lärarna liksom planerat innan. Vi 

har aldrig gjort det”. Däremot uttrycker den ena gruppen i årskurs två, grupp 1, att det 

förekommer förhandlingar kring lektionens innehåll i samband med att matematiklektionen 

pågår. I de andra grupperna berättade eleverna att de inte kan påverka 

matematikundervisningens innehåll genom att förhandla under matematiklektionerna. Ebba i 

årskurs två uttryckte: ”Nej det går inte för vi måste ju lära oss saker i skolan, det är därför vi 

går i skolan”. Ali höll med Ebba: ” Det går inte vi måste lyssna på fröken”. Maria i årskurs tre 

hade en liknande uppfattning kring deras möjligheter att påverka undervisningens innehåll 

under lektionstid som eleverna i årskurs två: ”Nej jag tror inte vi kan det för hon kommer bara 

säga, nej vi jobbar med detta nu även om du inte gillar det. Vi måste jobba med detta”. Endast 

grupp 1 har möjlighet att förhandla matematikundervisningens innehåll under lektionstid.  

 

Vad gäller att planera matematikundervisningens form framkom det även här gemensamma 

uppfattningar kring fenomenet, att det inte förekommer något informellt inflytande. Fatima i 

grupp 1 berättade: ” Det beror på om vi jobbar i matteboken och om man måste jobba i den, 

då får man vara med och bestämma om man ska ha pengar, stavar eller bilar och tärningar”. 

Endast grupp 1 har möjligheten att bestämma om de ska använda något material som 

hjälpmedel då de arbetar i matematikboken. Resterande grupper har ingen möjlighet att 

förhandla eller utöva inflytande över matematikundervisningens form. Sara i grupp 1 

berättade: ”Det är planerat om man ska arbeta i grupper eller enskilt innan lektionen börjar så 

det kan vi inte bestämma”. Ebba i grupp 2 uttryckte: ”Nej det är väldigt sällan vi brukar jobba 

med andra saker, vi jobbar mest i matteboken och då måste man jobba enskilt. Det är fröken 

som bestämmer det”. Johan höll med Ebba: ” Ja. Vi brukar inte få bestämma mycket. Det är 

fröken som bestämmer. Enligt eleverna planerar lärarna i samtliga klasser lektioner utanför 

lektionstid därför kan eleverna inte påverka matematikundervisningens form.  

 

Eleverna i årskurs två vill göra undervisningen roligare genom att utöva inflytande. 

 

Grupp 1 

 
Linda: Jag skulle bestämma hur mycket man får spela mattespelen i boken, då skulle jag välja 

varje dag!  

Sara: Jag skulle bestämma hur många sidor man får göra i matteboken.  

Fatima: Jag skulle vilja ha pysseldagar i matematik.  

Oskar: Studiebesök skulle jag vilja gå på...  

Pelle: Ja! Och att få spela mer på datorn... 

Fatima: Jag skulle vilja bestämma vart vi ska ha matte och att man ska ha bild tillsammans med 

matte som när vi gjorde egna klockor.  

Sara: Ja det skulle vara kul. Jag skulle vilja skriva mer på tavlan också. 

 

Grupp 2 

 
Ebba:. Jag vill spela spel.  

Elin: Ja spela spel för fröken säger att man inte ska spela spel man ska mest skriva sånna tråkiga 

saker, men jag tycker att man ska jobba i grupper tillsammans. 

Ebba: Och få jobba med bild och måla. 

Ali: Ja, att få måla de roliga sidorna i matteboken och få spela spelen...  
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Fokus ligger på att matematikundervisningen ska vara rolig i årskurs två. I årskurs tre skiljer 

sig viljan till elevinflytande i matematikundervisningen mot vad eleverna i årskurs två vill då 

alla inte vill vara med och påverka matematikundervisningen.  

 

Grupp 3 

 
Alisa: Jag vill vara med och bestämma lite mer i alla fall, fast inte jättemycket för att då kanske vi 

gör fel och då lär vi inte oss det som man ska lära sig. 

Linus: Ja. Nej jag vill inte det.  

Tove: Jag tycker som Alisa, att vara med bara lite, typ när man ska jobba med matte.  

Alisa: Ja, typ när man har gjort något pussel så ska man få välja vad man ska jobba med, typ 

ritbok.  

Linus: Studiebesök tycker jag att vi ska få gå på.  

Ahmed: Ja! Vi jobbar väldigt mycket i matteboken och jag tycker att vi ska få jobba i grupper mer. 

Det är roligare.  

 

Grupp 4 

 
Muhammed: Jag vill vara med och påverka ibland, det är inte roligt om man måste göra det hela 

tiden.  

Abdul: Nej. Det blir ingen överraskning om man måste göra det hela tiden.  
Lisa: Ja, det blir tråkigt då.  

Annika: Jag skulle bestämma att vi inte skulle ha matte.  

Tove: Haha ja. Jo men att göra matte men något som är roligt.  

Lisa: Ja, något som är kul med matematik.  

Muhammed: Bara plus men inte minus för det är svårt.  

Lisa: Jag vill helst spela matematikspel på mattelektionerna.  

 

En likhet mellan alla grupper är att fokus ligger på att matematiklektionerna ska vara roliga. 

Skillnaden är att många av eleverna i årskurs tre endast vill påverka små delar av 

matematikundervisningen eller inte påverka alls. Linda i grupp 1 berättade även att hon ansåg 

att läraren skulle variera partner vid grupparbeten: ” Och om det är grupparbeten, så blir jag 

alltid med Fredrik, och då blir det inte så bra för han skäller på mig hela tiden”. En anledning 

till varför Linda vill vara med och planera är för att hon inte trivs med sin arbetskamrat.  
 

Det råder även skillnader i uppfattningar kring om de bör vara med och fatta beslut över vilka 

läromedel som köps in till matematikundervisningen. Grupp 1 ansåg att eleverna bör få vara 

delaktiga i denna process. De menar att de kan hjälpa sin lärare att välja läromedel samt att de 

kan vara till hjälp om läraren har glömt vilka läromedel de haft tidigare. Resterande grupper 

anser inte att eleverna bör ha något inflytande i vilka läromedel som köps in. Eleverna nämner 

olika konsekvenser av vad som kan hända om de får möjligheten att påverka vilka läromedel 

som köps in. 

 
För om fröken köper matteböcker som är lätta, och om vi vill ha lätta, så lär vi oss ju inte. När vi 

bli stora så blir det ju bara svårare och svårare i matten. Och vi vet ju inte hur bra vi är. Därför 

borde vi inte bestämma vilka matteböcker vi ska ha. (Ebba)  

 

Om fröknar köper böcker och spel till oss då måste vi ju nöja oss. För om vi säger att vi inte tycker 

om det som dem köper då blir ju fröknarna ledsna om vi inte tycker om dom. Man måste nöja sig. 

(Ali) 
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Nej. Inte alls. För då blir det som att vi bestämmer om sakerna och det tycker jag inte att vi elever 

ska. För vissa elever tycker att en sak är kul och andra tycker nått annat och då blir det bråk. 

(Alisa) 

 

Jag vill inte veta vilken mattebok jag har, om det är första gången man får boken , typ första dagen 

i skolan för jag vill bli lite överraskad över vad jag får. Om eleverna skulle bestämma hela tiden 

skulle det inte bli nån överraskning och det är mycket roligare då. (Maria) 

 

Eleverna nämner olika konsekvenser av att de skulle bestämma vilka läromedel som ska 

köpas in till matematikundervisningen. Grupp  2, 3 och 4 har dock en liknande uppfattning 

om att de tycker att läraren ska bestämma vilka läromedel som köps in.  

6. 1. 2 Möjligheter och risker med elevinflytande i matematikundervisning 

Möjligheten med att få vara med och fatta beslut i matematikundervisningen är att 

undervisningen kan bli roligare.  

