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Sammanfattning 

Studien är en kvalitativ studie som fokuserar på elevinflytande i ämnet matematik. 
Syftet med studien är att bidra med kunskap kring hur alla elever gynnas av 
elevinflytande i matematikundervisningen. I samband med detta undersöks även 
lärares upplevelser av hur elevinflytande används i matematikundervisningen 
jämfört med övrig undervisning samt vad det finns för faktorer i planeringsfasen 
som främjar detta.  Metoden som använts är intervjuer med lärare som arbetar i 
årskurserna 1–3. Den insamlade empirin analyseras utifrån den sociokulturella 
teorin med inriktning på mediering, appropriering, stöttning och den proximala 
utvecklingszonen. Resultatet som framkommit är att majoriteten av de 
intervjuade lärarnas upplevelse är att alla elever inte gynnas av elevinflytande och 
att det kan generaliseras till de eleverna med NPF-diagnoser eller 
matematiksvårigheter. Ytterligare resultat som presenteras i studien är att 
elevinflytande är något, enligt de intervjuade lärarna, som växer fram under ett 
arbetsområde och därmed inte något som fokuseras på vid planeringsfasen av ett 
område. Slutligen visar det sig även att en klar majoritet av lärarna upplever att 
elevinflytande används i mindre utsträckning i matematikundervisningen än i övrig 
undervisning. Detta kan bero olika faktorer men den faktor som nämns mest är 
stress.  
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Abstract 

The study is a qualitative study which focuses on student influence in the 
mathematics subject. The aim of this study is to contribute with knowledge about 
how every student benefit from student influence in mathematics. While 
investigating this we also explore how the student influence is used in the 
mathematics subject in comparison to other school subjects. At last, the study 
investigates what factors decides the using of student influence when teachers 
plan their lessons.  The used method is interviews with teachers who works in year 
1-3. The collected material is analyzed from the sociocultural perspective with 
focus on mediation, appropriation, scaffolding and the zone of proximal 
development. The results show that a majority of the interviewed teachers 
experiences that not every student benefit from student influence. These students 
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results that were shown was that student influence comes forward while working 
with a specific topic in mathematics and is not something the teachers focuses on 
when planning this topic. At last, the results show that student influence is not 
used as much in mathematics as it is in the other subjects in school. It depends on 
several factors but the most common one is stress.  
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Förord  
Författare till denna studie är Cornelia Bülow och Matilda Eriksson. Vi är två 

lärarstudenter på Högskolan Kristianstad som läser programmet 

grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans 

årskurs 1–3. Studien som skrivs fram har gjorts med en jämn och gemensam 

arbetsfördelning. Ett intresse för elevinflytande i matematikundervisningen har 

framkommit under utbildningens gång. Efter den verksamhetsförlagda utbildningen 

har vi fått en uppfattning om att elevinflytande inte används lika mycket i 

matematikämnet som i övriga ämnen. Ett intresse har därför framskridits gällande 

elevinflytande, hur det används samt vad lärares uppfattning är angående det.  

 

 

Ett extra stort tack vill vi rikta till de lärare som ställde upp på intervjuerna, ni gjorde 

detta arbete möjligt. Vi vill även tacka vår handledare Örjan som stöttat och väglett 

oss under arbetets progression. 
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1. Inledning  

Elevinflytande för mig är när elever får vara med och bestämma 

och påverka sin egen undervisning.  

– Lärare 1 i studien 

 

Det demokratiska förhållningssättet samt hur skolan ska drivas enligt de 

demokratiska principerna nämns fler gånger i vår läroplan och ska omfatta alla 

elever. Alla som verkar i skolan ska arbeta mot att eleverna själva ska känna en vilja 

att ta ansvar och ha inflytande över sin egen utbildning. Utöver lärarens ansvar är 

det även rektorns skyldighet att anpassa skolans miljö på ett sådant sätt att 

möjligheterna till elevinflytande gynnas (Skolverket, 2019). Av egen erfarenhet 

utifrån bland annat den verksamhetsförlagda utbildning är vi medvetna om att vissa 

elever behöver tydlig struktur och utformning av lektionen vilket innebär att de 

behöver få till sig hur lektionen kommer se ut och vad de ska göra i början av 

lektionen. Enligt vår erfarenhet fungerar det inte för dessa elever att välja om de vill 

göra matematikuppgift ett eller två eller om eleverna vill skriva på datorn eller för 

hand. Eleverna behöver en tydlig planering av dagens lektion och hur den ser ut för 

att få en förståelse om vad som förväntas av dem.  

