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Abstrakt: Syftet är att bidra med kunskap om hur elevinflytandet ser ut i 

matematikundervisningen i grundskolans tidigare år. Studien 

har sin utgångspunkt i John Dewey. Huvudresultatet är att 

både möjligheter samt hinder med elevinflytande kan synlig-

göras under en och samma situation. Det kan ske både mellan 

lärare och elev samt mellan elev och elev. Vår slutsats är att 

lärare i grundskolans tidigare år har stor inverkan när det gäller 

hur elevinflytandet bedrivs i skolans matematikundervisning. 

Genom att eleverna får möjligheter till inflytande utvecklas 

förmågor som står i läroplanen. Ett exempel är att skolan ska 

främja elevens förmåga till att ta ansvar över sin skolmiljö. Ba-

serat på studiens resultat rekommenderar vi framtida forskning 

att gå djupare in på hur möjligheter samt hinder med elevinfly-

tande synliggörs elever emellan i exempelvis grupparbeten i 

matematikundervisningen.  

 

  



 
 

Förord 

Vi som har skrivit detta examensarbete har lärt känna varandra under dessa fyra år som vi stu-

derat till lärare på Högskolan i Halmstad. Vi båda intresserar oss för elevinflytande och finner 

det som en viktig aspekt i skolans undervisning. Vi inledde arbetet med att tillsammans utforma 

en tidsplan över insamlingen av empirin och sedan gjorde vi insamlingen var för sig ute på två 

olika skolor. Vi sammanställde och fördjupade oss i empirin tillsammans, samt läste in oss på 

olika teoretiska studier. Vi har till viss del, för att effektivisera arbetet, delat upp en del saker 

sinsemellan. Varje text som skrivits har sedan bearbetats gemensamt. Största delen av arbetet 

har vi dock skrivit tillsammans. Vi vill börja med och tacka våra två handledare Viktor Aldrin 

och Tina Kullenberg, som under denna arbetsprocess varit till stor hjälp och bidragit med kun-

skaper och erfarenheter. Vi skulle även vilja tacka de två skolor, de två lärarna samt alla elever 

som deltagit. Utan dem hade det varit omöjligt att genomföra vår undersökning. Slutligen vill 

vi tacka varandra för ett gott samarbete.  
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Sanna Nilsson & Amanda Tjärnliden 
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1. Inledning 
Elevinflytande är ett sätt för att få eleverna delaktiga i deras undervisning (Söderström, 2006). 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011, kap. 1 & 

kap. 2) står det att det är lärarens roll att ge eleverna möjlighet till inflytande. Vidare står det 

även att skolan ska främja varje elevs vilja till att lära sig. Skolverket (2007) hävdar att elevin-

flytande är ett sätt att ge eleverna bra förutsättningar för lärande. Citatet nedan nämner vikten 

med att låta eleverna vara med och utöva inflytande över sin undervisning. 

Till de goda egenskaperna i skolans verksamhet hör också elevernas inflytande och 

ansvar. Det är betydelsefullt för elevernas trivsel och välbefinnande att de känner sig 

delaktiga i skolarbetet och att de upplever att de kan påverka sin skolsituation. 

(Settergren, 2003, s. 18) 

Enligt Rönnlund (2011) är det viktigt att skolan hela tiden arbetar aktivt för att få elever till att 

vilja utöva inflytande. Författaren påpekar att ett av skolans uppdrag är att se till så att eleverna 

får inflytande. Skolan har som uppgift att vägleda eleverna till att vilja vara delaktiga och på-

verka samhället (ibid.). För att nå dit, menar Rönnlund, att eleverna måste få utöva inflytande i 

skolan. Även Danell, Klerfelt, Runevad och Trodden (1999) nämner att ett av skolans viktigaste 

uppdrag är att ge barnen utrymme till att få utöva inflytande. Detta för att skapa goda förutsätt-

ningar för eleverna att bli demokratiska och ansvarsfulla medborgare. Författarna poängterar 

vikten av att skolan har en demokratisk anda och att eleverna hela tiden får öva sig på detta. 

Vidare nämner Danell m.fl. att lärare ser positiva aspekter med elevinflytande vilka bland annat 

är att det är en motiverande faktor för eleverna. Av egna erfarenheter har vi fått upplevelsen av 

att elevinflytande är en faktor som motiverar eleverna till att lära.  

Det har visat sig att elever upplever undervisningen rolig när inflytande möjliggörs (Skolverket, 

2003). Vidare nämns det, i Skolverkets skrift, att trots att inflytande önskas av eleverna är det 

sällan det ges, framförallt i ämnet matematik. Det framkom även i Kling Sackeruds (2009) 

studie att eleverna själva upplevde att det var i ämnet matematik som minst inflytande gavs. 

Denna problematik har väckt en nyfikenhet hos oss. Vi vill därför i denna studie undersöka hur 

elevinflytandet ser ut i matematikundervisningen i grundskolans tidigare år.  

Under vår lärarutbildning har elevinflytande varit ett begrepp som vid flertalet tillfällen lyfts 

fram som viktigt. Att eleverna ska få vara med och utöva inflytande över sin skolsituation borde, 

enligt oss, vara en självklarhet. Vi har dock funnit i tidigare forskning, då vi gjort en litteratur-

studie (Nilsson & Pettersson, 2014) om elevers inflytande i matematik, att elever inte alla 

gånger får möjligheten till det. Vår litteraturstudie riktades dock främst åt högstadiet samt gym-

nasiet. Vi vill därför i denna forskning undersöka hur elevinflytandet ser ut i matematikunder-

visningen i grundskolans tidigare år. Detta för att Tholander (2005) poängterar att elever önskar 

att få utöva större inflytande med deras stigande ålder. Därför menar vi att det är av vikt att 

läraren möjliggör elevinflytande även i grundskolans tidigare år, så att eleverna, när de blir 

äldre, kan få utöva inflytande i större grad. Eftersom vi tidigare endast funnit forskning gällande 

elever som är äldre än grundskolans tidigare år kommer vi i denna forskning bidra med ny 

kunskap. Med grundskolans tidigare år menas i denna studie förskoleklass till årskurs tre. 

2. Problemformulering 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet står det att det är lärarens an-

svar att se till att eleverna får utöva inflytande över sin undervisning (Skolverket, 2011).  Vi har 

tidigare skrivit en litteraturstudie (Nilsson & Pettersson, 2014) där vi upptäckte hur elevinfly-

tande i matematik ges, dock riktade sig forskningen främst till högstadiet samt gymnasiet. Vi 
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vill därför bidra med ny kunskap om hur lärare och elever i de yngre åldrarna (F-3) använder 

sig av elevinflytande i matematiken.  

3. Syfte och frågeställning 
Syftet är att bidra med kunskap om hur elevinflytandet ser ut i matematikundervisningen i 

grundskolans tidigare år.  Frågeställningen som undersöks i studien är: 

- Hur synliggörs elevinflytande i matematikundervisningen i grundskolans tidigare år?  

4. Disposition 
Ovan, i kapitel ett, två och tre, beskrivs först i inledningen, vad olika forskare belyser som 

viktigt gällande vårt område. Därefter har vi beskrivit denna studies problemformulering samt 

syfte och frågeställning. Vidare i kapitel fem presenteras en bakgrund där det i början kommer 

en förklaring för vad begreppet elevinflytande innebär i denna studie. Därefter redogörs det för 

vad styrdokumenten skriver om elevinflytande. Avslutningsvis kommer en beskrivning av vad 

tidigare forskning anser gällande möjligheter, samt hinder, med elevinflytande. I kapitel sex 

presenteras studiens teoretiska utgångspunkt, vilken är John Dewey. I nästkommande kapitel, i 

kapitel sju, redogörs metoden för denna forskning. Där presenteras metodval, förutsättningar 

för forskningen, hur de olika videoobservationerna genomförts, vilket urval vi gjort, de etiska 

riktlinjerna, hur vi gjort denna forskning tillförlitlig, hur vi transkriberat, samt hur vi analyserat 

vår empiri. 

I kapitel åtta presenteras studiens resultat. Resultatet är uppdelat i två delar. Den första delen 

beskriver vilket resultat vi funnit gällande hur möjligheter för elevinflytande synliggörs. Under 

denna del är det även uppdelat i hur möjligheter för elevinflytande synliggörs mellan elev och 

lärare, samt hur möjligheter för elevinflytande synliggörs mellan elev och elev. Även den andra 

delen, som beskriver vilket resultat vi funnit gällande hur hinder för elevinflytande synliggörs, 

är uppdelat i samma delar. Slutligen i detta kapitel kommer en sammanfattning av resultatet. 

Avslutningsvis, i kapitel nio, sammanfattas studien i en diskussion. I början av kapitlet disku-

terar vi metodologiska frågor. Därefter diskuteras studiens resultat, sammankopplat med tidi-

gare forskning som skrevs i bakgrunden, samt John Deweys teorier om elevinflytande. Hela 

arbetet knyts till sist, i kapitel tio, samman i en konklusion och didaktiska implikationer. Där 

redogörs slutsatsen av vår studie. Vi förklarar även på vilket sätt vi anser att framtida forskning 

kring elevinflytande i grundskolans tidigare år borde ta tillvara på denna studie. Vi nämner 

slutligen våra egna lärdomar från studien.  

5. Bakgrund 
Inledningsvis beskrivs hur begreppet elevinflytande förhålls i denna studie. Därefter redogörs 

vad läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet skriver gällande elevers in-

flytande. Avslutningsvis beskriver vi möjligheter samt hinder till elevinflytande, enligt tidigare 

forskning. Vi har skrivit om elevinflytande både generellt samt specifikt i matematik då vi inte 

funnit tillräckligt med forskning gällande vårt område som riktas till matematikämnet. 

5.1. Elevinflytande 

Begreppet inflytande definieras så att eleverna får ansvara för olika val samt vara med och 

påverka sin undervisning (Dovemark, 2007). I läroplanen (Skolverket, 2011, kap. 1) nämns vid 

flertalet tillfällen att ett av skolans uppdrag är att eleverna ska få vara med och utöva inflytande 

över sin undervisning. Det står att uppdraget innefattar att skolan ska förbereda eleverna för att 

leva och verka i samhället (ibid.). Inflytande är ett stort begrepp och vi har därför i denna studie 

valt att bearbeta begreppet i den begränsningen i hur det sker i interaktion mellan lärare och 

elev samt elever emellan i matematikundervisningen. Detta kopplar vi samman med Deweys 
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(2004) tankar om elevinflytande då han menade att kommunikation och samspel ska ske i sko-

lans värld. I och med att vi har avgränsat begreppet i denna studie har det lett till att vi kunnat 

gå djupare in på detaljer. Därmed har vi fått fram ett resultat som kan bidra med kunskap till 

verksamma lärare i deras matematikundervisning.  

5.2. Vad skriver styrdokumenten om elevinflytande? 
I läroplanen (Skolverket, 2011, kap. 1) står det att eleverna kan utveckla förmågan att utöva 

inflytande om de får möjlighet till att vara med och påverka planering av undervisningen. Det 

står även att elevers lust att lära ska prioriteras. Vi har funnit tidigare forskning (Danell m.fl., 

1999; Kling Sackerud, 2009; Lavy & Zarfin, 2013) som beskriver att elever blir motiverade till 

skolan om dem får utöva inflytande över sin undervisning. Läroplanen (Skolverket, 2011, 

kap.3) lyfter även fram vikten av elevinflytande i ämnet matematik. Det står att undervisningen 

i matematik ska bidra till att eleverna får intresse för ämnet. Detta kopplar vi samman med 

Dewey som menade att skolans undervisning ska vara utformad utefter elevernas egna intressen 

och erfarenheter (Forsell, 2005). 

Det står i läroplanen (Skolverket, 2011, kap. 1) att eleverna ska förberedas för ett aktivt delta-

gande i samhället genom att det i skolan ska bedrivas demokratiska arbetsformer. För Dewey 

(2004) var demokrati ett viktigt begrepp. Han menade att skolan bör förbereda eleverna för 

samhället genom att utforma skolans undervisning i en demokratisk anda. Det står även i läro-

planen (Skolverket, 2011, kap. 3) att det finns ett nära samband mellan matematiken och sam-

hällets utveckling. Människor ges förutsättningar att kunna ta kloka och genomtänkta beslut i 

vardagens alla val om kunskaper i matematik ges. Läroplanen beskriver att detta ökar folkets 

möjligheter att vara delaktiga i samhällets beslut (ibid.). 

Vi har i vår litteraturstudie (Nilsson & Pettersson, 2014) funnit resultatet att alla elever inte ges 

möjlighet till inflytande i sin matematikundervisning. Detta trots att det står tydligt i läroplanen 

(Skolverket, 2011, kap. 2) att elever ska få utöva inflytande samt ta initiativ till frågor som rör 

deras utbildning. Det står även att som lärare har du bland annat i uppdrag att se till att alla 

elever ges möjlighet till inflytande över innehållet i undervisningen samt arbetssättet. Lärarens 

uppdrag är även att planera undervisningen gemensamt med eleverna (ibid.).  