 
För att barnen kanske tycker att det är roligare så man vet vad som händer så man är förbered och 

inte  tänker  ”oj ska vi göra de här nu, jag visste inte det”. Så kanske man blir lite förvirrad.  (Sara) 

 

Man ska få göra lite som man vill och det man tycker är kul annars lär man sig inget och när man 

bara lyssnar på andra och det som de vill är det tråkigt. Man lär sig mer om man lyssnar på sig 

själv. (Johan) 

 

Om alla får vara med och bestämma, så kanske fröken får lite bättre idéer till uppgifter, och hon 

kan få många idéer av oss, och då kan det bli roligt tror jag. Matten måste bli rolig den är så tråkig. 

(Alisa) 

 

Det är ju lite tråkigt när bara fröken får bestämma. Barnen kan få bestämma lite roliga saker som 

barnen tycker är roligt. För om bara fröken bestämmer saker som hon tyckte va roligt när hon var 

liten, så tycker ju inte vi att de sakerna är roliga. (Muhammed)  

 

Genom att dela med sig av sina idéer kan läraren få tips på hur hen kan planera roligare 

matematiklektioner. Ännu en fördel med att ha ett inflytande i matematikundervisningen är att 

läraren kan bilda sig en uppfattning om att undervisningen ibland inte är så bra.  

 

Det är svårt att räkna i huvudet hela tiden och man kommer inte ihåg vissa saker ibland och då kan 

man använda saker och då brukar fröken säga nej till det. Och jag hade velat att man fick använda 

miniräknare. Ibland i alla fall. (Linda) 

 

Det är bra för då kan man tänka tillbaka på det man har gjort. För ibland så känns det som man inte 

kommer ihåg en gångertabell för allt har gått så fort och då kan man träna mer på det om läraren 

inte vet att man vill träna mer på det. Då kan man säga det till henne att hon borde gå igenom det 

igen. (Ebba) 

 

Eleverna anser att matematikämnet är svårt. Genom elevinflytande kan lärare förstå att vissa 

delar i matematikämnet är svåra och att eleverna behöver mer hjälp eller tid. Ännu en 

möjlighet med elevinflytande är att det är ett tillfälle där lärare kan lyssna på sina elever, detta 

då eleverna upplever att deras lärare tenderar att tysta dem väldigt ofta. 
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Hon brukar avbryta mig ibland när jag pratar, det är inte roligt. Jag vill prata till punkt.  Hon 

brukar typ säga ”ja men inte nu Fatima vi får ta det nån annan gång och så gör vi aldrig det. 

(Fatima) 

 

Jag tycker inte att vi direkt får säga vad vi vill. Om vi pratar hela tiden blir det för tjatigt då pratar 

nästan alla och fröken blir sur och säger att vi ska vara tysta. Om vi hade möten skulle hon ju 

lyssnat på oss. (Elin) 

 

Om jag räcker upp handen, då kanske fröken tar någon annan först. Och då måste jag vänta på min 

tur. Och ibland så lyssnar hon inte, när vi räcker upp handen så tar hon aldrig oss. Därför är det bra 

om vi får vara med och bestämma då kan hon lyssna. (Alisa) 

 

Möjligheterna till att lärare lyssnar på  sina elever är större om de har ett elevinflytande i 

matematikundervisningen. Eleverna har liknande uppfattningar om nackdelarna med 

elevinflytande, att det kan uppstå konflikter.  

 

Det kan bli att alla tjafsar i munnen på varandra när man ska hjälpa läraren med idéer. Om en 

börjar säga nått så börjar en annan och en annan och en annan och så blir det så himla jobbigt för 

den som började prata och då måste man skrika ”tysta nu är de ja som pratar”. Och så blir man arg 

för att inte en i taget får prata. Om man är mindre som måste lyssna på varandra så kanske det blir 

bättre, typ att dela klassen i två grupper så det blir tio barn i varje. (Sara) 

 

Alla kan tycka olika och då kan man börja bråka. Typ en person tycker att en sak är rolig och en 

annan tycker att den är tråkig då kan dem börja bråka, typ som på rasterna. (Elin) 

 

Ibland är det jättejobbigt att dom andra får bestämma och vissa andra inte får det. Då känns det 

som att man är utanför. Det är roligt om alla får bestämma då blir det rättvist tycker jag i alla fall. 

(Ebba) 

 

Det finns risker med elevinflytande då vissa individer i klassen kan bli ledsna då de inte 

får som de vill eller att elever kan känna sig utanför om de andra i klassen inte anser att 

någons idéer inte är bra. Om eleverna ska arbeta med elevinflytande i skolan så måste 

alla närvarande alltid lyssna på alla elever även om några förslag inte är bra. Ännu en 

nackdel som eleverna ser med elevinflytande är att elevers skolgång kan påverkas på ett 

negativt sätt.  

 

Det kan bli så att det blir fel saker man lär sig, vi måste ju lära oss saker som är planerat. Fröken 

vet ju vad vi redan har lärt oss och saker som vi ska lära oss. Tänk om man planerar saker som 

man redan har gjort eller saker som man inte måste lära sig. Även om man tycker att något är 

roligt så har man ju redan gjort det en gång. (Ali) 

  

Genom att lyssna alltför mycket på elever kan deras skolgång påverkas då eleverna inte 

riktigt vet vad det är de ska lära sig i matematik. 

6. 2 Ansvar 

Under denna rubrik besvaras frågeställningen: Hur ser eleverna på sitt eget ansvar vad gäller 

matematikundervisningen? Här presenteras elevernas uppfattningar om deras ansvar över 

matematikundervisningen genom fenomenografisk analys.  
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6. 2. 1 Inget ansvar över matematikundervisning 

Det råder liknande uppfattningar vad gäller att ansvara över matematikundervisningen. Det är 

lärarens arbete att ansvara över matematikundervisningen, detta är inte något eleverna vill 

ansvara över. Att ansvara över matematikundervisningen uppfattas som svårt, jobbigt och 

något som kräver mycket arbete. 

 
Jag vill inte ha ansvar om sånt som jag tycker är svårt. Det hade varit så jobbigt att ha koll på allt 

hela tiden. Det är lärarens jobb att ha ansvaret för matten tycker jag men om hon vill så kan jag 

hjälpa henne komma på idéer. (Lisa) 

 

Jag vill inte ansvara för planeringen det får läraren göra det är hennes jobb men jag har massa 

idéer som jag tycker är roliga som jag kan dela med mig av. Läraren kan välja vilka hen tycker är 

bra och planera det. (Ebba) 

 

Eleverna menar att de kan förse sin lärare med idéer till matematikundervisningen men 

inte ansvara för den. Detta innebär att eleverna inte vill ha något informellt inflytande 

enligt vad som avses med informellt inflytande i denna studie.  

6. 2. 2 Personligt ansvar 

Det förekommer olika typer av ansvar under matematiklektionerna. Ansvar är något eleverna 

uttrycker att de har.  

 
Ja, vi har ansvar att vara tysta och ansvar att jobba. Man ska inte hålla på och prata hela tiden. Man 

har ansvar att man inte ska springa runt för mycket. Folk ska inte vara för högljudda för då kan 

man få ont i huvudet, det får jag ibland när jag jobbar. Så det är inte så bra. (Sara) 

 

Vi ska ha ansvar för att man sitter still på sin plats och är tyst, att man tar fram sina böcker och 

lyssnar på den som pratar. Ibland när vi har redovisningar så måste man lyssna på dem andra i 

klassen med och inte bara fröken. Men man måste ju lyssna på fröken också. (Linus) 

 

Jag tycker att vi har ansvar. För om någon typ inte gör som fröken säger, om någon inte hör eller 

leker samtidigt som fröken pratar, då kan man säga till den personen.  Man behöver inte vänta på 

att fröken ska säga till den. (Lisa) 

 

Under matematiklektionerna måste varje klassmedlem ta ett eget ansvar för sitt beteende men 

har även möjlighet att rätta en klassmedlem om hen anses störa ordningen i klassrummet. 

Ännu ett ansvar eleverna uttrycker är ansvaret för sitt eget skolarbete på 

matematiklektionerna. 