 

Forskningen som presenteras i studiens forskningsbakgrund poängterar hur 

elevinflytande och delaktighet påverkar elevernas motivation till ämnet matematik 

samt övriga positiva effekter de för med sig som exempelvis bättre relationer med 

både lärare och klasskamrater (Durksen et. al., 2017; Mager & Nowak, 2012; 

Megowan-Romanowicz & Middleton, 2013; Mukhopadhyay, 2009; Thornberg & 

Elvstrand, 2012 och Vithal, 1999). I dessa råder ett gruppfokus som inte visar 

huruvida enskilda individer gynnas av elevinflytande. Hur varje elev gynnas av 

elevinflytande har visat sig vara en kunskapslucka i forskningen. Vi vill därför 

intervjua lågstadielärare för att få syn på hur alla elever gynnas av elevinflytande i 
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matematiken. Deras perspektiv är viktig för denna undersökning då de kommer i 

kontakt med fenomenet dagligen i sitt arbete. Undersökningen är relevant då det 

som tidigare nämnts saknas ett individperspektiv i forskningen vad gäller 

elevinflytande i matematiken. Att få syn på hur elevinflytande påverkar eleverna 

såväl på gruppnivå som individnivå är ett problem värt att undersöka. Som lärare 

är det viktigt att kunna möta varje elev på ett sätt som gör att alla elever gynnas av 

elevinflytande. Som tidigare nämnt tas det i läroplanen upp hur eleverna ska ges 

inflytande över sin utbildning samt i frågor som rör dem. Alla som arbetar i skolan 

ska aktivt främja elevernas förmåga att vilja ta ansvar (Skolverket, 2019). Trots 

denna tydlighet om hur man ska arbeta med elevinflytande som gynnar varje elev 

görs inte detta enligt både vår egen erfarenhet samt enligt forskningen som saknar 

detta individperspektiv vilket visar på en dissonans mellan hur det ska vara och hur 

det ser ut i verkligheten. Därför hoppas vi att med denna studie bidra med kunskap 

om detta problem som råder kring elevinflytande i matematiken.  

 

Det finns en viss skillnad på elevinflytande och elevers delaktighet i undervisning 

men i denna studie kommer vi behandla dessa begrepp som ett och samma då de 

oftast diskuteras parallellt, framförallt i forskningen som behandlas. Studien 

kommer utgå ifrån Thomas’s (2007) perspektiv på delaktighet vilket innebär 

elevers möjlighet till inflytande över beslutsprocesser i skolan och undervisningen. 

Detta till skillnad från andra perspektiv som behandlar delaktighet och inflytande 

på ett sätt som ger elever möjlighet att träna sitt ledarskap (Mitra, 2005). När dessa 

begrepp behandlas som ett och samma kan det skapa förvirring för läsaren då alla 

inte har samma syn på begreppen. Elevinflytande ses ofta som ett begrepp som 

används där eleverna får direkt inflytande över sin utbildning. Detta medan 

delaktighet kan vara frivillig och ofrivillig då elever kan känna sig mer eller mindre 

tvingade in i deltagande av en aktivitet (Alerby & Bergmark, 2019).  
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1.1 Syfte  

Syftet med studien är att bidra med kunskap kring hur alla elever gynnas av 

elevinflytande i matematikundervisningen. Detta görs utifrån ett lärarperspektiv. I 

samband med detta undersöks även lärares upplevelser av hur elevinflytande 

används i matematikundervisningen jämfört med övrig undervisning samt vad det 

finns för faktorer i planeringsfasen som främjar detta.  