5.3. Möjligheter till elevinflytande 
Ett syfte med elevinflytande är att eleverna ska lära sig ta ansvar och på så sätt bli demokratiska 

medborgare i vårt samhälle (Danell m.fl., 1999). Detta är något som Dewey stod för då han 

ansåg att demokrati var ett viktigt begrepp i skolan där eleverna skulle förberedas för det fram-

tida samhället (Dewey, 2004). Även Selberg (2001) menar att en god lärmiljö präglas av att det 

sker en kommunikation mellan lärare och elever gällande hur de ska arbeta för att utveckla 

kunskaper. Dessa kunskaper är sådant som läroplanen strävar efter. Selberg menar att valfri-

heten i samtalet mellan lärare och elever ska finnas där. Det ska även vara frivilligt för eleverna 

om de väljer att ha ett samarbete med kamrater eller inte (ibid.). Vidare anser Selberg att även 

lärarens attityd till elevinflytande är viktig och central för huruvida det kommer att ske i klassen. 

I läroplanen (Skolverket, 2011, kap. 1) står det att skolan ska ha en demokratisk grund samt att 

undervisningen ska förmedla de demokratiska värderingar som är grundläggande för vårt sam-

hälle. Selberg (2001) poängterar att när eleverna är med och påverkar och utövar inflytande 

över sin undervisning bidrar detta till att dessa färdigheter utvecklas.  

Dysthe (1996) har gjort studier där hon upptäckte att i samspel mellan lärare, elev och innehåll 

skapas lärande. Lärarens roll ska vara att ge eleverna möjligheten till att samspela med varandra 

och läraren, alltså inte att överföra kunskap till eleverna. Genom att arbeta på detta sätt menar 

Dysthe att det skapas en gemenskap och elevernas erfarenheter inkluderas, vilket är något som 
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även Dewey (2004) ansåg som viktigt. Dysthe (1996) nämner bland annat att delaktighet är ett 

villkor för att uppnå hög inlärningspotential. Hon menar även att lärande sker när eleverna 

kopplar egna tankar till tidigare kunskaper. Det krävs alltså att eleverna är med och samtalar 

och deltar (ibid.). 

I en annan studie (Lavy & Zarfin, 2013) framkom det i resultatet att eleverna finner det positivt 

att få vara med och utöva inflytande över sin undervisning. I denna studie låg fokus på infly-

tande över vilken svårighetsgrad elevernas matematikprov skulle ligga på. Eleverna upplevde 

själva detta som positivt eftersom de på så sätt kunde finna sin egen kunskapsnivå bättre. Detta 

ledde i sin tur till att elevernas motivation samt självförtroende för matematikämnet ökade. 

Även eleverna i Kling Sackeruds (2009) studie gav uttryck för motivation då de nämnde att det 

roligaste med matematiken var då de hade olika valmöjligheter och själva fick välja vilket de 

önskade att göra. Läraren i studien poängterar att eleverna till viss del fick välja fritt. Dock 

menar hon att det är av vikt att eleverna får kunskapsutmaningar. Därför ser hon möjligheten i 

att ibland påverka elevernas val.  

Selberg (2001) menar att när eleverna har begränsat utrymme till att utöva inflytande leder det 

till att de inte utvecklar kompetenser. Detta är kompetenser som förväntas av läroplanen att 

undervisningen ska innefatta. För att lärmiljön ska vara bra innebär det att det sker en kommu-

nikation elever och lärare emellan. Får eleverna vara med i diskussioner, med stöd och vägled-

ning från lärare i planering av arbetet, leder det till lärande (ibid.). 

5.4. Hinder till elevinflytande 
Dovemark (2007) poängterar vikten av demokrati i skolvärlden och menar att människan ska 

ha möjlighet att ta beslut gällande sin egen situation. Författaren finner läraruppdraget idag som 

stort vilket för många lärare kan innebära en rädsla. Lyckas man inte nå upp till de krav som 

ställs har man som lärare misslyckats i sitt uppdrag. Författaren nämner att ett viktigt uppdrag 

lärarna har i skolan är att få eleverna motiverade till undervisningen. Danell m.fl.  (1999) näm-

ner även att elevinflytande är ett bra medel att använda för att motivera eleverna. Dovemark 

(2007) poängterar däremot att detta inte är lärarens enda uppdrag. Det är även lärarens ansvar 

att se till så att eleverna uppnår kunskapskraven.  

Ovan nämndes det att i både Lavy och Zarfins (2013) samt Kling Sackeruds (2009) studie fram-

kom det att eleverna fann det positivt att få utöva inflytande. I Thornberg och Elvstrands studie 

(2012) blev resultatet annorlunda då eleverna upplever det mer rättvist om läraren tar besluten. 

Eleverna litar inte på sin egen förmåga att ta ansvar och påverka, utan ser hellre att läraren är 

auktoritär. Detta för att undvika att det blir orättvist. Författarna nämner vidare att många elever 

har uppfattningen om att lärarens ord är lag. Även i Tholanders (2005) studie framkom det att 

en del elever inte önskar ha något inflytande. Ytterligare ett resultat i studien var att när eleverna 

har inflytande, i exempelvis grupparbeten, kan det ta mycket energi från arbetet. Ett hinder kan 

även i dessa grupper vara att inte alla elever bjuds in till att få vara med och påverka och utöva 

inflytande. 

Ett annat hinder med elevinflytande är att eleverna kan uppleva osäkerhet gällande de förvänt-

ningar som ställs från skolan (Dovemark, 2007). Får eleverna hjälp hemifrån med skolarbetet 

ses inte detta som ett problem. Har däremot eleverna ingen hjälp i hemmet blir resultaten av 

detta negativt. Eleverna väljer då att göra så lite som möjligt. Ännu ett hinder som Dovemark 

lyfter fram med elevinflytande är att det uppstår dilemman gällande valfriheten. Dessa dilem-

man gäller i första hand de elever som har svårigheter av olika slag eller har invandrarbakgrund. 

Eftersom skolundervisningen i svenska skolan har ändrats kan det uppstå hinder för dessa ele-

ver. Det kan istället för att ske inkludering i klassrummet ske exkludering. I skolan förr hade 

läraren en mer odemokratisk roll där det i princip var läraren som bestämde allt. Idag ställs 
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andra krav och det kan uppstå en problematik där elever med svårigheter eller invandrarbak-

grund inte förstår vad som begärs eller förväntas av dem. Idag är undervisningen mer flexibel 

vilket kan utgöra en svårighet för somliga (ibid.). 

I Kling Sackeruds (2009) studie framkom det att lärarna upplevde det som en svårighet att låta 

eleverna få vara med och utöva inflytande inom just matematikämnet. Detta då de menade att 

matematiken är starkt styrt av läromedlet. Läraren är rädd att om eleverna ges inflytande över 

undervisningen kan det leda till att hon som lärare tvingas gå utanför ramarna för mycket. En 

annan lärare i studien ser ett hinder med att ge eleverna för mycket inflytande över matematik-

undervisningen då det kan leda till att eleverna väljer för lätt svårighetsgrad. Istället för att välja 

den svårighetsgrad som passar eleven bäst finns risken att eleven väljer den enklare nivån och 

inte får någon utmaning. Detta är även något som skolverket (2013) skriver då det står att en 

del elever väljer enklare uppgifter i matematiken än de egentligen borde. Detta för att så snabbt 

som möjligt kunna bli färdiga med uppgiften. Det ställs krav på att eleverna ska utmanas vilket 

dem inte gör i dessa fall (ibid.).  

I en annan studie visade resultatet att det var en del elever som var rädda för konsekvenserna 

av inflytande (Rosvalls, 2012). Eleverna såg flertalet risker med att vara med och utöva infly-

tande. En risk var att de var oroliga att de var ensamma om sin åsikt och vågade därför inte lyfta 

fram den. De var rädda för att bli kallade för pluggisar och valde då hellre att hålla sina tankar 

och åsikter för sig själva. De menade att risken för att förlora statusen hos sina kamrater fanns. 

Även Jansen (2008) fann i sin studie att eleverna såg risker gällande elevinflytande. Här nämner 

eleverna att de väljer att inte yttra sina idéer då de är rädda att ha fel och på så sätt göra bort sig. 

En elev i Jansens studie påpekade att hon är blyg vilket gör att hon inte vågar vara delaktig. Här 

ser vi ett hinder med elevinflytande. Detta hinder är att lärare har problem att utföra uppdraget 

med att låta eleverna få utöva inflytande när eleverna inte själva är villiga till det. Skolverket 

(2013) poängterar att det är viktigt att inte glömma bort att en elevs inflytande har en påverkan 

i andra elevers möjligheter till det. Detta kan resultera i att elever som är mer blyga och tysta 

inte ges någon möjlighet till inflytande eftersom de elever som tar mycket plats utövar infly-

tande. Det leder då i sin tur till att undervisningen anpassas efter de elever som hörs och syns 

mest (ibid.). 

6. Teori 
Nedan beskrivs den teoretiska utgångspunkt vi valt att ha som grund för denna studie. Det fram-

kommer vilken syn John Dewey hade på skola, utbildning och samhället.  

6.1. John Dewey  
Demokrati och inflytande är stora begrepp inom skolvärlden och en teoretiker som har bearbetat 

dessa begrepp mycket är John Dewey (Hartman, Lundgren & Mari Hartman, 2004). Sundgren 

(refererad i Forsell, 2005) nämner att för att inflytande ska ske menade Dewey att det bör ske 

ett samarbete med fri kommunikation där elever får komma med idéer utefter sina egna erfa-

renheter. Dewey (2004) ansåg att individens intresse bör utgöra utgångspunkten i undervis-

ningen vilket sker då eleverna får möjligheten att relatera till egna erfarenheter samt kommuni-

cera med lärare och klasskamrater. Risken finns annars att eleverna inte finner mening med, 

eller intresse för, uppgiften (ibid.). 

Dewey (2004) såg skolan som en social institution där utbildning i första hand var en form av 

levnadsprocess. Med det menade han att eleverna inte endast ska förberedas för framtiden och 

livet, utan skolan ska representera livet så som det ser ut i nuet. Det vill säga så som eleven till 

exempel lever i hemmet. Skolans uppgift är då att förenkla samhällslivet genom att bygga vi-

dare på olika aktiviteter som eleverna känner till hemifrån. Genom att göra på detta sätt blir 

utbildningen en del av elevernas livserfarenhet vilket gör att utbildningen även är fostrande 
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(ibid.). Sundgren (refererad i Forsell, 2005) nämner att Dewey poängterade att skolan inte ska 

isoleras från samhället utan istället vara en del av det. Han kallade skolan för ett miniatyrsam-

hälle. Dewey (2004) menade att skolan skulle bedrivas genom demokratiska arbetsformer. 

Detta är även någonting som styrks av läroplanen (Skolverket, 2011) där det står att de demo-

kratiska principerna; att kunna påverka, ta ansvar samt vara delaktig ska gälla alla elever. Vidare 

beskriver Sundgren (refererad i Forsell, 2005) att Dewey såg en problematik i skolan. Denna 

problematik var att det i skolan saknades sociala motiv för lärandet. I skolan är det i första hand 

tillägnandet av fakta som är centralt och den sociala samvaron finns inte. Dewey menade att i 

skolan borde det ske ett gott samarbete med fri kommunikation där elever får komma med idéer 

utefter sina erfarenheter. Sundgren skriver vidare att Dewey menade att pedagogiken ska ut-

veckla olika förmågor hos eleverna. Förmågor så som att planerna mål för undervisningen samt 

att arbeta för att uppnå dessa mål. Dewey påpekade att målet för skolan bör vara att utveckla 

handlingsmänniskor, inte människor som mekaniskt kan räkna upp fakta (ibid.). 

Dewey (2004) utgick från två kategorier i sitt liv vilka är: individen samt det sociala samman-

hanget. För att utveckling ska ske för individen förespråkade Dewey att det krävs ett samspel 

med omvärlden, att man ska lära sig sociala regler och förstå sammanhang etc. Dewey menade 

även att skolan ska komma närmre samhället eftersom skolan är en plats som ska förbereda 

eleverna för framtiden (ibid.). Genom att ha Dewey som utgångspunkt för studien har vi kunnat 

se elevinflytandets vikt. Detta då arbetet med elevinflytande, genom bland annat demokrati i 

beslut i skolan, förbereder eleverna för samhällslivet.  

Även jämlikhet och frihet var viktigt för Dewey (2004). Han menade att jämlikheten har sin 

utgångspunkt i att alla är olika och även om det är så ska alla få bidra på sitt sätt. Grunden 

gällande frihet såg Dewey som en princip om tankefrihet. Dewey menade att om individen inte 

har förmågan till självständigt tänkande avslutas denna frihet med oreda och förvirring. Han 

menade även att om man inte tillåter eleverna att aktivt vara med och utöva inflytande samt 

utgå från egna erfarenheter finns risken att intresset inte finns där för dem. Det finns även en 

risk att eleverna inte känner ansvar för uppgiften då den är bestämd av läraren. Jämlikhet och 

frihet kan vi koppla till denna studie. Detta då Dewey (ibid.) menade att alla barn har rätt till 

medbestämmande och tankefrihet vilket vi kopplar samman med begreppen erfarenhet, kom-

munikation, demokrati samt inflytande. Vi anser att genom att eleven får relatera till egna erfa-

renheter samt kommunicera dessa i skolans undervisning får eleven möjligheten att bidra på sitt 

sätt samt utöva tankefrihet. Vi ser då kopplingen i att på så sätt utövar eleven inflytande och 

undervisningen bedrivs i demokratiska former. 