 
Om det är en ny gångertabell så ska man lära sig den, man ska lära sig att komma ihåg det som 

fröken tar upp. För om man inte lär sig det som fröken tar upp då hamnar man efter och då kan de 

bli jobbigt. (Fatima) 

 

Vi har lite ansvar i alla fall. Vi kan jobba i vår egen takt och vi behöver inte stressa. Om man 

jobbar i en grupp behöver man vara lite snabb men när man jobbar själv i matteboken kan man 

bestämma hur snabbt man vill jobba. Men man måste se till så man hinner klart. (Ali) 

 

Att ansvara för sitt eget skolarbete under matematiklektionerna är något som måste 

göras då det annars kan få negativa konsekvenser. De uppgifter läraren planerar ska 

utföras i god tid. Det förekommer ännu ett ansvar på matematiklektionerna som i 

framtiden kan ge ogynnsamma konsekvenser.  
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Jag tycker att man behöver ha rätt så stort ansvar för sen när vi blir stora så kanske vi inte vet hur 

vi ska göra om vi inte har fått  något ansvar när vi var små. Det kan bli jobbigt. (Ebba) 

 

[...] för om vi inte lär oss sakerna så kan vi inte börja jobba, och vi kan inte räkna ut hur mycket 

pengar vi ska få tillbaka när man handlar. Om man inte tar nått eget ansvar blir det svårt sen för då 

kan inte fröken vara med och hjälpa oss. (Ahmed) 

 

För om man inte har lärt sig matte, om jag skulle gå och köpa nått i affären och personen i kassan 

vet att jag inte kan matte så kan den lura mig. Därför måste man lyssna på fröken och lära sig. 

(Mona) 

 

Ansvaret eleverna uttrycker innefattar hur det kommer att bli för dem när de växer upp. Ett 

personligt ansvar måste tas nu för att eleverna ska klara sig i samhället sen.  

6. 3 Sammanfattning resultat 

Planering av matematiklektioner tillsammans med lärare är aldrig något som förekommer. 

Detta innefattar både undervisningens innehåll och form. Endast en av grupperna, grupp 1, 

har möjlighet att förhandla undervisningsinnehållet och formen under lektionstid dock 

accepterar elevernas lärare detta bara ibland. Resterande grupper menar att deras lärare inte 

skulle lyssna på dem även om de försökte och att det är läraren som bestämmer vad eleverna 

ska lära sig på lektionerna. Upplevelsen av att läraren inte lyssnar på eleverna är dock 

gemensam i alla grupper.  

 

Eleverna i årskurs två är alla överens om att de vill kunna påverka matematikundervisningen 

medan eleverna i årskurs tre endast vill påverka undervisningen ibland eller inte alls. Eleverna 

vill inte ha något informellt inflytande utan de vill bidra med idéer som de anser är roliga. De 

menar att möjligheten med elevinflytande i matematikundervisning är att de kan göra 

undervisningen roligare genom att bidra med idéer. Riskerna eleverna lyfter med att utöva 

informellt inflytande i matematikundervisningen är att de lätt kan komma i konflikt med 

varandra vilket kan leda till att några barn blir ledsna eller känner sig utanför. De menar att 

man måste lyssna på alla elever och inte bara på de som har bra idéer. Ännu en nackdel 

eleverna nämner med informellt elevinflytande i matematikundervisningen är att det kan leda 

till att de inte utvecklar de förmågor och kunskaper de behöver.  

 

Ansvar är något som eleverna anser att de har och de nämner olika typer av ansvar. Eleverna 

menar att de har ett ansvar över sitt eget beteende, att de ska sköta sig och lyssna på läraren 

under lektionstid. De menar även att de har ett ansvar över sitt skolarbete, att de måste lära sig 

det som deras lärare planerat för dem. Vidare nämner eleverna att om de inte tar sitt ansvar nu 

kommer de i framtiden att hamna i en svår situation i samhället då ingen vuxen kommer att 

hjälpa dem på samma sätt som nu. Däremot vill eleverna inte ha något ansvar för att 

matematiklektionerna blir genomförda och planerade utan vill endast kunna påverka 

innehållet och formen på undervisningen genom att bidra med idéer som läraren sedan 

planerar. 

 



 

- 19 - 

 

7. Diskussion 
I detta kapitel redovisas resultatdiskussion, metoddiskussion samt didaktiska konsekvenser.  

7. 1 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att elever ser både fördelar och nackdelar med elevinflytande i 

matematikundervisningen. I detta avsnitt förs en diskussion kring hur elever ser på ett 

informellt inflytande i matematikundervisningen och vilka konsekvenser det har för dem.  

7. 1. 1 Elevers informella inflytande i matematikundervisning har inte 
förändrats på 22 år 

Resultatet visade att endast grupp 1 kunde påverka sin matematikundervisning vid enstaka 

tillfällen, de andra grupperna som medverkat i studien har ingen möjlighet att utöva inflytande 

i sin matematikundervisning. Anledningen till detta är att läraren planerar lektioner utanför 

lektionstid. Studiens resultat är liknande Forsbergs (1994, s. 1, 44) där hon kom fram till att 

elever endast kan påverka små utvalda delar av matematikundervisningen samt att det råder 

brist på elevinflytande i matematikämnet. Även Skolverket (2016) menar att det är svårt för 

elever att ha något inflytande över matematikundervisning. Det är häpnadsväckande att det 

inte har skett några förändringar under de senaste 22 åren vad gäller elevers rätt att utöva 

inflytande i matematikundervisningens innehåll och form då forskning visat att det leder till 

att motivationen till att vilja lära sig ökar.  

 

Eleverna menar att det är brist på elevinflytande i matematikundervisning då det är läraren 

som bestämmer hur stor möjlighet de har till ett reellt inflytande. Nedan sker en diskussion 

kring detta.  

7. 1. 2 Läraren bestämmer 

Resultatet visade att eleverna är missnöjda med hur deras lärare behandlar dem när de vill 

göra sig hörda. Eleverna menar att deras lärare inte tar tillvara på deras initiativ till att göra 

sina röster hörda, istället tenderar läraren att ignorera elever när de räcker upp handen, avbryta 

dem när de samtalar eller glömma bort att hen har lovat eleverna att de ska pratas vid ett 

senare tillfälle. Eleverna menar att det inte är någon idé för dem att försöka påverka sin 

matematikundervisning då läraren ändå inte lyssnar på dem. Lärarnas beteende går emot de 

lagar som finns vad gäller elevers rätt att få göra sina röster hörda. Både Barnkonventionen 

(Axén och Näslund 1996, ss. 7-9) och Skolverket (2011, s. 15) förklarar att barn i skolan alltid 

ska ha möjligheten att ta initiativ till inflytande. Detta innebär att lärare i skolan inte bidrar till 

att barns rättigheter realiseras. Detta är dock inget nytt, även tidigare studier har fått liknande 

resultat. Arnér och Tellgren (2006, s. 9), Aspán (2005, ss. 111-115), Elvstrand och Thornberg 

(2007, s. 46-47) och Brodow och Rininsland (2002, s. 107) har alla fått resultatet att vuxna 

inte bidrar till att elever får utöva inflytande i undervisning. Även Barnkonventionen (1998) 

menar att rättigheten barn har att få göra sin röst hörd är den som är svårast att nå eftersom 

den inte tas på allvar. Hur hade undervisningen då sett ut om elever ständigt får uttrycka sig 

när de vill? Om elever ges möjlighet att prata rätt ut under lektionstid och lärare inte får 

avbryta dem eller be dem vänta med sina åsikter till ett senare tillfälle kanske lektionen inte 

hade blivit så bra. Vid genomgång av något nytt ämne väljer elever kanske att lyfta något 

ämne som inte har med lektionen att göra och lektionen tar då ett helt nytt spår vilket leder till 

att tid går åt till att prata om något annat än det som från början var planerat. De elever som 

försökt arbeta eller lyssna på läraren vid en genomgång drabbas då negativt utav detta, då de 

tvingas lyssna på deras kamrat/kamrater som anser att något annat är viktigare. Detta kan leda 

till att  inlärningsområdet, exempelvis fyrans multiplikationstabell, inte får den plats som den i 
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den ursprungliga planeringen hade fått. Studiens resultat visade att eleverna ofta anser att det 

går för fort fram i matematikundervisningen och att de ofta anser att ämnet är svårt. Om 

ytterligare lektionstid går åt till att diskutera annat än det som är planerat kan detta kanske 

leda till att vissa elever inte når målen i matematik. Då varje skolämne har sin egen timplan är 

det även lärarnas skyldighet att följa dessa, om det exempelvis går åt 15 minuter i veckan för 

att elever alltid ska ha möjligheten att ta initiativ till inflytande försvinner det under ett skolår 

många timmar. Återigen är det eleverna som drabbas negativt av att få yttra sig när de anser 

att det passar. Läraren bör istället avsätta tid och skapa tillfällen där eleverna ges möjlighet att 

få göra sina röster hörda där de inte stör lektionerna i övrigt men samtidigt kunna vara flexibel 

under lektionstid. Detta då ett informellt inflytande enligt Dewey, Hartman och Hartman 

(2004, ss. 152-153) innebär att elever och lärare gemensamt fattar beslut vilket inte utesluter 

att beslut kan fattas under lektionstid. Enligt Skolverket (2016a) ska elever ges inflytande 

över ämnesinnehåll men på vilket sätt kan elever ges inflytande över ämnesinnehåll? 