7. Metod 
Under denna rubrik redogörs det för vilken metod som ligger till grund för denna studie. Inled-

ningsvis beskrivs vilket metodval vi gjort. Därefter kommer en kort förklaring gällande vilka 

förutsättningar denna forskning haft, samt hur genomförandet av de tre olika videoinspelning-

arna gått till. Vidare förklaras vilket urval vi gjort, vilka etiska riktlinjer vi följt, på vilka sätt 

denna forskning är tillförlitlig, samt hur vi gått tillväga gällande transkriberingsmomentet. Av-

slutningsvis kommer en djupgående beskrivning av hur, samt på vilket sätt vi valt att analysera 

vår empiri. 

7.1. Metodval  
I denna studie har vi utgått från en kvalitativ ansats (Bryman, 2011). Bryman förklarar skillna-

den mellan kvalitativ och kvantitativ ansats. Han beskriver att den kvalitativa forskaren lägger 

fokus på empirins innehåll av ord, medan den kvantitativa forskaren istället lägger fokus på 

mätning av siffror. Anledningen till varför vi valt att göra denna studie kvalitativ är för att vi 
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anser att en kvalitativ datainsamling bäst stämmer överens med, och kunnat svara på, vår frå-

geställning. Vi som forskare har i denna studie inte varit intresserade av en kvantitativ ansats 

eftersom vi exempelvis inte velat synliggöra hur många gånger elevinflytande getts. Vi har 

istället valt att lägga fokus på, och undersöka, hur elevinflytandet synliggörs. 

Den metod vi valt för att samla in empiri i denna forskning har varit videoobservation. Denna 

metod har vi valt för att en videoobservation registrerar mer data än exempelvis en observation 

där man endast för anteckningar. (Lindgren, 2014). Lindgren nämner även att videoobservation 

är bra eftersom man då kan gå tillbaka till sin dokumentation och spela upp den igen. Även 

Björndal (2013) nämner fördelar med videoinspelning. Han beskriver främst två aspekter, vilka 

är att en videoinspelning bibehålls och ger forskaren stora rikedomar av detaljer. Med den första 

aspekten menar författaren att situationen alltid finns kvar. Ifall den inte vore inspelad skulle 

pedagogens minne lätt påverka och situationen skulle gått förlorad. Björndal nämner även att 

man kan spola tillbaka en videoinspelning ifall man missat något, eller behöver gå djupare in 

på en viss sekvens. Den andra aspekten författaren nämner är att man som forskare, när man 

tittar på en videoinspelning, hela tiden finner nya saker. Trots att man tittar på samma sekvens 

flera gånger så kan man fokusera på olika moment i inspelningen (ibid.). 

Vi har valt att samla in tre videoinspelningar. Anledningen till att vi valt att samla in tre stycken 

var för att vi upplevde att det skulle ge oss en hanterbar mängd data samt att den skulle vara 

tillräcklig för att svara på vår frågeställning. Om vi gjort fler inspelningar hade det förmodligen 

blivit mycket likvärdig empiri vilket inte skulle gett oss någon ny kunskap. Detta styrker Renn-

stam och Wästerfors (2013) då de poängterar att under insamlingen av material bör man ha i 

åtanke att det inte är datamängden som är av vikt utan datans innehåll. Att samla in stora mäng-

der empiri betyder inte tvunget att ny kunskap skapas. Eftersom vi inte haft så stor mängd em-

piri har vi även kunnat gå djupare in på detaljer i videoobservationerna, vilket vi inte hade haft 

möjlighet till om vi hade haft mer mängd data. 

7.2. Förutsättningar för forskningen 
Här nedan beskrivs de två olika skolorna vi gjort våra insamlingar av empiri på samt hur de 

rum, där videoinspelningarna skett, ser ut. Detta väljer vi att ha med för att ge dig som läsare 

en tydligare bild av studiens förutsättningar.  

7.2.1. Första skolan 

Skolan ligger i utkanten av ett mindre samhälle och består av cirka 100 elever. På skolan går 

elever från förskoleklass upp till årskurs tre. Något som karaktäriserar skolan är att det är en 

mångkulturell skola. Klassen som varit deltagande i denna studie är en årskurs ett och bestod 

av 14 elever. Åtta av dessa 14 elever hade svenska som andraspråk. I videoinspelningarna som 

samlats in har klassläraren samt nio elever varit deltagande. Av dessa nio elever var det fem 

stycken som hade svenska som andraspråk. De två första videoinspelningarna utspelade sig inte 

i elevernas klassrum utan i ett annat rum bredvid. Rummet hade en större yta på golvet, där 

fanns två datorer, en soffa och ett antal garderober för förvaring av material.  

7.2.2. Andra skolan 

Denna skola ligger i utkanten av en större stad. Den har cirka 200 elever som går i förskoleklass 

upp till årskurs fem. Skolan karaktäriseras av att kommunikation och språkutveckling är två 

viktiga begrepp för verksamheten. Klassen som deltagit i forskningen från denna skola var en 

årskurs två och bestod av 22 elever. Av dessa 22 elever var det fem som hade språksvårigheter 

och tre stycken som hade svenska som andraspråk. I dokumentationen som samlats in var sex 

elever samt klassläraren deltagande. Av de sex elever var det två stycken elever med språksvå-

righeter. Även denna videoinspelning utspelade sig i ett rum bredvid klassrummet. I rummet 

fanns det några bord, stolar och högskåp, samt en stor matta mitt på golvet.  
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7.3. Genomförande 
Nedan följer en beskrivning av hur de lektionstillfällen i matematiken sett ut då videoinspel-

ningarna ägt rum. Detta beskrivs för att ge läsarna en bild av hur genomförandet i denna studie 

gått till.   

7.3.1. Första skolan  

I de två videoinspelningarna på första skolan lekte eleverna affär. I den första inspelningen 

samlades eleverna inledningsvis i en ring på golvet tillsammans med klassläraren. De samtalade 

om den kommande aktiviteten som skulle genomföras. Eleverna skulle leka affär och läraren 

hade sedan tidigare gjort en del förberedelser. Hon hade satt prislappar på olika varor, vilka var 

tomma livsmedelskartonger. Hon hade även satt ut varorna i rummet på olika bord och förberett 

ett bord som var kassan. Där fanns en kassaapparat, pengar och papper till kvitton. Hon hade 

tagit fram kundkorgar och plastpåsar. I genomgången bestämde eleverna tillsammans med lä-

raren vilka regler som skulle gälla i deras affär, vem som skulle sitta i kassan etc. I den andra 

videoinspelningen var två elever i detta rum för att leka affär själva. En av eleverna satt i kassan 

och den andra eleven handlade.  

7.3.2. Andra skolan  

I den tredje inspelningen skapade eleverna mönster med hjälp av geometriska former. Alla del-

tagare i videon satt i en ring och samtalade först om de olika geometriska formerna. Klassläraren 

hade sedan innan sorterat upp trianglar, kvadrater, pentagoner, hexagoner och oktogoner i olika 

högar. Dessa former låg uppdelade på olika brickor. Klassläraren hade även skrivit ut lappar 

med de olika formernas namn. Efter en kort genomgång om de geometriska formerna fick ele-

verna börja arbeta med materialet. De blev indelade två och två och blev tilldelade en geomet-

risk form per par. Uppgiften de fick var att de skulle tänka att de skulle skapa ett golv med hjälp 

av dessa former. När de arbetat med detta ett tag blev de tilldelade nya former, men fortfarande 

med samma uppgift om att de skulle försöka lägga formerna så att det liknade ett golv. 

7.4. Urval 
Vi har i denna forskning valt att göra ett urval av skolor som består av elever från förskoleklass 

upp till årskurs tre. Den ena skolan hade elever upp till årskurs fem men för denna studie hade 

vi ett krav att det skulle finnas elever från grundskolans tidigare år (F-3) vilket det fanns på 

båda skolorna. I och med detta blev även urvalet av populationen lärare och elever som befinner 

sig i grundskolans tidigare år. Detta eftersom det, som nämndes under rubriken ”problemfor-

mulering”, saknas forskning gällande hur elevinflytande i matematikundervisningen ges i de 

tidigare åren i grundskolan. I denna studie har vi gjort ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). 

Detta innebär att vi som forskare medvetet valt ut deltagare för studien. Bryman nämner att ett 

bekvämlighetsurval kan innebära att forskaren väljer sina deltagare beroende på tillgänglighet 

(ibid.). De två skolor vi samlat in empiri på var för oss tillgängliga samt att eleverna gick i 

årskurs ett och två vilket passade för studien. För att eleverna skulle få vara med i studien var 

först vårdnadshavare tvungna att godkänna sitt samtycke till att sitt barn skulle få delta. Alla 

vårdnadshavare godkände inte detta vilket bidrog till ett visst bortfall. När vi visste vilka elever 

som fick vara med i studien bad vi våra handledare att välja ut de elever som skulle delta i 

videoinspelningen. Anledningen till att vi bad våra handledare om hjälp med detta var för att 

vi, i denna forskning, velat vara så objektiva som möjligt. Vi menar även att vår frågeställning 

är lämplig för, och berör, alla elever eftersom alla har rätt att utöva inflytande i skolan. 

7.5. Etiska riktlinjer 
Under denna forskning har vi förhållit oss till Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav. Dessa 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
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För att följa informationskravet förklarade vi, innan denna forskning, för de berörda hur forsk-

ningen skulle fortlöpa. Vi var även noga med att informera för dem att deltagandet var frivilligt 

och att deras identiteter inte skulle avslöjas, vilka är två viktiga aspekter i informationskravet. 

Vi har även följt samtyckeskravet i denna forskning genom att vi innan forskningen skickade 

ut ett samtyckesbrev till elevernas vårdnadshavare (se bilaga). De fick tillsammans med ele-

verna läsa igenom brevet och kryssa i ifall de samtyckte att eleverna fick delta i forskningen. 

Konfidentialitetskravet har vi följt genom att vi har sett till så att ingen förutom vi forskare 

kommit åt den insamlade empirin. Vi har under hela denna forskningsprocess förvarat de olika 

videoinspelningarna på våra privata datorer, vilka varit lösenordsskyddade. Det sista kravet som 

Vetenskapsrådet nämner (ibid.), nyttjandekravet, har vi följt genom att enbart använda och 

nyttja empirin till denna forskning. När analysen av denna forskning är genomförd kommer allt 

material att kasseras.   

7.6. Tillförlitlighet 
Tillförlitligheten är uppdelad i fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en 

möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). Den första av de fyra kriterierna är tro-

värdighet. Vi har i denna forskning förhållit oss till de etiska riktlinjer som beskrivs ovan. Vi 

kommer även att skicka denna forskning till de lärare som varit inblandade i våra videoinspel-

ningar för att de ska kunna känna igen sig i vårt resultat. Bryman (ibid.) beskriver att för att 

resultaten ska vara trovärdiga krävs det att forskningen utförs utifrån de regler som existerar 

samt att resultaten rapporteras till de människor som är en del av det som studerats. Detta för 

att de ska kunna bekräfta att forskarna uppfattat verkligheten riktigt.   

Nästa kriterium är överförbarhet. Vi har förhållit oss till detta kriterium genom att vi noggrant 

valt ut delar av videoinspelningen. Dessa delar, alltså de citat vi valt ut, har vi sedan gått djupt 

in på. Överförbarhet handlar om hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö (ibid.). 

Guba och Lincoln (refererad i Bryman, 2011) anser att en mycket noggrann beskrivning av 

resultatet ger andra människor något de kallar för en databas. Med denna hjälp kan de bedöma 

överförbarheten (ibid.). 

Det tredje kriteriet är pålitlighet. Vi har noggrant beskrivit de delar som ingår i denna forskning. 

Bland annat varför vi valt ut just de undersökningspersonerna, problemformuleringen samt be-

slut vi tagit. Detta eftersom det, genom att presentera alla tillvägagångssätt och beslut, ger mer 

pålitligt resultat. För att våra resultat ska vara pålitliga menar Bryman (ibid.) att det ska ske en 

fullständig redogörelse för alla de olika faser som ingår i forskningen. 

Det sista delkriteriet som är en del av tillförlitligheten är en möjlighet att styrka och konfirmera. 

Vi har medvetet försökt att inte påverka forskningen på något sätt utan funnit det intressant att 

titta på verkligheten som den är. Vi är medvetna om att det inte går att utesluta personliga erfa-

renheter och egna värderingar helt men vi har gjort så gott vi har kunnat med att lämna dem åt 

sidan. Med detta delkriterium menas, enligt Bryman att man som forskare inte medvetet tagit 

med personliga värderingar och låtit teoretisk inriktning påverka forskningens utförande och 

resultat. Man har ändå dock insikten om att det är omöjligt att vara helt opartisk i samhällelig 

forskning (ibid.).  

7.7. Transkribering  
I denna studie har vi haft Norrbys (2004) rekommendationer gällande hur man ska transkribera 

sin empiri som utgångspunkt. Vi har gjort en så kallad bastranskription där vi uteslöt transkript-

ionstecken och endast la fokus på att skriva ner samtalen i videoinspelningarna i text. Norrby 

(ibid.) poängterar att, oavsett vilken transkriptionsmetod man använder sig av, kan det vara bra 

att i början skriva ner en bastranskription. Detta innebär att det till en början endast skrivs ner 

vad som sägs, utan några transkriptionssymboler. Anledningen till varför vi endast valt att göra 
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en bastranskription och inte gått vidare med att transkribera med tecken, är för att vi anser att 

vår frågeställning kan svaras på utan en sådan detaljerad transkription. Vi tittar till exempel inte 

i denna studie på hur elevernas ansiktsuttryck visas eller vilket tonläge dem använder. Vi lägger 

istället fokus på hur elevinflytandet synliggörs vilket vi menar visas genom vad som sägs och 

inte hur det sägs. Därför är våra citat nedan, under rubriken ”resultat” skrivna i ord utan tran-

skriptionssymboler. Man kan även göra en transkription på olika sätt. Det är studiens syfte som 

avgör hur en transkribering ska göras (Linell, 2011; Norrby, 2004). Ifall studiens syfte handlar 

om innehåll, och inte ord, kan det räcka att transkribera materialet grovt. Syftet i denna studie 

är att bidra med kunskap om hur elevinflytandet ser ut i matematikundervisningen i grundsko-

lans tidigare år.  Vi anser att vårt syfte handlar om innehåll och därför har vi valt att grov-

transkribera våra videoobservationer. 

Huruvida vi transkriberat allt material eller inte är olika beroende på vilken videoinspelning det 

är. Vi har transkriberat hela andra, samt tredje, inspelningen. Däremot har vi inte transkriberat 

hela första. Den del vi valt att inte transkribera är andra halvan av den första videoinspelningen. 

Denna sekvens var cirka tio minuter lång och vi valde att inte transkribera den på grund av dålig 

ljudkvalitet. Kameran var även vinklad åt fel håll och därmed kunde vi varken höra eller se vad 

som hände under den delen av videoinspelningen. Att kameran var vinklad åt fel håll var på 

grund av att vi endast satte kameran på ett bord i detta rum och sedan gick ifrån för att ingen 

uppmärksamhet skulle gå åt oss eller kameran. Kameran var riktad åt eleverna som satt i en 

ring på golvet och efter halva filmen reste sig eleverna upp från ringen för att leka affär. Då 

kom eleverna utom synhåll för kameran. Detta var någonting vi inte hade i tankarna när vi 

placerade kameran. Eftersom vi inte lagt fokus på denna del har vi istället kunnat lägga mer tid 

och gå djupare in på det andra materialet. 

7.8. Videoanalys 
En analys handlar om att man som forskare på nytt ska undersöka det material man samlat in 

systematiskt (Rennstam & Wästerfors, 2013). De ger rådet att forskaren ska tänka att man är en 

annan person och försöka titta med andra ögon, som om man inte kände till materialet sedan 

tidigare. Vi har både lyssnat på vad som sagts i videodokumentationerna samt observerat vad 

som synliggjorts i de olika videoinspelningarna. Denna studie har sin grund för analys i Renn-

stam och Wästerfors (ibid) riktlinjer för hur en forskare ska analysera insamlad empiri. Förfat-

tarna rekommenderar att ett analysarbete är uppdelat i tre analytiska faser; att sortera, att redu-

cera och att argumentera. Vi har i denna studie valt att följa just dessa tre faser då vi fann dem 

passande för vår undersökning. Vi menar att genom att följa de tre stadierna får vi en tydligare 

bild av hur den insamlade empirin svarar på vår frågeställning.  

7.8.1. Att sortera 

Efter att ha transkriberat vår empiri började vi analysera den. Vi inledde med att dela upp tran-

skriberingarna i två delar. De delarna var ”elevinflytande” och ”övrigt”. Vi klippte ut och klist-

rade in de olika delarna i olika dokument. Därefter valde vi att lägga dokumentet som berörde 

”övrigt” åt sidan, för att enbart kunna fokusera på det dokumentet som berörde området ”elev-

inflytande”. Efter att ha läst igenom detta dokument flertalet gånger fann vi situationer där ele-

verna gavs/tog elevinflytande och när de inte gavs/tog det. Rennstam och Wästerfors (2013) 

menar att det är viktigt att läsa sitt insamlade material flera gånger för att bekanta sig med det. 

Detta för att bli förtrogna med empirin och inte missa viktiga detaljer. Vi upplevde att när ele-

verna utövade inflytande berodde det på att det antingen gavs en möjlighet från pedagogen eller 

en klasskamrat. Däremot när eleverna inte utövade inflytande fann vi att de blev hindrade av 

läraren, någon klasskamrat eller sig själva. Vi delade därefter upp dessa situationer i två kate-

gorier. En kategori innefattade de stunder då eleverna fick möjlighet till inflytande medan den 

andra kategorin innehöll sekvenser där eleverna hindrades till inflytande.  
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Som vi tidigare nämnde fann vi situationer där eleverna fick möjlighet till inflytande både från 

pedagog eller klasskamrat. Vi fann även situationer där eleverna hindrades till inflytande av 

pedagog eller klasskamrat. Detta ledde i sin tur fram till våra underkategorier i resultatet där vi 

delar upp möjligheter med elevinflytande och hinder med elevinflytande mellan lärare och elev, 

samt elev och elev. I vår litteraturstudie (Nilsson & Pettersson, 2014) har vi arbetat med, och 

tittat på, vilka sätt elevinflytande ges av läraren till eleverna. Vi har i denna analys försökt att, 

under hela sorteringen, lägga vår tidigare kunskap åt sidan för att se på materialet med nya 

ögon. Vi är medvetna om att det är omöjligt att vara helt objektiva men vi upplever ändå att 

sorteringen har lett oss fram till nya begrepp som speglar resultatet. Begreppen möjlighet samt 

hinder fanns inte med i vår litteraturstudie, och utgjorde därför nya begrepp i denna forskning. 

Rennstam och Wästerfors (2013) menar att en analys sker då man undersöker ett material på 

nytt. En svårighet med detta är att analytikern sedan innan har en teoretisk bakgrund gällande 

området samt själv har arbetat för att samla in materialet. Författarna poängterar även att det är 

av vikt att känna till begrepp som gärna styr sorteringen då risken finns att de begrepp man är 

förtrogen med blir styrande. 

 

Det som nämns ovan är den första delen som författarna benämner som sorteringsfasen. Under 

denna process menar Rennstam och Wästerfors att forskaren ska bli förtrogen med sin empiri. 

De nämner även att det är bra för forskaren att sortera sin empiri för att på så sätt få kontroll 

över sitt material (ibid.). 

7.8.2. Att reducera 

Efter att ha läst igenom de delar som vi sorterat ut fann vi sekvenser som vi upplevde var extra 

intressanta för forskningen. Dessa sekvenser vi valt ut finner vi ger en god överblick över den 

insamlade datan samt besvarar vår frågeställning. Vi har nedan under rubriken ”resultat” valt 

att skriva med dessa sekvenser. Vi har skrivit dem som citat för att utesluta egna värderingar 

och undvika att påverka det som sagts. Dessa delar har vi sedan valt att kommentera för att 

bidra med vår tolkning av materialet.  Detta kallas för en så kallad dialog mellan materialet och 

analytikern (Rennstam & Wästerfors, 2013). Författarna menar att de delar av datan man finner 

extra intressanta ska man lyssna på och låta sig styras av. Dessa delar kan man sedan ge sitt 

eget bidrag till och kommentera. Värt att nämna är även att ett citat vi önskade att ha med valde 

vi att ta bort då vi inte kunde höra precis vad eleven sa. Vi anser att vi inte kan ha med citat i 

resultatet där vi gissat oss fram och därför valde vi att utesluta denna sekvens. 

Denna del i analysarbetet är att man som forskare ska reducera sitt material (ibid.). Reducering 

betyder att utifrån den insamlade empirin välja samt välja bort. Det går inte att visa upp allt 

material man samlat in utan man ska istället försöka skapa en god representation av den insam-

lade datan. 

7.8.3. Att argumentera 

Under rubriken ”metoddiskussion” sker en koppling mellan tidigare forskning samt undersök-

nings metodkapitel. Under rubriken ”resultatdiskussion” sker även där en koppling mellan ti-

digare forskning samt forskningens resultat. Under dessa rubriker argumenterar vi för våra val 

i undersökningen samt argumenterar för vårt forskningsresultat för att på så sätt bidra med för-

nyad forskning istället för att endast repetera den. Det är viktigt att inte endast redovisa sitt 

material utan analytikern i en forskning måste argumentera för sina val (Rennstam & Wäster-

fors, 2013). För att skapa en självständig argumentation för sin forskning, menar författarna, att 

man måste vilja bidra till ämnet, precis som att tidigare litteratur inom området bidrar. Med 

detta menas då att man formulerar sina upptäckter med hjälp av teori. Genom att göra såhär 

förnyar analytikern befintlig teori istället för att endast repetera vad som tidigare sagts. 
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Egentligen anser vi att vi argumenterar för denna forskning genomgående i hela arbetet. Arbetet 

inleds med att vi påvisar hur viktigt vårt område faktiskt är för undervisningen i skolan och 

vidare styrker vi detta med att formulera ett problem etc. Med andra ord sker argumentation 

genomgående i hela vår undersökning för att ständigt påvisa grunden till varför forskningen är 

så viktig. Med argumentation menas, enligt Rennstam och Wästerfors (ibid.) att man övertygar 

genom att finna påståenden och resonemang. Man ska som författare argumentera för sitt ar-

bete. Vi har även genomgående argumenterat för vår studie i relation till Dewey. Vi menar att 

genom att ha haft Dewey som utgångspunkt och kunnat koppla honom till vår studie så har 

studiens trovärdighet ökat, och därmed även belyst tydligt hur viktig för studien han faktiskt 

varit.  

8. Resultat 
För att få en röd tråd i arbetet har vi valt att ordna denna del utefter resultatet av vår analys där 

vi fann både möjligheter samt hinder med elevinflytande. Den första delen beskriver vilket re-

sultat vi kommit fram till gällande elevers möjligheter i matematikundervisningen. Följande del 

handlar istället om vilka hinder som synliggjorts gällande elevinflytandet. Slutligen knyts re-

sultatet ihop i form av en sammanfattning.  

Vi har i denna undersökning funnit mer empiri som berör hinder med elevinflytande. Detta har 

lett till att underrubriken ”hur synliggörs elevinflytandets hinder i matematikundervisningen?” 

utgör större delen av vårt resultat.  

8.1. Hur synliggörs elevinflytandets möjligheter i matematikundervisningen? 
Nedan beskrivs hur möjligheterna med elevinflytande i matematikundervisningen synliggörs. 

Detta redogörs inledningsvis mellan lärare och elev och sedan mellan elev och elev.  

8.1.1. Möjligheter med elevinflytande mellan lärare och elev i matematikundervisningen 

En möjlighet till inflytande vi kunnat se är att läraren, tillsammans med eleverna, kommunicerar 

med varandra i samtal gällande matematiklektionens utformning. Genom analysen har det fram-

kommit att kommunikation har skett i alla videoinspelningar, dock främst i den första videoin-

spelningen. Där samtalade läraren tillsammans med eleverna om hur en affär i verkligheten ser 

ut och går till. Det diskuterades även vilka regler som skulle gälla i elevernas affär. Nedan följer 

en del av en konversation mellan läraren Eva och eleven Hanna gällande hur mycket pengar 

eleverna ska få att handla för. 

Eva: Hur mycket pengar tycker ni att vi ska ha när vi ska gå in till affären och 

handla? Vad kan vara lagom för oss här, vi har ju inte sådär jättehöga priser. Vad 

kan vara lagom för oss att ha i vår börs? 

Hanna (7 år): Eh. 

… 

Hanna (7 år): Kan vi inte ha 200 som dem så att det blir jämnt.  

Eva: Aa, de andra hade 200.  

… 

Eva: Då är kassan här, då får du dela ut och så får… 

Hanna (7 år): 200. 

Eva: Vars, 200 kronor i börsen här. 

Här ställer Eva en öppen fråga som ger eleverna möjlighet till inflytande. Hanna engagerar sig 

i att svara på frågan. Hanna ger förslaget 200 kronor, vilket sedan är den summan varje elev får 

att handla för. Detta visar att Hannas inflytande och åsikt har betydelse för hur lektionen utfor-

mas. Vi tolkar denna sekvens som att läraren Eva ger möjligheten till elevinflytande i matema-

tikundervisningen och att Hanna väljer att ta denna möjlighet. Hanna har även här möjligheten 

att utgå från sina egna erfarenheter vilket är något Dewey ansåg som viktigt i skolan.  
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8.1.2. Möjligheter med elevinflytande mellan elev och elev i matematikundervisningen  

I den andra videoinspelningen får två elever, Viggo och Leo, leka affär själva. Det är varken 

någon lärare eller någon annan elev närvarande. Viggo sitter i kassan medan Leo handlar.  