Skolverkets (2016a) val att formulera sig på är problematiskt då lärares undervisning utgår 

från det ämnesinnehåll som finns i Läroplanen för förskoleklassen, grundskolan och 

fritidshemmet (Skolverket, 2011) vilket gör det omöjligt för elever att påverka vad de ska lära 

sig i olika ämnen. Ännu en svårighet med att låta elever ha inflytande över ämnesinnehåll är 

att de inte vill ha utmanande uppgifter/läromedel som utvecklar deras matematikkunskaper. 

Ebba i denna studie förklarade: ”För om fröken köper matteböcker som är lätta, och om vi vill 

ha lätta, så lär vi oss ju inte.” Detta kan vara anledningen till varför Skolverket (2016a) menar 

att det är ovanligt att elever ges något inflytande över ämnesinnehåll. Kling Sackeruds (2009, 

ss. 116-119) studie visade dock att elever kan påverka vilka matematikkunskaper de vill 

utveckla genom att vid utvecklingssamtal ta fram olika mål. Dessa mål kan ses som 

ämnesinnehåll och det kan vara detta eller liknande sätt som Skolverket (2016a) menar med 

att elever ska ges inflytande över ämnesinnehåll. Skolverket (2016a) menar även att elever 

ska ges inflytande över undervisningsform. Vad gäller undervisningsform är det lättare för 

elever att ha inflytande, detta då ämnesinnehållet i Läroplanen för förskoleklassen, 

grundskolan och fritidhemmet inte är bundet till någon undervisningsform.  

 

Vidare visade resultatet att elever i årskurs två vill kunna utöva inflytande i 

matematikundervisningen medan elever i årskurs tre endast vill ha inflytande över specifika 

delar. Anledningen till varför eleverna i årskurs tre inte vill ha inflytande över hela 

matematikundervisningen kan vara att de märkt att deras initiativ till inflytande och eventuella 

önskningar inte har tagits på allvar. Detta då de förklarar att deras lärare inte lyssnar på 

dem. Rosvall (2012, s. 68) kom i sin studie fram till att elever endast vill vara med och fatta 

beslut då de vet att deras ansträngningar resulterar i något. Då elevernas lärare inte lyssnar på 

dem har eleverna troligtvis tappat motivationen till att vilja utöva inflytande i 

matematikundervisningen då de aldrig upplevt ett engagemang från läraren. Detta beteende 

går emot Läroplanen för förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmets (2011, s. 15) regler 

vad gäller elevinflytande då ”informationen och formerna för elevernas inflytande ska 

anpassas efter deras ålder och mognad”, vilket innebär att elever som är äldre ska ges större 

möjligheter att påverka undervisning på djupet. Resultatet i denna studie visar en indikation 

på ett mönster där elever som är äldre endast vill påverka undervisningen lite. En förklaring 

till varför eleverna som deltagit i denna studie inte har något inflytande i 

matematikundervisningen kan vara att de inte är så gamla. Eleverna är mellan åtta och tio år 

vilket innebär att de anses vara yngre. Kling Sackerud (2009, ss. 116-118) fick dock resultatet 

att det är brist på inflytande i matematikundervisning även hos elever i årskurs sex och åtta. 

Även Swahn (2006, ss. 80-85) fick ett liknande resultat hos gymnasieelever. Eleverna i 

Swahns studie menade att det är svårt att utöva inflytande i matematikundervisningen då de 

alltid arbetat i matematikboken och inte är medvetna om några andra valmöjligheter. Men är 
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det verkligen elevernas ålder som gör att de vill ha mindre inflytande eller beror det på att 

eleverna har gått fler år i skolan? Båda faktorerna går hand i hand då eleverna blir äldre 

samtidigt som tiden de gått i skolan blir längre men detta innebär också att deras möjliga 

initiativ till inflytande förbisetts under en längre period. Då forskning (Skolverket, 2016) visat 

att elever endast vill utöva inflytande om de vet att lärare lyssnar kan detta innebära att det 

inte endast är elevernas ålder som påverkar deras vilja att utöva inflytande utan även tiden de 

gått i skolan.  Läroplanen för förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet (Skolverket 

2011, s. 15) förklarar att: ”Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande 

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

i frågor som rör dem”. Även om elever anser att det är svårt att utöva inflytande i 

matematikundervisning och endast vill ha lite inflytande är det lärarens uppdrag att stimulera 

eleverna till att vilja utöva ett inflytande. Genom att lärare försöker stimulera elever mer till 

att vilja praktisera elevinflytande i matematikundervisning redan i tidig ålder kanske elever i 

framtiden har en annan inställning till sättet de vill påverka undervisningen. Vad gäller 

indikationen på ett mönster där äldre elever vill ha mindre inflyttande och där äldre elever 

menar att det är svårt att utöva inflytande i matematikämnet kanske också kan förändras 

genom att elever stimuleras mer i tidig ålder.  

 

Eleverna menar att deras lärare bör ta tillvara på deras initiativ till inflytande då de kan bidra 

med idéer till matematikundervisningen. Eleverna ser på elevinflytande som en möjlighet att 

förbättra matematikundervisningen. Detta genom att matematikundervisningen kan bli 

roligare om de får vara med och påverka den. Eleverna fokuserar väldigt mycket på roliga 

uppgifter och aktiviteter för att förbättra sin matematikundervisning då de menar att den är 

tråkig. Detta innebär att eleverna vill göra undervisningen roligare för att bli mer motiverade 

till inlärning. Även Dewey menar att elever blir mer motiverade till att lära sig genom 

inflytande i undervisning då det leder till att undervisningen blir meningsfull  (Dewey, 

Hartman och Hartman 2004, ss. 152-153). Vidare har andra forskare fått resultatet att 

elevinflytande leder till ökad motivation. Ferm (1993, s. 114) och  Bostedt och Eriksson(2011, 

s. 57) hävdar att elevers vilja att lära ökar då de ges inflytande och blir motiverade. Detta är 

något eleverna som deltagit i studien behöver då de anser att matematikundervisningen är 

tråkig av olika anledningar. Eleverna som deltagit i undersökningen tenderade dock att endast 

fokusera på uppgifter som är roliga och inte utmanande. Ferm (1993, s. 123) förklarar att även 

om elevinflytande bidrar till ökad motivation och intresse har elever inte lika många 

erfarenheter som en vuxen. Då beslut ska fattas inom ramen för läroplanen är det svårt för 

elever att göra lämpliga bedömningar då de inte innehar de erfarenheter som krävs. Är 

elevinflytande då det enda sättet för elever att känna motivation till inlärning eller kan de bli 

motiverade på annat sätt? Skolverket (2015) förklarar att elever kan bli motiverade genom 

yttre motivation. Detta innebär att elever kan känna sig motiverade genom att få belöningar 

eller uppmuntringar av andra individer som exempelvis betyg eller verbalt beröm. I 

situationer där lärare anser att elevers inflytande i matematikundervisning inte gynnar elevers 

utveckling kan de därför överväga att motivera dem på annat sätt.  