Viggo (7 år): Ta så många varor du vill. 

Leo (7 år): Fem. 

Viggo (7 år): Dyra varor. 

Leo (7 år): Okej. 

Viggo (7 år): Flingor. 

Leo (7 år): Sex. 

Viggo (7 år): Du får ta mer om du vill. 

Leo (7 år): En till. 

Viggo (7 år): Nej men lite till, jag vill att det ska bli något mycket. 

I konversationen ovan kan vi se att Viggo väljer att utöva inflytande genom att vara med och 

påverka vilka inköp Leo ska göra. Först kan vi, genom denna situation, utläsa att det är Viggo 

som sätter reglerna. Han poängterar för Leo att han får plocka hur många varor han vill. Leo 

bestämmer sig då för att plocka en vara till, varpå Viggo uppmanar Leo att plocka ännu fler 

varor. Viggo påstår att varorna ska vara dyra och önskar att summan på varorna ska bli stor. 

Genom denna konversation kan vi tydligt se att Viggo tar möjligheten till att utöva inflytande. 

Eftersom det inte är någon lärare närvarande så tolkar vi det som att han själv väljer att utöva 

inflytande över lektionstillfället för att kunna påverka svårighetsgraden.  

Vid ett annat tillfälle under matematiklektionen där Leo och Viggo leker affär kan man se att 

Leo själv tar initiativ till inflytande. Man kan även utläsa att Viggo försöker ta initiativ till 

inflytande, men att Leo ignorerar Viggos förslag.  

Viggo (7 år): Du behöver inte ställa exakt där de stod. 

Leo (7 år): Jo det vill jag, och den där, så okej vad ska jag köpa?  

Viggo (7 år): Nu får, säg att du får handla tio varor, fast då måste det vara några små 

också.  

Leo (7 år): Eh. 

Viggo (7 år): Eller ta… 

Leo (7 år): Så, hihi. 

Viggo (7 år): Nej, ett. 

Leo (7 år): Två äggpaket. 

Viggo (7 år): Nej, ta mycket, tio saker.  

Leo (7 år): En, två. 

Viggo (7 år): Inte bara ägg. 

Leo (7 år): Tjo, hehe, två äggpaket. 

I konversationen ovan kan man tydligt se att Viggo försöker ta befälet över Leo genom att 

bestämma vad Leo ska handla. Leo visar dock att han själv vill bestämma genom att han igno-

rerar Viggos förslag. Denna konversation tolkar vi som att Leo är fokuserad på sin sak, och 

därför lyssnar han inte på vad Viggo har att säga. Detta medför att Leo i denna situation får 

möjlighet till inflytande. Det får däremot inte Viggo, trots att man kan utläsa att han försöker 

ha det.  

I situationen nedan arbetar Stina och Alice med att lägga ett mönster med geometriska former 

tillsammans. De har fått trianglar att bygga med och ska med dessa utforma ett mönster som 

liknar ett golv.  

Stina (8 år): Ska vi göra här under också? 

Alice (8 år): Ja.  

Stina (8 år): Eller ska vi bygga över? Vi gör under och sen… 
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Av denna situation kan vi utläsa att Stina är den elev som har ledarrollen. Däremot så släpper 

Stina in Alice och erbjuder möjlighet till inflytande. Stina ställer en fråga till Alice för att kon-

trollera att idén hon tänker är okej för dem båda att genomföra. Här visar Stina att hon är med-

veten om att de arbetar tillsammans och att de ska göra gemensamma beslut. Å andra sidan kan 

denna situation tolkas som att det är Alice som har ledarrollen och att Stina är osäker, och därför 

behöver hon kolla med Alice så att Alice godkänner de tankar som Stina har. Oavsett så menar 

vi att eleverna här möjliggör samt bjuder in till inflytande då de samarbetar i beslut gällande 

uppgiften och kontrollerar med varandra.  

8.2. Hur synliggörs elevinflytandets hinder i matematikundervisningen? 
Här beskrivs hur hinder med elevinflytande i matematikundervisningen synliggörs. Inlednings-

vis är det hur det synliggörs mellan lärare och elev och därefter elever emellan.   

8.2.1. Hinder med elevinflytande mellan lärare och elev i matematikundervisningen  

Ovan diskuterade vi att Hanna fick möjligheten till inflytande då Eva frågade eleverna hur 

mycket pengar de ansåg var rimligt att handla för i deras affär. Nedan följer samma konversat-

ion, fast med flera elever.  

Eva: Hur mycket pengar tycker ni att vi ska ha när vi ska gå in till affären och 

handla? Vad kan vara lagom för oss här, vi har ju inte sådär jättehöga priser. Vad 

kan vara lagom för oss att ha i vår börs?  

Hanna (7 år): Hm. 

Frida (7 år): 100.  

Eva: 100 kronor, aa. 

Lisa (7 år): 50 kronor.  

Eva: Aa, kan det vara lagom att handla för 50 kronor var?  

Lisa (7 år): Aa.  

Malte (7 år): 80.  

Hanna (7 år): Eh, 100.  

Eva: 100 kronor. 

Malte (7 år): 200.  

Eva: Nu har vi 100 och 200, vad tycker vi är…  

Hanna (7 år): Kan vi inte ha 200 som dem så att det blir jämnt.  

Eva: Aa, de andra hade 200.  

Malte (7 år): Nej 300.  

I samma konversation där Hanna fick möjlighet till inflytande kan vi se att flera andra elever 

hindras till inflytandet. De förslag som Lisa och Malte ger på 50 och 80 kronor ignoreras helt i 

slutet när Eva lyfter fram de olika förslagen. Hon tar däremot upp Hannas förslag på 200 kronor, 

samt Maltes och Fridas förslag på 100 kronor. Utifrån dessa förslag bestäms det att eleverna 

ska få 200 kronor var, efter att Hanna har motiverat varför. Eva frågar inte resterande elever om 

200 kronor är en bra summa, utan bestämmer att det är den summan som gäller. 

Något vi vill lyfta fram är att i denna videoinspelning fanns det sju elever inblandande varav 

alla fick möjligheten till inflytande. När Eva frågade eleverna hur mycket pengar som var lagom 

att handla för tolkar vi det som att det ges en möjlighet för Deweys begrepp tankefrihet dvs. att 

eleverna har möjligheten att utöva självständigt tänkande.  Dock var det endast fyra elever som 

deltog i samtalet angående vilken summa pengar de skulle få ha. Detta resulterar i att tre elever 

inte ens var med i konversationen och uttryckte sin åsikt. Dewey påpekade att en konsekvens 

av att elever inte utövar inflytande är att de inte finner mening med eller intresse och ansvar för, 

uppgiften. Baserat på Deweys tankar skulle vi därför kunna tolka citatet ovan så som att de 

elever som inte uttryckte sitt förslag med hur mycket pengar som skulle ligga i börsen inte var 

intresserade av uppgiften. Dessa elever fick då som konsekvens att de fick godkänna ett förslag 

som kom från en annan elev.  
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Vidare i denna diskussion frågar Frida om det är två hundralappar som ska ges ut till varje elevs 

börs.  

Frida (7 år): Två hundralappar? 

Eva: Ja, det blir väl bra va? Det bestämde vi ju att ni ville ha. 

Enligt konversationen ovan ser Eva det som en självklarhet att alla elever varit med och bestämt 

att de ska få 200 kronor var. Hon påstår att detta var vad alla elever önskade medan vi kunnat 

utläsa att det är vad endast Hanna, och till viss del Malte, önskat.  

Även i den tredje videoinspelningen har vi kunnat utläsa att läraren Karin ignorerar Lars och 

Pelles förslag. Lars och Pelle försöker ta möjlighet till inflytande, men de hindras då Karin 

redan bestämt hur de olika mönstren ska byggas. 

Karin: (…) Men Lars och Pelle där. Tänk på att vi sa att det skulle vara som ett golv, 

så då ska ju det bli jämnt. 

Pelle (8 år): Mm. 

Karin: Så man kan ju inte ha hål i golvet men man kan ju inte heller lägga flera plat-

tor på varandra kanske, för då kommer man ju snubbla på dem. [Lars tar bort 

kvadrater som han och Pelle lagt på några andra kvadrater]. 

I konversationen ovan förklarar Karin att de geometriska formerna ska byggas som ett golv. 

Lars och Pelle bygger med kvadrater, och när de känner att de är färdiga börjar de lägga kvadra-

ter ovanpå de andra kvadraterna. Karin förklarar varför Lars och Pelle inte kan bygga så, varpå 

Lars plockar bort kvadraterna igen. Senare under lektionstillfället följer samma procedur, fast 

då har Lars en förklaring till varför de placerat kvadrater på de andra kvadraterna.  

Karin: Mm. Eh, vad gör du nu Lars? 

… 

Lars (8 år): Schackpjäser.  

Karin: Aha. 

Lars (8 år): Men lägg dina med. [Pelle börjar lägga på kvadrater på de andra kvadra-

terna också]. 

Karin: Men vi sa ju det, lägg inte dem där nu, för skulle det vara ett golv så snubblar 

man ju om man lägger plattor på varandra.  

Lars förklarar att de kvadrater som de placerat ovanpå de andra representerar schackpjäser, 

varpå Lars säger till Pelle att han också ska börja lägga schackpjäser. Därpå poängterar Karin 

igen att Lars och Pelle inte får bygga så, att det inte ska ligga några kvadrater ovanpå de andra. 

Här hindrar Karin Lars och Pelles försök till elevinflytande ytterligare en gång. 

Ett hinder för elevinflytande vi främst kunnat se i den tredje videoinspelningen är att eleverna 

inte får vara med och bestämma över hur de ska arbeta under matematiklektionen. Det är läraren 

Karin som bestämmer hur de ska arbeta, och med vilket material.  

Karin: Ja men nu är det ju, nu ser dem ju ut så så då är det ju kvadrat. Då tänkte jag 

att ni ska få testa och bygga lite med dem här. 

Lars (8 år): Själv? 

Karin: Eh, ni kan bygga två och två. Så om vi gör så här. Alice och Stina, ni får tri-

anglarna först. Så ni får bygga med dem. Så bygg på golvet här och så ska man få 

visa varandra sen. Eh, Lars och Pelle, ni kan bygga med kvadraterna först. 

I konversationen ovan blir eleverna hindrade till elevinflytande. De får inte vara med och på-

verka hur de ska arbeta, vem de ska arbeta med eller vilket material som vem ska få. Även fast 

Lars i situationen ovan försöker ta inflytande så hindrar Karin detta genom att själv bestämma 

hur eleverna ska arbeta. Om inte tankefrihet ges, menade Dewey att eleven har svårare att finna 

mening med uppgiften samt ta ansvar för den. Han ansåg även att skolans mål bör vara att 

utveckla handlingsmänniskor, vilket vi menar inte tränas då läraren tar alla beslut.  
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Ännu en sekvens vi funnit, när eleverna hindras till inflytande, är när Lars frågar Karin ifall 

man får bygga någonting annat med de geometriska formerna än det som Karin bestämt. 

Lars (8 år): Men kan man inte få bygga något? Kan man inte ha..? 

Karin: Jo sen kan du göra det, men nu gör vi som ett golv först. 

Här blir det tydligt att Lars hindras till inflytande. Karin låter inte Lars fråga sin fråga färdigt, 

utan avbryter direkt med att säga att de ska arbeta på Karins vis. Detta är något vi kunnat se 

flertalet gånger under hela lektionstillfället. I situationen nedan följer ännu ett sådant exempel. 

Karin: Och så bygger ni mönster med dem först. Ni kan tänka att det ska bli som ett 

golv. [Alla elever mumlar i mun på varandra]. Sch. Hör ni. 

Maja (8 år): Men ska man bygga någonting…? 

Karin: Tänk, tänk att det ska bli som ett golv, så det ska ju inte vara några hål någon-

stans, för då trillar man ju liksom ner, i golvet. Så försök att bygga ihop så att det 

blir som ett jämnt golv. 

Här hinner inte Maja fråga färdigt sin fråga innan Karin avbryter. Detta tolkar vi som att Karin 

redan har en plan för hur hon vill att matematiklektionen ska vara utformad. Utifrån detta kan 

vi se att elevernas möjligheter till inflytande hindras. Detta då Karin inte ger eleverna någon 

möjlighet till inflytande alls, eller påverkan över lektionstillfället. Här tar inte läraren hänsyn 

till att väva in elevernas egna intressen och erfarenheter vilket är något Dewey såg som en viktig 

del i undervisningen. Vi tolkar detta som att ifall Karin hade lyssnat färdigt på elevernas frågor, 

och då fått med deras tankar och erfarenheter, hade undervisningen säkerligen blivit an-

norlunda. Däremot finns det ingenting som pekar på att matematikundervisningen i så fall hade 

blivit sämre. Kanske hade den istället blivit bättre eftersom eleverna då fått använda sina egna 

erfarenheter, och då troligtvis kunnat känna undervisningstillfället mer meningsfullt för dem 

själva än när bara Karin bestämmer.  

8.2.2. Hinder med elevinflytande mellan elev och elev i matematikundervisningen 

I situationen vi nämner ovan, där Viggo och Leo leker affär, skrev vi om att Viggo utövade 

stort inflytande. Vi kan dock se ett hinder gällande inflytande för Leo under detta lektionstill-

fälle då han främst låter Viggo styra.  

Viggo (7 år): Va? Okej ta den, ta tre varor till.  

Leo (7 år): Åh. 

Viggo (7 år): Sen de, den som kostar mest, mjölk, eller nej det är… 

Leo (7 år): Denna kostar tolv. 

Viggo (7 år): Ja, ta den då. 

I konversationen ovan kan vi se ytterligare en del av matematiklektionen som Viggo bestämmer 

om. Medan Leo handlar säger Viggo till honom vilken produkt han ska köpa. Han vill att Leo 

ska handla den varan som kostar mest. Viggo nämner även hur många saker Leo ska handla. 

Genom denna situation kan vi utläsa att Leos möjlighet till inflytande hindras av Viggo, då han 

tar ledarrollen för lektionstillfället och inte bjuder in Leo till att vara med och utöva inflytande.  

Även i den tredje videoinspelningen fann vi en situation där Kalle hindrar elevinflytandet för 

Maja.  

Kalle (8 år): Här är det en spricka.  

Maja (8 år): Jag lägger den där. 

Kalle (8 år): Nej.  

Här kan vi se att Kalle hindrar Maja till att utöva inflytande. Detta då Maja vill lägga en form 

på ett sätt för att hindra att det ska vara en spricka men stoppas av Kalle. Kalle väljer inte att 

låta Maja lägga dit formen för att prova och han talar heller inte om för Maja varför det är fel. 

I stället blir hans förklaring att den inte ska ligga där. Av denna situation kan vi utläsa att Maja 
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blir hindrad till inflytande. Vår tolkning är att ifall Maja skulle vara med om många liknande 

tillfällen skulle detta kunna bidra till att Maja slutar ta initiativ till inflytande. 

8.3 Sammanfattning av resultatet 
Genom att ha analyserat vår empiri och sammanställt den i ett resultat har vi kommit fram till 

att möjligheter och hinder till elevinflytande kan synliggöras under en och samma situation i 

matematikundervisningen. Med det menar vi att medan en elev får möjlighet till inflytande kan 

en annan elev hindras. Trots att vår empiri endast är tre lektionstillfällen har vi kunnat utläsa 

att möjligheter och hinder till elevinflytande kan ske under en och samma lektion. Vi har inte 

kunnat finna någon röd tråd gällande när det är större eller mindre möjlighet till elevinflytande. 

Inte heller ifall möjlighet till elevinflytande sker i samspel mellan lärare och elev eller elever 

emellan. En aspekt vi däremot upptäckt, genom att ha analyserat vår empiri, är att de elever 

som ser till att själva höras och ta plats under lektionstillfällena, det är dem som oftast får möj-

lighet till inflytande. Resterande elever hamnar lätt i bakgrunden och deras elevinflytande blir 

därför hindrat. Ännu en sak vi kunnat utläsa av vårt resultat är att man kan se att lärarna till viss 

del försöker ge eleverna möjlighet till inflytande i matematikundervisningen, men att inflytan-

det ändå hindras då lärarna hela tiden vet hur de vill att matematiklektionen ska fortgå.   

9. Diskussion 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur elevinflytandet ser ut i matematikun-

dervisningen i grundskolans tidigare år. Vi har ställt oss frågeställningen: Hur synliggörs elev-

inflytande i matematikundervisningen i grundskolans tidigare år? Nedan följer en avslutande 

diskussion. Först kommer en diskussion där vi argumenterar för, samt diskuterar, vår metod. 

Därefter följer en diskussion där vi kopplar samman resultatet med tidigare forskning. Avslut-

ningsvis följer en slutsats, följt av konklusion och implikation. 

9.1. Metoddiskussion 
Inledningsvis beskrivs, under ”datainsamling”, vilka fördelar samt nackdelar vi vill lyfta med 

vår datainsamling. Därefter diskuteras bearbetningen av den insamlade datan.  

9.1.1. Datainsamling 

Under rubriken ”metodval” som vi nämner tidigare i arbetet, argumenterar vi för varför vi valt 

att använda oss av videoobservation. Vi kan nu i efterhand se flertalet fördelar med att ha använt 

denna metod. För det första har vi upptäckt saker i inspelningarna vi troligtvis aldrig hade fått 

syn på om vi inte kunnat spela upp bandet om och om igen. Viktiga detaljer hade gått förlorade 

och vi är övertygade om att resultatet hade påverkats negativt om dessa detaljer inte funnits 

med. Vi menar även att undersökningens resultat blivit mer trovärdigt när vi först lyssnat på 

videoinspelningarna flertalet gånger, för att sedan transkriberat dem, och slutligen valt ut olika 

delar som utgör resultatet i undersökningen. De utvalda citaten har vi ingen möjlighet att lägga 

någon som helst värdering i vilket vi menar styrker trovärdigheten i denna forskning. Att man 

som forskare inte medvetet låter personliga värderingar påverka resultatet är ett av delkriteri-

erna med tillförlitlighet (Bryman, 2011). Vi är dock medvetna om, när vi tolkat resultatet, att 

det är omöjligt att vara helt opartiska vilket är något som Bryman (ibid.) poängterar.  

Att vi endast varit på två skolor, i två klasser, kan ses som en svaghet för denna studie. Ifall vi 

hade samlat in empiri från flera skolor hade vi å ena sidan möjligen fått ett bredare resultat med 

fler möjligheter samt hinder. Å andra sidan ser vi en nackdel i att samla in för mycket empiri 

vilken troligtvis skulle innebära att, precis som Rennstam och Wästerfors (2013) nämner, 

mycket av den insamlade datan hade varit likadan. Det skulle snarare bli en upprepning än något 

nytt i resultatet. Däremot anser vi att vi ändå fått ett sanningsenligt resultat i denna studie, då 

det är likvärdigt med vad tidigare forskning upptäckt gällande elevinflytande i matematik. I 
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tidigare litteraturstudie (Nilsson & Pettersson, 2014) fann vi en del forskning som berörde om-

rådet elevinflytande i matematikundervisningen. Att vi inte funnit mer forskning kring detta 

område kan vi koppla samman med Skolverkets skrift (2003). Där framkom det att elevinfly-

tande sällan ges till eleverna i ämnet matematik. Vi ser kopplingen i att eftersom elevinflytandet 

sällan ges i matematiken bidrar det till att det inte finns så mycket forskning gällande det om-

rådet. Däremot anser vi att elevinflytande bör genomsyra hela undervisningen vilket även då 

innefattar matematikundervisningen.  

Ytterligare en aspekt som skulle kunna vara en svaghet för denna studie är att empirin endast 

är insamlad ifrån årskurs ett och två. Vi önskade att söka svar på hur elevinflytandets möjlig-

heter och hinder synliggörs i grundskolans tidigare år, inte enbart i årskurs ett och två. Å ena 

sidan kan vi nu i efterhand se att vi möjligen borde gjort videoinspelningar i en förskoleklass 

samt en trea också för att ha någon empiri från alla årskurser i grundskolans tidigare år. Vi 

menar då att resultatet skulle vara mer sanningsenligt gentemot vårt syfte och vår frågeställning. 

Vi vet inte om resultatet hade blivit annorlunda men då hade vi ändå haft alla årskurserna med 

i undersökningen. Å andra sidan är vi nöjda över mängden empiri vi samlat in och som vi 

tidigare nämnt behöver inte mer empiri betyda bättre resultat (Rennstam & Wästerfors, 2013). 

Utifrån den tidsaspekt vi haft samt den frågeställning vi ställt är vi nu i efterhand nöjda med 

mängden material vi samlat in. Hade vi haft flera videoinspelningar hade vi inte haft möjlig-

heten att lägga så mycket fokus och tid på detaljer i dem som vi nu kunnat göra. Därför menar 

vi att vårt resultat ger en så rättvis bild som möjligt utifrån den empiri som vi hade att utgå från 

eftersom vi kunnat gå så djupt in på den. Hade det varit så att vi inte känt att vår empiri kunnat 

svara på vår frågeställning hade vi kunnat gå ut och samla in mer data. Dock upplevde vi att 

datan visst kunde svara på vår frågeställning vilket gjorde att vi nöjde oss med den.  

Som vi tidigare nämnt bad vi våra handledare att välja ut vilka elever som skulle delta i video-

inspelningarna. Å ena sidan kan vi se en risk med detta. Denna risk skulle kunna vara att em-

piriinsamlingen inte blir precis så som vi tänkt, om vi inte gör alla valen. Å andra sidan ser vi 

fördelen i att ha bett våra handledare att välja ut deltagande elever, då vi anser att elevinflytande 

är lika viktigt oavsett vilken elev det är. Hade vi haft ett annorlunda syfte eller en annan fråge-

ställning hade det möjligen varit bättre om vi själva valt ut vilka elever som skulle delta, men 

nu menar vi att alla elever passar gentemot vårt syfte samt frågeställning. 

9.1.2. Databearbetning 

Något vi ser kan ha påverkat vårt resultat är att vi, som vi nämnde ovan under rubriken ”tran-

skribering”, valde att inte transkribera andra halvan av vår första videoinspelning. Detta då det 

var dåligt ljud samt att kameran var riktad fel. Å ena sidan ser vi detta som en nackdel eftersom 

vi på så sätt förlorat en del empiri som annars kunde utgjort delar av resultatet. Å andra sidan 

ser vi en fördel med det vilken är att tid som annars gått åt till att försökt höra vad som sagts i 

videon kunde vi nu istället lägga på de andra videoobservationerna. Detta gjorde att vi hade 

möjligheten att gå djupare in på detaljer i dessa. Hade vi valt att ha med den delen av videoin-

spelningen skulle detta även innebära att vi missat många delar av vad som sagts vilket då skulle 

påverkat helheten. Det hade då inte blivit ett sanningsenligt resultat.  

Ännu en del som kan ha påverkat vårt resultat, som även Rennstam och Wästerfors (2013) 

nämner, är att vi har lyssnat på våra videoobservationer samt läst våra transkriptioner om och 

om igen. Detta leder till att vi på så sätt undersökt materialet på nytt och en analys då skett, som 

författarna talar om. Vi menar att vi, under tiden vi lyssnat och läst materialet, hela tiden funnit 

nya saker som svarar på vår frågeställning. Vi är dock medvetna om, som Rennstam och Wäs-

terfors (ibid.) nämner, att det är en svårighet i att vi har en teoretisk bakgrund sedan innan om 

ämnet. Detta kan göra att det påverkat analysen. Vi har i hela arbetet försökt att lägga tidigare 
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kunskaper åt sidan för att titta på materialet med nya ögon, se nya aspekter samt upptäcka de-

taljer vi inte tidigare upptäckt. Vi menar ändå att detta är något vi på många sätt lyckats med. 

Vi är medvetna om att det är omöjligt att vara fullt objektiva. Dock har vi funnit uppdelningen 

med möjligheter samt hinder med elevinflytande som vi inte tidigare haft i åtanke vilket ändå 

visar på att vi har tittat på materialet med nya ögon. Vi vill även poängtera att vi har, med hjälp 

av Deweys tankar gällande elevinflytande som utgångspunkt, fått syn på mer av videoobservat-

ionerna än vad vi annars hade fått. Detta nämns mer om nedan under rubriken ”resultatdiskuss-

ion”.  

Vi upplever att den analysmetod vi valt att följa är en metod som för denna undersökning fun-

gerat bra. Vi har, med hjälp av metoden kunnat få tre videoinspelningar till att bli ett kortfattat 

resultat. Stegen i metoden har varit tydligt beskrivna vilket gjort att dem varit enkla för oss att 

följa. Det första steget, att sortera, hjälpte oss att se på materialet med andra ögon vilket resul-

terade i att vi fann indelningen möjligheter respektive hinder med elevinflytande. Vi fann även 

att möjligheter samt hinder med elevinflytande kan ske både mellan lärare och elev samt mellan 

elev och elev. Detta gav oss våra rubriker i resultatet. Den indelningen hade vi förmodligen 

aldrig funnit om vi inte analyserat empirin utefter metoden som Rennstam och Wästerfors 

(2013) föreslår. Efter att vi funnit denna sortering var det sedan lättare att gå vidare och reducera 

materialet, alltså välja ut delar som vi fann intressanta. Här hade vi vår sortering som hjälp och 

stöd vilket ledde till att de delar vi valde ut passande in under någon av rubrikerna. Genom att 

sedan kommentera och tolka dessa utvalda citat så leder det till att vi på så sätt bidrar till forsk-

ningen. Bidra gör vi även då vi i nästa steg argumenterar för vårt arbete. Vi argumenterar då, 

med hjälp av tidigare forskning, varför denna forskning är viktig samt varför vi gjort de valen 

vi gjort. Detta steg i metoden hjälpte oss att förstå att det inte räcker med att vi vet att forsk-

ningen är viktig utan vi måste kunna argumentera för den för att även få andra att förstå det. 