 

Studien har även visat att elever ser på inflytande som ett tillfälle där de kan berätta vad de 

anser om undervisningen. Detta för att få läraren att förstå att de inte är nöjda med 

undervisningen exempelvis då det går alldeles för fort eller då de anser att något är svårt. 

Detta är en aspekt på elevinflytande som tidigare forskning inte har berört. Bartley, Dimenäs 

och Hallnäs (2009, s. 157, 160) har dock kommit fram till ett resultat i sin studie som kan vara 

av vikt för denna studie, att elever tenderar att framföra sina önskningar som klagomål. De 

menar att lärare tenderar att försvara sitt arbetssätt när detta sker. Eleverna menar att deras 

matematikundervisning ofta är tråkig eller att de inte vill arbeta med subtraktion då detta är 
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svårt och att läraren ofta säger att eleverna måste arbeta med det hen planerat även om de inte 

gillar det. Detta kan innebära att läraren uppfattar elevernas sätt att uttrycka sig på som 

klagomål vilket leder till att läraren försvarar sig. Bartley, Dimenäs och Hallnäs (2009, s. 157, 

160) förklarar att då lärare skapar tillfällen där elever får göra sina röster hörda bildas istället 

en positiv atmosfär där dessa klagomål uppfattas som förhandlingar. Detta då elever upplever 

att deras lärare tar tillvara på deras initiativ till inflytande. 

7. 1. 3 Hur påverkas eleverna av att inte få göra sin röst hörd?  

Då endast grupp 1 har möjlighet att förhandla över sin matematikundervisning under 

lektionstid innebär detta att utbildningen inte är likvärdig. Detta då elevers lärare bestämmer 

om eleven ska ges möjlighet att få utöva inflytande i undervisning eller inte. Beroende på 

vilken lärare elever har, har de antingen större eller mindre möjlighet till att utöva inflytande. 

Detta innebär att den lärare elever har är avgörande för hur goda chanser de har att nå målen i 

matematik enligt Dewey (1980, s. 43). Då elever inte ges möjligheter till att utöva inflytande i 

undervisning minskar chanserna för att undervisningen har en utgångspunkt i elevers sociala 

liv och vardag.  Dewey (1980, s. 43) menar att konsekvensen av att undervisning inte har en 

utgångspunkt i elevers sociala liv och vardag leder till att elever riskerar att inte nå goda 

resultat. I ett ämne som matematik som är väldigt abstrakt är det därför av stor vikt att elever 

ges möjlighet till att utöva inflytande då möjligheten att matematikundervisningen har en 

utgångspunkt i elevers vardag blir större. Detta kan innebära att elever riskerar att inte nå 

goda resultat i matematik om de inte får utöva inflytande i undervisningen. 

  

Elvstrand och Thornberg (2012, ss. 49-52) drog slutsatsen att det finns en ”dold läroplan” i 

skolans värld som motverkar avsikten att fostra demokratiska medborgare, detta innefattar att 

det är lärarna som bestämmer hur elever ska få utöva inflytande samt vad de ska få utöva 

inflytande i där eleverna ses som underordnade. Detta innebär att även om det finns nationella 

lagar är det inte troligt att elevinflytande praktiseras så länge denna ”dolda läroplan” finns. 

Även Dewey (1997, s. 27) förklarar att elever som inte får göra sin röst hörd riskerar att 

utvecklas till icke-demokratiska medborgare. Då eleverna som deltagit i studien inte har några 

möjligheter till att göra sin röst hörd kan detta innebära att elevernas framtid kan påverkas 

negativt genom att inte ha möjlighet att yttra sig och utöva inflytande förutsatt att de även i 

andra skolämnen inte ges möjlighet till att påverka undervisning. Detta då Läroplanen för 

förskoleklassen, grundskolan och fritidhemmet (2011, s. 15) klart uttrycker att målen med 

elevinflytande är att elever kan arbeta i demokratiska former samt ta ett personligt ansvar över 

sin arbetsmiljö och sina studier. 

 

Samtidigt som eleverna menar att de är missnöjda med hur deras lärare behandlar dem när de 

vill göra sin röst hörd menar eleverna att de vill att läraren ska bestämma över deras 

matematikundervisning. 

7. 1. 4 Elever vill inte ha något ansvar över matematikundervisningen  

Resultatet visade att eleverna ser på inflytande på ett sätt som endast involverar att de bidrar 

med idéer som de anser vara intressanta, roliga och motiverande för att förbättra deras 

undervisning i matematik. Eleverna vill inte ha något informellt inflytande, det vill säga ett 

inflytande där de planerar och ser till att lektionerna blir genomförda. Dewey, Hartman och 

Hartman menar att för att ett inflytande ska vara informellt ska elever tillsammans med lärare 

fatta beslut (Dewey, (2004, ss. 152-153). Då eleverna endast vill bidra med idéer är de inte 

med i någon process där beslut fattas. De får inte vara delaktiga i någon diskussion kring hur 

de vill ha det och de får inte argumentera för sin sak och uttrycka sina åsikter, utan endast 

komma med förslag på vad de kan göra. Eleverna menar att de är nöjda med att läraren 
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bestämmer vad de ska arbeta med på matematiklektionerna och hur de ska arbeta. Detta då   

eleverna uppfattar det som svårt, jobbigt och något som kräver mycket arbete att ansvara över 

matematikundervisningen. Åkerströms (2014, s. 104) studie visade ett liknande resultat att 

elever inte vill ha inflytande i undervisning eller endast vill kunna påverka lite då 

elevinflytande medför att elever måste ta ansvar för sin undervisning. Detta innebär att 

eleverna som deltagit i denna studie själva avstår från att ha ett reellt inflytande i sin 

matematikundervisning. Även Tholander (2007, s. 463) fick resultatet att elever som inte har 

något inflytande i skolan orsakar detta själva. 

   

Det finns två avgörande anledningar till varför eleverna inte vill ha ett informellt inflytande i 

matematikundervisningen utan vill att läraren planerar och ansvarar för den, nedan förs en 

diskussion kring dessa.  

7. 1. 5 Elever är rädda att de påverkar matematikundervisningen negativt  

Resultat visade att eleverna anser att det finns risker med att låta dem ha ett informellt 

inflytande i matematikundervisningen. Detta då deras lärare vet vilka kunskaper de behöver 

utveckla men även då eleverna kan planera uppgifter/aktiviteter som påverkar deras 

utveckling inom matematikämnet negativt. Resultatet har visat att detta resonemang stämmer 

då eleverna fokuserade mycket på att göra matematikundervisningen roligare bland annat 

genom att spela mer spel i matematikboken och på datorn och inte på några utmanande 

uppgifter/aktiviteter. Både Ferm (1993, s. 123) och Skolverket (2016a) förklarar att då 

tillfällen ges där elever får fatta egna beslut tenderar elever att göra val som är 

kontraproduktiva. Detta sker exempelvis genom att elever väljer matematikuppgifter som inte 

är utmanande, vilket stämmer överens med denna studie. Denna studie har även fått ett 

liknande resultat som Elvstrands och Thornbergs (2012, ss. 49-52) samt Rädda Barnens och 

Lunarstorms (Thornblad 2008, s. 35) studier där elever själva medger att elevinflytande kan 

leda till att elever väljer den lätta vägen med roliga uppgifter som inte är utmanande. Genom 

att inte arbeta med utmanande uppgifter i matematikämnet blir det svårt för eleverna att nå 

målen. Det finns dock en annan synvinkel på att eleverna inte kommer att uppnå målen i 

matematik om de ges inflytande i ämnet. Resultatet i denna studie visar att även om eleverna 

fokuserar mycket på roliga uppgifter uppvisar de en medvetenhet över att de kan påverka sin 

matematikundervisning negativt genom att vilja ha uppgifter som inte är utmanande. Dewey 

menar att elever ska få prova sina egna idéer för att sedan strukturera om dessa för att inhämta 

kunskap (Egidius 2002, s. 65). Detta innebär att Deweys teori styrker ovanstående resultat i 

denna studie. Detta då eleverna visar att de förmodligen kommer att förstå att de inte 

utvecklar de matematiska kunskaper som krävs för att nå målen genom att endast arbeta med 

enkla och roliga uppgifter och kommer därför behöva omarbeta sina teorier vilket i sin tur har 

en positiv inverkan på elevers möjligheter att nå målen i matematikämnet. 

 

Ovanstående stycken pekar på att eleverna har goda möjligheter att nå målen med eller utan 

elevinflytande i matematikundervisningen. Detta då eleverna omedvetet tar ett 

indirekt  ansvar för sin matematikundervisning genom att inte lita på sig själva utan på sin 

lärare då de menar att hen vet hur de ska utveckla sina matematikkunskaper men även då de är 

medvetna om att deras idéer om inlärning inte är de bästa och måste omarbetas. En slutsats 

kan därmed dras att elever inte litar på sig själva men att de har stora möjligheter att kunna 

påverka sin matematikundervisning positivt om de vill och ges möjligheter. Detta då de 

förstår att enkla och icke-utmanande uppgifter/aktiviteter kan ha ogynnsamma effekter på 

deras möjligheter att utveckla sina matematikkunskaper.  
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7. 1. 6 Elever vill inte riskera sina relationer med varandra 

Resultatet visade att elever ser en stor nackdel med elevinflytande i matematikundervisning. 

Eleverna är rädda för att komma i konflikt med varandra då det finns risker med att någon 

elev bestämmer mer än någon annan men även för att de kan hamna utanför om de har någon 

idé som de andra i klassen inte tycker om. Även Åkerström (2014, s.103) fick ett liknande 

resultat i sin studie där elever riskerar att bli mobbade då elevinflytande sker genom öppen 

kommunikation. Detta innebär att elever inte känner sig tillräckligt trygga i skolan för att göra 

sin röst hörd. Vidare innebär detta att elevinflytande inte kommer att vara en central del av 

matematikundervisningen för eleverna som deltagit i denna studie förrän de känner sig trygga 

i skolmiljön. En slutsats kan därmed dras att de regler som finns i Läroplanen för 

förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet (Skolverket, 2011) angående elevinflytande 

är svåra att uppnå om elever inte upplever att skolan är en trygg miljö att vistas på. Elever 

vågar inte dela med sig av sina åsikter då de är rädda att deras sociala status påverkas 

negativt. Då Sverige är en demokrati innebär detta att medborgarna har yttrandefrihet och bör 

känna sig trygga med att våga dela med sig av sina åsikter. Om elever redan i skolåren inte 

vågar berätta vad de anser kan detta i sin tur leda till att samhället påverkas då många 

samhällsmedborgare inte delar med sig av sina åsikter eller ändrar ställningstagande på grund 

av rädsla. En lärares uppgift är att elever ska känna sig trygga i klassrummet och kan stärka 

elevers relationer och självförtroende genom att bland annat integrera aktiviteter i 

undervisningen vars syfte är att få eleverna att känna sig mer trygga. Dewey (1997, s. 27) 

förklarar att då elevinflytande praktiseras i skolan blir demokratin något levande, detta då 

demokratiska processer omsätts i praktiken vilket med tiden leder till att elever blir goda 

samhällsmedborgare. Då Åkerströms (2014, s.103) studie resulterade i att även ungdomar 

mellan 13-19 år, och inte endast barn mellan åtta och tio år, menar att de riskerar att bli 

mobbade då de praktiserar elevinflytande innebär detta att skolor måste arbeta för elevers 

trygghet och självkänsla för att främja elevinflytandet och kanske demokratin.  

 

Eleverna menar dock att risken att bli irriterad på andra minskar om de är färre elever i 

gruppen, ungefär tio stycken. Detta innebär därmed att risken att bli utsatt för mobbing eller 

irriterade kamrater också minskar. Även Bartley, Dimenäs och Hallnäs (2009, s. 156) menar 

att när tillfällen ges för elevinflytande bör elever träffas i mindre grupper med sin lärare. Detta 

kan dock vara lättare sagt än gjort då det för lärare kan vara svårt att dela upp klassen av olika 

orsaker, exempelvis ekonomiska, då det i vissa fall inte finns tillgång till personella resurser. 

Vid tillfällen då lärare väljer att träffa en grupp för att fatta beslut över undervisning 

gemensamt måste någon annan personal närvara med den andra gruppen. Ännu ett problem 

som kan uppstå vid gruppindelningen är att eleverna inte är nöjda med grupperna. Eleverna 

kan exempelvis hamna i en grupp med en klasskamrat som de menar påverkar dem när de ska 

dela med sig av sina åsikter och bidra med idéer. För att alla elever ska känna sig nöjda kan 

det därför krävas grupper med färre elever än tio i respektive grupp, vilket kan uppta mycket 

tid som i vissa fall inte finns. Det kan även bli problematiskt då ett informellt inflytande 

innefattar att eleverna ska fatta beslut gemensamt med läraren. Genom att dela upp klassen i 

grupper deltar inte samtliga klassmedlemmar vilket kan medföra att alla elever inte är nöjda 

med undervisningen. Detta innebär att ett informellt elevinflytande kan behöva ske på något 

annat sätt, exempelvis digitalt i ett virtuellt rum. Genom att utöva ett informellt inflytande 

digitalt kan samtliga elever delta då beslut fattas, bidra med sina åsikter och dela med sig av 

sina idéer genom att vara anonyma. Detta förutsätter dock att skolan/eleverna har tillgång till 

digitala verktyg. Det är svårt att hitta ett alternativ som inte är digitalt som ger elever 

möjlighet att skydda sin identitet genom att vara anonym och samtidigt delta i en diskussion i 

ett rum där alla klassmedlemmar närvarar. Då eleverna som deltagit i denna studie inte vill 

utöva ett informellt inflytande utan endast bidra med idéer till matematikundervisningen är 
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dock mindre grupper en rimlig lösning på att elever inte vågar yttra sig då hela klassen 

närvarar.  

7. 1. 7 Hur påverkas eleverna av att inte ha något ansvar över 
matematikundervisningen?  

Dewey (1999, s. 129) menar att elever som inte har något elevinflytande i skolan inte känner 

något ansvar. Att inte känna något ansvar leder till att eleverna i framtiden riskerar att 

utvecklas till mindre goda samhällsmedborgare. Resultatet som denna studie visat, att 

eleverna har ett ansvar även om de inte har något inflytande, går emot ovanstående teori om 

demokrati och utbildning. Då eleverna visat att de tar ett indirekt ansvar för sin 

matematikundervisning omedvetet har det ingen nytta för deras framtid. Anledningen till 

varför ett omedvetet ansvar inte gynnar elevernas framtid är då de inte kan omsätta ansvaret 

till olika egenskaper, som de fått från erfarenheter, som gynnar dem som medborgare i 

samhället. För att eleverna ska ha en nytta av det indirekta ansvar de har över 

matematikundervisningen behöver de göras medvetna om det. Det kan då exempelvis 

resultera i att eleverna förstår att de kan ta hjälp av andra människor då de inte vet hur de ska 

göra i framtiden, på samma sätt som de idag väljer att inte ansvara för 

matematikundervisningen då de inte vet hur. Läraren finns där som hjälp för att utveckla deras 

matematikkunskaper. Eleverna som deltagit i studien har däremot visat att de har ett medvetet 

ansvar under sin matematikundervisning på olika sätt även om de inte har något inflytande 

eller medvetet ansvar över den. Eleverna nämner att de måste sköta sig under 

matematiklektionerna vilket innebär att de uppvisar disciplinerade egenskaper och därmed tar 

ansvar över sin arbetsmiljö. De menar även att de måste göra det läraren har planerat för att 

utveckla sina matematikkunskaper vilket innebär att de kan ta ansvar för sitt eget arbete. 