Det är lätt att annars endast redovisa sitt material och glömma bort att man som forskare ska 

bidra med förnyad kunskap precis som Rennstam och Wästerfors (ibid.) poängterar.  

9.2. Resultatdiskussion 
Som vi tidigare nämnt i vårt resultatkapitel (se kapitel 8) så tar hinder med elevinflytande större 

plats än vad möjligheter med elevinflytande i matematikämnet gör. Med detta menar vi att det 

har skett fler tillfällen under våra tre videoinspelningar där hinder med elevinflytande uppstått 

i jämförelse med möjligheter. Vi ser inte detta som någon nackdel för studien då vi velat un-

dersöka skolverksamheten som den verkligen är, det vill säga utifrån vårt empiriska data-

material. Genom att ha funnit flertalet hinder med elevinflytande kan dessa redovisas för verk-

samma lärare. Det kan på så sätt bli en väckarklocka för somliga och förhoppningsvis kan dessa 

hinder undvikas. Vi hade däremot gärna sett att lärarna gav eleverna fler möjligheter till infly-

tande än vad vi upptäckt. Detta då vi ser flertalet fördelar med det och önskar för elevernas skull 

att de ska få utöva inflytande. En fördel vi menar är att eleverna får möjlighet till inflytande när 

de får lära sig att ta ansvar över sin undervisning. En annan fördel vi kan se är att inflytande är 

en motiverande faktor i matematikämnet. I Kling Sackeruds (2009) studie framkom det att ele-

verna fann det roligt då de hade valmöjligheter i matematiken. 

Vi kan se en koppling mellan denna studie samt tidigare forskning (Kling Sackerud, 2009; 

Skolverket, 2003). Vi har i studiens resultat funnit flertalet tillfällen där eleverna hindrats till 

inflytande i matematikundervisningen. Kling Sackeruds (2009) studie visar att det är i matema-

tikämnet inflytande sker som minst bland annat eftersom det är starkt styrt av läromedlet. Där-

med ser vi kopplingen mellan flertalet hinder till elevinflytande i matematikundervisningen 

samt tidigare forskning (Kling Sackerud, 2009; Skolverket, 2003) som pekar på att elevinfly-

tandet sällan ges i ämnet matematik.  
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I och med att vi har haft Dewey i åtanke när vi analyserat har vi fått syn på saker vi troligtvis 

inte annars hade fått. När vi tittat på vårt insamlade material har vi haft en bredare syn samt 

större förståelse för elevinflytandets vikt i skolans undervisning. Vi har även kunnat gå djupare 

in på detaljer samt se viktiga möjligheter och hinder med elevinflytande som finns genom att 

tidigare ha läst om Dewey. Ett exempel är att Dewey (2004) menade att man i undervisningen 

bör utgå från elevernas tankar och intressen. Detta är något vi tittat på i våra transkriptioner och 

har då sett både när detta möjliggjorts samt hindrats. 

9.2.1 Elevinflytande och erfarenheter 

I den första videoobservationen frågar Eva eleverna hur mycket pengar de vill använda i sin 

affär, vilket vi ser som en möjlighet till elevinflytande. Där bjuds eleverna in till att tänka fritt 

och relatera till egna erfarenheter. Vi menar att undervisningen på så sätt utövas i demokratiska 

arbetsformer. Detta kan vi koppla till Dewey (2004) då eleverna tilläts att utöva tankefrihet och 

inflytande, samt relatera det till egna erfarenheter. I denna videoinspelning fanns sju elever, 

dock var det endast fyra av dem som gav förslag på Evas fråga. Här kan vi å ena sidan se det 

som att det är läraren Eva som inte ger de övriga eleverna något inflytande eftersom de inte är 

med i samtalet. Å andra sidan väljer dessa elever heller inte att ta chansen att utöva inflytandet 

när det ges. Hade eleverna räckt upp handen är vi övertygade om att de också fått ge förslag 

och därmed fått inflytande över undervisningens innehåll. För att undervisningen ska vara de-

mokratisk krävs det, enligt vår mening, att eleverna själva vill delta. Varför de eleverna väljer 

att inte delta är oklart. Vi vet dock att en av eleverna, som väljer att inte vara aktiv, har en 

svårighet med svenska språket då han inte kommer ifrån Sverige. Denna elev säger ingenting 

under hela videoinspelningen. Eftersom eleven har svårigheter med språket menar vi att det är 

en anledning till varför eleven inte är med och deltar i samtalet. Dovemark (2007) förklarar att 

det kan uppstå problem i undervisningen för elever med svenska som andraspråk. Författaren 

poängterar att det inte är säkert att eleverna förstår eller vet om vad som förväntas av dem. I 

vårt fall skulle det kunna vara så att denna elev inte vet lärarens förväntningar eller rent av inte 

förstår vad som sägs i samtalet och har då inte möjligheten att delta. När eleverna inte kan eller 

vill utöva inflytande blir det ett hinder för läraren att kunna uppnå elevinflytande. Å andra sidan 

kan vi inte svara för att denna elev inte utövar inflytande vid ett senare tillfälle under videoin-

spelningen eftersom den sista inspelningsdelen inte togs med i transkriberingen på grund av 

dålig kvalitet.  

Sundgren (refererad i Forsell, 2005) skriver att Dewey ansåg att genom pedagogiken ska för-

mågor så som att planera mål för undervisningen utvecklas. Det står även i läroplanen att ett av 

lärarens uppdrag är att eleverna ska ges möjlighet till inflytande över arbetssättet (Skolverket, 

2011). Vi kan se att eleverna inte ges möjligheten att få vara med och planerna målen för ma-

tematikundervisningen samt hur de ska gå till väga för att lära sig dessa mål. Dewey (2004) 

menade att får eleverna inte vara med och utöva inflytande kan de inte relatera till egna erfa-

renheter. Därmed är risken att det inte finns intresse för uppgiften vilket i sin tur leder till att 

eleverna inte tar ansvar. I den tredje videoinspelningen är det Karin som tar besluten. Hon be-

stämmer vem som ska arbeta med vem, hur de ska bygga de olika mönstren, med vilken geo-

metrisk form mönstren ska byggas, vad mönstren ska föreställa etc. På så sätt hindrar hon ele-

verna till att få utöva inflytande. Här anser vi att Karin har möjligheten till att ge eleverna in-

flytande på olika sätt, bland annat genom att låta dem få avgöra vilket mönster de önskar att 

forma eller om de vill arbeta tillsammans eller enskilt. Vi menar att Karin inte förhåller sig till 

Dewey och hans åsikter angående att utgångspunkten för undervisningen ska vara elevernas 

egna erfarenheter och intressen (Dewey, 2004). Eftersom Karin sedan tidigare planerat hela 

matematiklektions utformning ges ingen möjlighet för elevernas intressen och tankar att på-

verka, vilket i sin tur leder till att undervisningen inte bedrivs i demokratisk anda. Karin går 
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också emot Deweys (ibid.) princip gällande tankefrihet. Eleverna får inte möjligheten till själv-

ständigt tänkande eftersom Karin tagit alla beslut själv samt avbryter eleverna då de kommer 

upp med tankar och funderingar. Vi menar, precis som Dewey (ibid.) poängterade, att det finns 

en risk med att göra såhär som lärare vilken är att eleverna inte finner mening med, eller intresse 

för uppgiften. Sundgren skriver även att Dewey (refererad i Forsell, 2005) önskade att se skolan 

som ett miniatyrsamhälle. Genom att arbeta med inflytande och demokrati i skolan menade 

Dewey (2004) att eleverna förbereds för samhället. Vi upplever att Karin inte ger eleverna bil-

den av hur saker går till i samhället då hon enskilt tar besluten. Undervisningen bedrivs i auk-

toritära former där läraren är den store ledaren och eleverna ska lyssna och göra vad som sägs.  

Någonting vi kunnat se som en möjlighet till elevinflytande i alla tre videoinspelningar är att 

eleverna kunnat lägga arbetet på sin egen kunskapsnivå i matematikämnet. Detta genom att 

relatera till egna erfarenheter för att därefter besluta nivån. I Lavy och Zarfins (2013) studie 

framkom det att eleverna uppskattade att få välja svårighetsgrad på arbetet. De menade att de 

då kunde finna sin egen kunskapsnivå bättre. Eleverna blev även mer motiverade till matema-

tikämnet samt deras självförtroende för ämnet ökade. I Kling Sackeruds (2009) studie berättar 

en lärare att eleverna blir motiverade till skolan ifall de får inflytande över att välja svårighets-

grad. I undersökningen kan vi se positiva aspekter med att eleverna fått välja svårighetsgrad. I 

den första videoinspelningen fick eleverna själva tänka till, utefter egna erfarenheter, hur 

mycket pengar som skulle vara lagom för dem att handla för i affären. I den andra inspelningen 

säger Viggo till Leo att han vill att Leo ska plocka många och dyra varor eftersom han vill att 

summan ska bli stor. Detta tolkar vi som att Viggo valde vilken svårighetsgrad hans arbete som 

kassaexpedit skulle ha. Viggo önskade att summan på varorna skulle bli hög för att han ville ha 

en utmaning. Den tredje videoinspelningen visar att elevparen kunde bestämma vilken kun-

skapsnivå deras mönster skulle ligga på. De hade som regel att mönstret skulle se ut som ett 

golv, sedan var det upp till eleverna själva att bestämma hur lätt eller svårt mönstret skulle 

byggas. En deltagare i Kling Sackeruds (2009) studie påpekar dock att läraren inte alltid bör 

låta eleverna välja svårighetsgrad själva. I den första och tredje videoinspelningen har vi kunnat 

utläsa att eleverna inte får fullt inflytande över svårighetsgraden under matematiklektionen. 

Eva, som är med i den första inspelningen, väljer till slut själv en valör som eleverna ska få, 

dock var det ett av förslagen som en elev kom med. Hon uttrycker att alla elever har varit med 

och bestämt den valören, vilket inte är helt sant. Däremot tolkar vi det som att eleverna inte 

behöver handla för hela valören ifall de inte vill. I den tredje inspelningen bestämmer Karin 

vilka geometriska former eleverna ska bygga mönster med. Vissa former är enklare än andra 

och därför kan inte eleverna fullt ut påverka svårighetsgraden på arbetsuppgiften. Vi anser att 

det är positivt att låta eleverna välja svårighetsgrad i matematikämnet själva då det i tidigare 

forskning (Kling Sackerud, 2009; Lavy & Zarfin, 2013) visats att eleverna uppskattar det. Dock 

ser vi problematiken, vilken även Skolverket (2013) nämner, som är att en del elever väljer 

antingen för lätt respektive för svår nivå vilket inte gynnar deras lärande. Därmed menar vi att 

det är viktigt att finna en balans mitt emellan, så eleverna dels får besluta svårighetsgrad sam-

tidigt som läraren har koll så att nivån är lagom och att eleverna får utmaning. 

9.2.2 Elevinflytande och kommunikation  

Elevinflytande handlar även om att det ska ske en kommunikation mellan lärare och elev gäl-

lande ett arbete (Selberg, 2001). Lika viktigt som att det sker kommunikation mellan lärare och 

elev anser vi att det är mellan elev och elev. Kommunikation sker i något slag i all vår empiri. 

I den första videoinspelningen sker det främst kommunikation mellan lärare och elev. Som vi 

nämnt tidigare så frågar Eva eleverna hur mycket pengar de ska få handla för. Eleverna får då 

komma med egna förslag och utgår här från egna erfarenheter. Sundgren (refererad i Forsell, 

2005) skriver att Dewey ansåg att i skolan ska det ske kommunikation där eleverna får komma 

med idéer utefter sina egna erfarenheter. Dysthe (1996) poängterar även att det sker ett lärande 



22 
 

då eleverna kan koppla egna tankar till undervisningen. Vi ser ändå en problematik här, som 

även nämnts ovan, vilken är att det inte är alla elever som är med och deltar samt ger förslag. 

Dessa elever missar då kommunikationen och möjligheten att utgå från egna erfarenheter.  

I den andra och tredje inspelningen har vi kunnat se att eleverna näst intill tvingats till att arbeta 

i par och därmed kommunicera med varandra. I den andra, när Viggo och Leo leker affär, sitter 

Viggo i kassan och Leo agerar kund. För att Leo ska kunna handla måste han kommunicera 

med Viggo eftersom Viggo ska ta betalt av Leo. I den tredje videoinspelningen bestämmer 

Karin att eleverna ska arbeta i par. Vid ett tillfälle frågar Lars ifall man får arbeta själv, men 

Karin bestämmer då att de inte får det. I denna situation blir eleverna hindrade till elevinflytande 

och tvingade att arbeta med varandra. Vi kan, å ena sidan, se en möjlighet till elevinflytande 

här om läraren valt att låta eleverna själva få avgöra om de vill arbeta enskilt eller i par. På så 

sätt hade elevernas åsikter vävts in. Å andra sidan kan vi se en problematik i det vilken är att 

det kan resultera i att somliga elever väljer att alltid respektive aldrig arbeta enskilt. Detta i sin 

tur kan då exempelvis leda till att någon elev inte tränar på kommunikation med klasskamrater 

vilket är en viktig del i skolan. Enligt Selberg (2001) ska det vara frivilligt för eleverna om de 

vill arbeta enskilt eller med någon klasskamrat. Vi håller till viss del med Selberg men ser även, 

som sagt, problematiken i att en del elever inte får träna samarbete. En lösning, menar vi, kan 

vara att eleverna ibland får avgöra själva och andra gånger tar läraren besluten. Detta för att de 

ska få träna på att både arbeta enskilt samt tillsammans med klasskamrater.  