Vidare är eleverna medvetna om att framtiden kan bli hård om de inte lär sig att ta ansvar när 

de är barn. Enligt Skolverket (2011, s. 15) är några av målen med elevinflytande att varje elev 

ska ta ett personligt ansvar över sina studier och sin arbetsmiljö. Dessa mål uppfyller eleverna 

även utan elevinflytande i skolan. Ferm (1993, s. 119) menar dock att elevinflytande främjar 

elevers ansvarstagande i skolan.  En slutsats kan därmed dras att enbart elevinflytande i 

skolan inte leder till att elever har större möjligheter att klara sig i samhället när de blir vuxna 

och att kunna ta ansvar men att det kan öka möjligheten.  

7. 1. 8 Sammanfattning  

Studien har visat att elever ser på informellt inflytande i matematikundervisning som något de 

inte vill ha vilket kan vara anledningen till varför det inte skett några förändringar på 22 år 

vad gäller elevers möjligheter att utöva inflytande i matematikundervisningen. Elever är nöjda 

med att deras lärare bestämmer över undervisningens innehåll och form men vill gärna 

komma med idéer på hur deras undervisning kan bli bättre för att de ska bli mer motiverade. 

De menar att de är missnöjda med sina lärare då de inte lyssnar på dem. De anser att deras 

lärare bör lyssna på dem även om de inte vill bestämma över undervisningen utan endast 

påverka den. Då det finns nackdelar med att låta elever få uttala sig när de anser att de passar, 

som Skolverket (2011, s. 15) menar att elever alltid ska få göra, bör läraren istället skapa 

tillfällen där elever får utöva inflytande i matematikundervisning. Studien har visat att 

effekterna av att läraren skapar tillfällen där elever får utöva inflytande är positiva för att 

elever kan känna att deras lärare engagerar sig och lyssnar på det de har att säga men även då 

eleverna kan bli mer trygga och våga uttrycka sina åsikter. 

 

Vidare har studien visat att elevers matematikutbildning kan påverkas positivt eller negativt 

beroende på vilken lärare de har, då de antingen blir mer eller mindre motiverade till att vilja 

lära sig matematik. Detta kan innebära att elever som får en lärare som inte motiverar sina 
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elever till att vilja lära sig matematik kan riskera att inte nå målen i ämnet. Då studien har 

indikerat att det finns ett mönster där elever som är äldre vill ha mindre inflytande eller inget 

inflytande i matematikundervisning innebär detta att elever inte har stora möjligheter att bli 

motiverade genom elevinflytande. Ett problem med detta är att elever därmed själva bidrar till 

att de kanske inte når målen i matematik då de inte vill utöva inflytande. Elever har dock en 

fri vilja vilken lärare måste ta hänsyn till. Istället för att elever ska få ökad motivation till att 

lära sig matematik genom inflytande kan lärare motivera dem på annat sätt, exempelvis 

genom yttre motivation. Vidare har studien visat att elever själva avstår från att ansvara för 

matematikundervisningen då de menar att de kan påverka sin matematikutbildning negativt 

genom att vilja ha kontraproduktiva uppgifter, vilket innebär att inte har stora möjligheter att 

utveckla de kunskaper som krävs för att nå målen. Samtidigt är eleverna medvetna om att 

deras val inte är de bästa vilket innebär att eleverna troligtvis avstår från att vilja ha 

kontraproduktiva uppgifter då de vet att de riskerar att inte uppnå målen. Sammanfattningsvis 

innebär detta att eleverna har goda möjligheter att nå målen i matematik med eller utan 

inflytande i undervisningen då de kan bli motiverade på andra sätt samt då de uppvisar att de 

förstår att deras val är kontraproduktiva och måste omarbetas.  

 

Dewey (1997, s. 27) menar att elevinflytande leder till att elever blir goda 

samhällsmedborgare. Denna studie visar inte att elevinflytande inte leder till att elever blir 

bättre samhällsmedborgare då eleverna förklarat att de är medvetna om att de måste ta ansvar 

även om de inte har något inflytande i matematikundervisningen. Studien har dock visat att 

samhället kan drabbas negativt i framtiden då elever inte vågar uttala sig och utöva inflytande 

på grund av rädsla för deras sociala status. En orsak till detta är att elever inte känner sig 

trygga, vilket innebär att elevinflytande inte är den primära orsaken till att elever inte vågar 

uttala sig.  

7. 2 Metoddiskussion 

Jag anser att jag genom intervjuer som metod fått svar på studiens syfte och frågeställningar. 

Jag ville  ta reda på hur elever i årskurs två och tre ser på ett informellt elevinflytande i 

matematikundervisning och det anser jag att jag har. Då studiens syfte kräver djupa svar har 

forskningsmetoden intervju varit passande. Respondenterna har kunnat berätta hur de ser på 

ett informellt elevinflytande i matematikundervisning och varför de tycker som de gör. För att 

eleverna skulle kunna ge de utvecklade och djupa svar jag ville åt bedömde jag att det var 

bättre att intervjua än att observera eller skicka ut enkäter. Då jag ville undersöka elevernas 

egna upplevelser kan det vara svårt för dem att förmedla dessa om undersökningen skett med 

enkäter. Detta då de måste ta ställning till olika påståenden med en skala som är förutbestämd 

vilket innebär att de inte kan bidra med de djupa och utvecklade svar jag vill. Det hade även 

varit svårt att förstå hur eleverna ser på ett informellt elevinflytande i matematikundervisning 

genom att observera då jag endast hade fått gissa mig fram till hur de kanske resonerar. 

Resultatet som denna studie fått gäller dock inte alla elever i Sverige då studien utförts med 

endast 19 elever i årskurs två och tre på samma skola vilket innebär att resultatet representerar 

de elevernas upplevelser och uppfattningar. En studie med fler elever från olika skolor i landet 

hade krävts för att ett resultat ska bedömas gälla för alla elever i årskurs två och tre. 

 

Jag är nöjd med att ha valt att utföra intervjuerna i form av gruppintervjuer då jag anser att jag 

fått mer utvecklade och djupa svar än vad jag hade fått om intervjuerna skett med en elev i 

taget. Detta då eleverna byggt på varandras svar och tankar som lett till intressanta 

diskussioner om hur de ser på ett informellt elevinflytande i matematikundervisning. 

 

Vid insamlingen av samtyckesblanketterna märkte jag att jag inte fått så många deltagare som 
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jag hade önskat. Efter en diskussion med två av lärarna på skolan förstod jag varför. Då 

intervjuerna skett på en mångkulturell skola finns det problem med kommunikationen mellan 

lärare och vårdnadshavare. Detta då många av vårdnadshavarna inte förstår det svenska 

språket eller inte kan läsa texter med de svenska bokstäverna. Detta kan ha varit anledningen 

till varför jag inte fått tillbaka så många samtyckesblanketter som jag hade delat ut. Nu i 

efterhand förstår jag att jag borde ha tänkt på detta tidigare och kontaktat en tolk som kunnat 

översätta texten på samtyckesblanketten. Om jag hade gjort det hade jag kanske fått fler 

deltagare i undersökningen. 

 

Jag valde att spela in diskussionerna eleverna förde under gruppintervjuerna. Att kunna spela 

in diskussionerna har varit till stor hjälp då jag kunnat lyssna på inspelningarna flera gånger 

för att förstå elevernas utsagor på djupet. Om jag hade valt att anteckna vad eleverna sade 

eller om någon elev inte hade accepterat att jag spelade in under gruppintervjuerna hade jag 

inte haft någon chans att hinna skriva ner allt som diskuterades. Att ha spelat in har lett till att 

jag har kunnat transkribera efteråt och därefter analysera utsagorna ordagrant. Trost (2005, ss. 

53-54) menar att en av fördelarna med att spela in intervjuer är just detta, att kunna läsa vad 

som sagts ordagrant. Vidare menar Trost att nackdelen är att det tar lång tid att lyssna på det 

inspelade. Jag håller med Trost, då respektive inspelning var mellan 20-25 minuter har det 

tagit lång tid att transkribera. Det har även varit krångligt då eleverna ofta pratat väldigt 

snabbt vilket har lett till att jag inte hunnit med att skriva ned det som de sagt, utan ständigt 

behövt spola tillbaka inspelningen för att kunna fortsätta där jag var. Då en fenomenografisk 

analys kräver att intervjuerna ska läsas igenom ett flertal gånger och sedan jämföras noga med 

varandra för att hitta mönster har detta arbete tagit lång tid. Jag har emellanåt känt mig 

stressad på grund av detta och borde ha lagt mer tid åt detta i min tidsplanering. 

 

Trost (2005, s. 46) hävdar att en risk med att genomföra gruppintervjuer är att de individer 

som tycker om att prata lätt tar över samtalet/diskussionen. Vid genomförandet av 

intervjuerna har eleverna lyssnat på varandra och alla har fått komma till tals. Vid vissa 

tillfällen har elever ryckt in med sina åsikter då de ansett att deras kamrat lyft intressanta 

aspekter på ämnet. Detta har dock inte upplevts som negativt varken från elevernas eller från 

min sida. Detta då eleverna på något sätt blev mer motiverade till att berätta hur de såg på ett 

informellt elevinflytande i matematikundervisningen, kanske då de kände sig mer trygga när 

de märkte att deras kamrater tyckte likadant. Trost (2005, s. 46) menar att en nackdel med 

gruppintervjuer är att elever kan hålla med sina kamrater även om de inte tycker likadant 

egentligen. Jag har dock inte upplevt att någon elev hållit med sin kamrat om de egentligen 

inte delar samma åsikter då eleverna har kunnat argumentera väl för varför de tycker som de 

gör. 

 

Vid arbetet av sammanställningen av resultatet och resultatdiskussionen har jag kommit till 

insikt med att intervjufrågorna hade behövt utvecklas och utökas. Även fler följdfrågor hade 

varit av betydelse. Detta då det uppstått vissa funderingar och frågeställningar när jag 

bearbetat och analyserat resultatet, exempelvis varför elever inte vill vara med och planera 

lektioner. Jag fick ändå fram det jag ville av intervjuerna men jag hade kunnat fått en djupare 

förståelse för ämnet om jag hade utvecklat intervjufrågorna. Jag hade även velat intervjua 

elever i årskurs ett för att få reda på hur de ser på ett informellt inflytande i matematik. 

7. 3 Didaktiska konsekvenser 

Elever ska ha rätt till att utöva inflytande om de önskar detta och det är klart uttryckt i 

läroplanen därför bör lärare skapa tillfällen där elever ges möjlighet att uttala sig. Beroende på 

vilken klass en lärare har kan elever ibland vilja ha ett informellt inflytande och ibland inte, en 



 

- 28 - 

 

lärares uppgift är dock att ta reda på vad eleverna vill. Om elever inte vill ha ett informellt 

inflytande, som eleverna som deltagit i denna studie, bör de få påverka undervisningen på det 

sätt de anser passar dem. En lärares uppgift är även att delge elever de mål och förmågor som 

finns i Läroplanen för förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet (Skolverket, 2011) för 

att eleverna ska få en förståelse för vad deras utbildning i matematik har för mål samt för att 

eleverna ska förstå vad de kan utöva ett inflytande över. Resultatet i Aspáns (2005, s. 102) 

studie visade att elever inte anser att de kan påverka undervisningens innehåll då de inte vet 

hur läroplanen ser ut. Därför är det viktigt att lärare tar tid till att gå igenom mål i läroplanen 

tillsammans med elever. Genom att låta elever göra sina röster hörda i skolan skapas det 

bättre relationer mellan lärare och elever då elever uppfattar ett större engagemang från 

lärarens sida. Efter att ha genomfört denna studie har jag även kommit till insikt med att även 

lärare kan uppleva ett större engagemang från elevernas sida om de ges tillfällen där de kan 

utöva inflytande. Konsekvensen av att inte låta eleverna göra sin röst hörd i 

matematikundervisning kan leda till att elever inte känner en motivation till ämnet, vilket är 

synd då matematikämnet utgör en stor del av elevernas skolgång. Jag har även kommit till 

insikt med att lärare ständigt bör motivera sina elever till att vilja lära sig, metoden läraren 

använder för att uppnå detta är inte väsentlig. 

 

Studien har även indikerat att det finns ett mönster där äldre elever vill ha mindre inflytande i 

matematikundervisning. Genom att elever vill utöva ett informellt inflytande i 

matematikundervisning kan detta leda till att matematikutbildningen blir bättre och så 

småningom uppfattas som ett roligt och intressant ämne av fler elever. För att detta ska bli 

verklighet tror jag att elever redan i grundskolans årskurs 1 bör ges mer möjligheter till 

inflytande i matematikundervisning. Detta är något jag kommer att göra i mitt arbete som 

lärare. 
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8. Bilagor 
 

8. 1 Bilaga 1 

Missivbrev 

 

 

 

Hej! 

 

Jag heter Meldina och studerar till lärare på högskolan i Borås med inriktning grundlärare F-3. 

Under våren kommer jag att skriva mitt examensarbete om elevinflytande i 

matematikundervisning och är tacksam om ditt barn får delta i studien.  

 

Syftet med studien är att undersöka vad elever anser om elevinflytande i 

matematikundervisning. Jag har valt att undersöka detta då min utbildning inte berört 

området.  

 

Jag kommer att intervjua elever från fyra olika klasser, intervjuerna kommer att ske i grupper 

om tre-fyra elever. Intervjuerna väntas ta ungefär 30-45 minuter. Jag har en önskan om att få 

spela in intervjuerna men detta är frivilligt. Medverkan i studien är också frivillig och 

samarbetet kan avbrytas när ni vill. Ert barns integritet kommer att skyddas genom att varken 

skolan eller barnet kommer att namnges. All data som samlas in skyddas så att det inte 

kommer utomstående tillhanda. 

 

Jag kommer att ta hänsyn till de forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet genom att:  

 

Ditt barn när som helst kan avbryta intervjun. 

Barnets deltagande är helt frivilligt. 

Det insamlade materialet är konfidentiellt och kommer behandlas enbart i forskningssyfte.  

 

 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig eller min handledare: 

Meldina Madzuni: s123124@student.hb.se 

Marcus Agnafors: marcus.agnafors@hb.se 

 

Tack på förhand! 
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8. 2 Bilaga 2 

 

 

 

 

 
 
 

 

Samtyckesblankett för vårdnadshavare 

 

Tag med och lämna till klassföreståndare  

 

Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som 

studien vilar på. Jag/vi vet att mitt/vårt barns deltagande är helt frivilligt och att deltagandet 

när som helst kan avbrytas. Ringa in valt alternativ. 

 

 

JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 

 

 

NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 

 

 

 

________________________________________ 

Barnets namn 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

            Underskrift vårdnadshavare                         Namnförtydligande 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

            Underskrift vårdnadshavare                         Namnförtydligande 

 

 

 

 

Datum:_________________________ 
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8. 3 Bilaga 3 

 

Intervjufrågor 

 

• Brukar ni få vara med och planera vad ni ska lära er i matematik? 

- om ja, hur? 

 

• Brukar ni få vara med och planera hur ni ska arbeta på matematiklektionerna? 

- om ja, hur? 

 

• Skulle ni vilja bestämma (mer om) vad ni ska göra på 

matematiklektionerna? 

- om ja, vad? 

 

• Kan ni göra så att er lärare ändrar vad hon planerat i matematik om ni skulle vilja det? 

 

• Tycker ni att ni har något eget ansvar på matematiklektionerna? 

- om ja, hur? 

 

• Hur mycket ska elever ansvara för matematiklektionerna? 

 

• (varför vill elever ta ansvar?) 

• (kan elever ta ansvar?) 

 

• Ska elever få vara med och bestämma vilket material som köps in till matematiklektionerna? 

- om ja, hur och varför? 

• Tycker ni att er lärare lyssnar på det ni vill och säger vad gäller matematikundervisningen? 

- om inte, varför? 

 

• Vad ska er lärare göra för att ni elever ska bli mer delaktiga i matematikundervisningen? 

 

• Finns det något som är dåligt med att låta elever vara med och bestämma vad som ska göras 

på matematiklektionerna och hur det ska göras? 

 

• Varför ska elever få vara med och bestämma om matematikundervisningen? 
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