I den tredje inspelningen kan vi se en brist i kommunikationen mellan lärare och elev då ele-

verna ofta blir avbrutna. I resultatet skrev vi om när Karin avbryter eleverna och svarar på deras 

frågor innan de hunnit ställa frågan färdigt. Detta anser vi är en brist på kommunikation och på 

så sätt hindras eleverna till att utöva inflytande över lektionen. Å ena sidan kan vi till viss del 

förstå och sätta oss in i Karins situation då vi vet att lärare i dagens samhälle har mycket som 

ska hinnas med under lektionstillfällena. Det tar tid att hela tiden lyssna av eleverna och få med 

deras tankar och åsikter i planeringen. Å andra sidan poängterar Selberg (2001) att om eleverna 

är med och utövar inflytande över undervisningen så leder det till att färdigheter som står med 

i läroplanen utvecklas. Därmed vill vi poängtera att den tiden lärarna lägger på att kommunicera 

med eleverna gällande innehåll och arbetssätt är inte tid som går förlorad utan snarare blir ett 

lärandetillfälle. Förmågor som står i läroplanen tränas, som till exempel eget ansvar, och ele-

verna förbereds även för samhällslivet.  

I resultatdelen, under ”sammanfattning”, kom vi fram till att det är de elever som syns och hörs 

mest, och som tar mest plats i kommunikationen med läraren samt andra elever, som får störst 

möjlighet till inflytande under matematiklektionerna. Skolverket (2013) poängterar detta och 

beskriver att om en elev får möjlighet till inflytande så påverkar det en annan elevs möjlighet 

eller hinder till inflytande. Skolverket beskriver även att det slumpartat då blir att undervis-

ningen oftast anpassas till de elever som syns och hörs, medan de andra eleverna kommer i 

skymundan. I den första videoinspelningen är det Hannas förslag på 200 kronor som Eva väljer 

att de ska använda. Detta trots att tre elever gett andra förslag och tre elever inte ens gett något 

förslag. Här hade vi, för att få med allas åsikt, istället valt att ta upp alla förslag för att sedan 

låta eleverna rösta. På så sätt hade även de elever som inte gav förslag ändå fått varit med och 

påverkat, och undervisningen hade blivit mer demokratisk. De elever som är blyga eller har 

svårighet med språket får då en annan chans att utöva inflytande. Hanna är en av de elever i 

videoinspelningen som uttrycker sig mycket och tar mer plats än de andra. Det visar sig då i 

videoinspelningen att Hanna får en del inflytande genom att hon kommunicerar med läraren. 

Vi är också medvetna om att alla elever inte önskar att få utöva inflytande av olika anledningar, 

precis som både Jansen (2008), Rosvall (2012), Tholander (2005) samt Thornberg och 

Elvstrand (2012) fann som resultat i sina studier. Vi har i denna studie kommit fram till att vill 

en elev utöva inflytande är chansen betydligt större att eleven får det i jämförelse med de elever 
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som inte önskar att göra det. Dock betyder det inte att de elever som verkligen vill, alltid får 

möjligheten till det från läraren samt klasskamraterna. Det kan även vara så att en elev vill utöva 

inflytande men inte vågar för att, precis som Rosvall (2012) fann i sin studie, eleven är rädd att 

bli retad för sin åsikt. I den andra videoinspelningen är det Viggo som tar mest plats och vi har 

kunnat utläsa i resultatet att det är han som främst utövar inflytande. Leo däremot, som inte 

framför sin åsikt så mycket, tar en mer passiv roll och gör ofta det som Viggo säger åt honom 

att göra. Vi menar att det är av vikt att läraren är medveten om att elever både kan hindra samt 

ge varandra möjligheten till att utöva inflytande. Är man som lärare medveten kan man för-

hoppningsvis undvika, i den mån det går, att eleverna hindrar varandra.  

9.2.3 Elevinflytande och grundskolans tidigare år 

Vi tolkar och har uppfattningen om att elevinflytande i grundskolans tidigare år betyder att 

eleverna ska få vara med och uttrycka åsikter och tankar utefter egna erfarenheter i planeringen 

av undervisningen. Eleverna ska även få vara med och rösta fram beslut så det sker i demokra-

tisk anda, även om detta endast gäller små detaljerade saker. Elevinflytande betyder, enligt oss, 

alltså inte ”gör vad ni vill, hur ni vill” som många kanske fått uppfattningen om. Att eleverna 

helt fritt ska få göra precis som de vill är inte elevinflytande för oss. I läroplanen (Skolverket, 

2011) står det att eleverna ska ges inflytande anpassat efter ålder och mognad. Detta tolkar vi 

så att de yngre eleverna ska inledas med att få vara med och utöva inflytande gällande mindre 

saker för att detta ska öka successivt ju äldre de blir. I vår tidigare litteraturstudie (Nilsson & 

Pettersson, 2014) fann vi till största del att elevinflytande gavs i högstadiet samt gymnasiet. 

Därför ville vi i denna studie bidra med ny kunskap om hur lärare och elever i de yngre åldrarna 

använder sig av elevinflytande i matematik. Vi hoppas att denna kunskap ska nås ut till verk-

samma lärare i de yngre åldrarna för att på så sätt ge dem ny syn på hur elevinflytande kan 

användas till elever i grundskolans tidigare år. Genom att ta hänsyn till de hinder vi funnit och 

försöka undvika dem, samt lyfta möjligheterna med elevinflytande i matematik, menar vi att 

undervisningen kan förhålla sig till läroplanens mål gällande att eleverna ska ges inflytande 

över sin utbildning (Skolverket, 2011).  

Enligt Tholander (2005) önskar elever att inflytande ske mer och mer i takt med deras stigande 

ålder, vilket är något som vi är eniga med. För små barn blir de små besluten stora och att bara 

till exempel få välja mellan att under ett arbetspass skriva saga eller träna på rollspel är stort. 

Vi har utefter egna erfarenheter fått se att det är beslut som dessa som ger eleverna motivation 

till att arbeta. Får eleverna även vara med i tidig ålder och utöva inflytande menar vi att det blir 

en naturlig övergång till nästa stadie i skolan. Får de däremot inte utöva inflytande sker det inte 

som en naturlig del vilket leder till att det blir ett tufft arbete för den lärare som tar emot elever 

som inte arbetat med elevinflytande tidigare. Där kan vi förstå att det blir mycket extra arbete 

för den läraren. Skulle elevinflytande inte inkluderas över huvud taget i skolan vågar vi knappt 

tänka på hur det skulle bli ute i samhället sen. Så kort sagt, för elever i grundskolans tidigare år 

är de små besluten stora nog. 

Vi menar att denna undersökning främst är till för lärare i grundskolans tidigare år. Genom att 

lärarna vet om vilka möjligheter samt hinder med elevinflytande som finns kan de olika hindren 

som vi funnit i vårt resultat förhoppningsvis, till stor del, undvikas. Även de olika möjligheterna 

vi funnit hoppas vi ska nå ut till verksamma lärare. Vi anser att vår undersökning synliggör på 

vilka sätt eleverna ges möjlighet till elevinflytande från läraren samt hur elever möjliggör in-

flytande mellan varandra. Det är av stor vikt, enligt oss, att läraren är medveten om hur eleverna 

både kan ge varandra möjligheter samt kan hindra varandra till elevinflytande. Detta för att i 

exempelvis grupparbeten hindra att en del elever inte ges möjligheten till inflytande medan 

andra tar allt inflytande. Vi anser även att vi i detta arbete tydligt visat på hur viktigt det är med 

elevinflytande i skolans värld. Vi hoppas att verksamma lärare inte ser elevinflytande som extra 
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jobb som tar mycket tid, utan istället ser elevernas tankar och åsikter som en tillgång till under-

visningen. Vi vill slutligen poängtera att den tid som läggs på elevinflytande är inte tid som går 

förlorad utan förmågor, som till exempel eget ansvar, som står i läroplanen tränas. 

10. Konklusion och didaktiska implikationer 
Vår slutsats är att lärare i grundskolans tidigare år har stor inverkan när det gäller hur elevin-

flytandet bedrivs i skolans matematikundervisning. Genom att eleverna får möjlighet till infly-

tande utvecklas förmågor som står i läroplanen, till exempel att skolan ska främja elevens för-

måga till att ta ansvar över sin skolmiljö (Skolverket, 2011).  För Dewey (2004) var bland annat 

demokrati viktigt i skolans värld, vilket även styrks av läroplanen där det står att skolan ska 

arbeta för demokratiska arbetsformer (Skolverket, 2011).   

I denna studie har vi funnit mer hinder med elevinflytande i matematikämnet än möjligheter. 

Vi menar inte att detta resultat är chockerande utan snarare stämmer överens med den skolverk-

samhet vi fått erfara. Även tidigare forskning (Kling Sackerud, 2009; Skolverket, 2003) poäng-

terar just denna aspekt med att möjligheter till elevinflytande sällan ges i matematikämnet. I 

denna studie är huvudresultatet att möjligheter samt hinder med elevinflytande i matematikun-

dervisningen kan synliggöras under en och samma situation. Om en elev får möjlighet till in-

flytande kan det betyda att en annan elev hindras. Ytterligare an aspekt vi kunnat utläsa av 

resultatet är att eleverna kan ge möjlighet till inflytande till varandra, men även att de kan hindra 

varandra till att få inflytande. Detta kopplar vi ihop med hur vi vill att vidare forskning borde 

gå tillväga då vi anser att den bör gå djupare in på hur möjligheter samt hinder med elevinfly-

tande synliggörs elever emellan i exempelvis grupparbeten i matematiken. Denna forskning har 

bidragit med att vi funnit enstaka tillfällen där eleverna möjliggjort samt hindrat elevinflytandet 

för varandra i par, inte i grupp. Därför menar vi att vidare forskning bör lägga fokus på hur detta 

synliggörs i grupp. Är lärarna medvetna om vilka hinder samt möjligheter som uppstår elever 

emellan i grupparbeten kan detta gynna elevinflytandet. Detta leder i sin tur till att läraren kan 

diskutera med eleverna om vilka möjligheter och hinder som finns med elevinflytande för att 

kunna lyfta möjligheterna och förhoppningsvis stoppa hindren. Vi önskar att denna forskning 

ska nås ut till verksamma lärare i grundskolans tidigare år. Detta för att lärarna ska bli medvetna 

om vilka hinder gällande elevinflytande som finns i matematikämnet och på så sätt kunna på-

verka att dessa inte uppstår. Detta skulle i sin tur bidra till att skolan får en närmre koppling till 

samhället då de arbetar utifrån ett demokratiskt förhållningssätt. Detta kopplar vi samman med 

det Dewey (2004) ansåg gällande att skolan ska vara som ett miniatyrsamhälle.  

Vi tar med oss många lärdomar och mycket kunskap från denna studie. För det första har vi nu 

fått en klar bild av hur oerhört viktig roll läraren har i arbetet med elevinflytande. Om läraren 

inte möjliggör för inflytande utan endast hindrar eleverna får de ingen chans att utöva infly-

tande. Dock betyder det inte att bara för att läraren ger eleverna möjligheter till inflytande så 

väljer inte alltid eleverna att utöva inflytande ändå. Detta sker av olika anledningar, bland annat 

då de har en svårighet med språket. Är man som lärare medveten om dessa anledningar kan det 

förhoppningsvis gå att lösa så att alla elever vill utöva inflytande utan att behöva känna rädsla 

för det. Ytterligare en aspekt vi lärt oss under denna arbetsprocess är det faktum att det inte bara 

är läraren som möjliggör samt hindrar elevinflytande utan även att eleverna gör det för varandra. 

Genom att då som lärare veta om detta kan man på så sätt förhoppningsvis stoppa de olika 

hindren samt lyfta möjligheterna då eleverna till exempel arbetar i par eller grupp.  

Vi tar även med oss hur viktigt arbetet med elevinflytande är i skolans värld. Genom att arbeta 

med det utvecklas förmågor som till exempel att eleverna ska få ta ansvar. Att arbeta med in-

flytande bör alltså inte ses som någonting som tar tid från undervisningen utan istället något 

som är en del av undervisningen, vilket bidrar till lärande och utveckling för eleverna.  Vi menar 
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att det är synd att elevinflytandet många gånger hindras i matematikundervisningen då det bör, 

enligt oss, genomsyra all undervisning i skolverksamheten. Sammanfattningsvis har vi lärt oss 

oerhört mycket av denna forskning ut till skolan nu när vi blir verksamma lärare. Vi kan för-

hoppningsvis, genom att ha en teoretisk bakgrund till ämnet, bidra med kunskap och inspiration 

till lärare vilket i sin tur leder till att elevinflytandet blir en del av undervisningen.   
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