 

1.2 Frågeställningar 

- Hur upplever lärare att elever gynnas av elevinflytande i 

matematikundervisningen?  

- Vilka faktorer är avgörande för lärare i planeringsfasen vad gäller 

elevinflytande i matematikundervisningen? 

- Hur upplever lärare att elevinflytande används i matematikundervisningen 

jämfört med övrig undervisning?  
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras centrala begrepp som är relevanta för såväl förståelsen 

för tidigare forskning samt för studiens innehåll. Därefter presenteras tidigare 

forskning rörande elevinflytande i matematikämnet. Slutligen beskrivs det 

teoretiska ramverk som ligger till grund för studien.  

 

2.1 Centrala begrepp  

I denna del presenteras de centrala begrepp som är av betydelse för att få en djupare 

förståelse för studiens innehåll. 

 

2.1.1 Direkt och indirekt elevinflytande/delaktighet 

Elevinflytande är ett väl beskrivet begrepp i vår läroplan (Skolverket, 2019).  

I läroplanen tas det upp att alla elever ska ges inflytande över sin utbildning samt 

att de fortlöpande ska stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla 

utbildningen samt att hållas uppdaterade i frågor som rör dem (Skolverket, 2019). 

Ett sätt att få eleverna att bli mer aktiva på lektionen är att göra dem delaktiga. 

Exempelvis kan detta ske genom elevaktiv undervisning eller återkoppling och 

samtal om elevernas lärprocesser. När eleverna har kontroll över det egna lärandet 

känner de ett större intresse och motivation för skolarbetet (Samuelsson, 2017). 

Exempel på direkt elevinflytande är när eleverna får vara med och bestämma 

klassrumsregler, om de vill arbeta i par eller själva, utformningen på 

undervisningen med mera. Här ges eleverna möjlighet till inflytande över 

utformningen på sin undervisning. Alerby och Bergmark (2015) nämner i sin studie 

att en elevaktiv undervisning utgår från elevers erfarenheter, intressen och behov 

samt ger eleverna möjlighet att ha en aktiv roll i undervisningen. Denna typ av 

elevinflytande är indirekt. 
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2.1.3 Klassrumsklimat  

Skolverket (2022) nämner att i ett bra klassrumsklimat vågar eleverna vara sig 

själva och känner sig accepterade samt accepterar både klasskompisar och lärare. 

Ytterligare ett exempel på bra klassrumsklimat är när elever lär sig hur de ska vara 

mot varandra, är lyhörda till läraren och sina klasskompisar. Eleverna är även 

medvetna om vad de får göra respektive inte göra och förstår varför gränser behövs 

i klassrummet. Ytterligare en aspekt som är viktig för ett bra klassrumsklimat är 

den fysiska miljön, det vill säga att eleverna har studie- och arbetsro för att kunna 

göra skoluppgifterna utan att bli störda. Ett bra klassrumsklimat gör att eleverna 

känner sig trygga i att uttrycka åsikter eller osäkerheter (Skolverket, 2022). 

Mukhopadhyay (2009) uttrycker hur ökad delaktighet genom ett demokratiskt 

klassrum också bidrar till ett bättre klassrumsklimat.  

 

2.1.4 Interaktion i klassrummet  

Interaktion sker vanligtvis i en kedja i klassrummet där läraren inleder med en replik 

som vanligtvis är en fråga till eleverna. Därefter svarar eleverna vilket följs upp av 

en kommentar från läraren. Det finns två olika typer av interaktion i klassrummet 

varav den ena kallas monologisk klassrumsinteraktion. I den monologiska 

klassrumsinteraktionen är det nästintill endast läraren som talar och ställer frågor 

till eleverna där det endast finns ett rätt svar. Detta gör att endast några få elever är 

aktiva i interaktionen då de elever som ger fel svar på frågan ignoreras (Olteanu, 

2014). Den andra typen av interaktion i klassrummet nämns som den dialogiska 

klassrumsinteraktionen och här förväntas eleverna delta i olika former av 

interaktioner med både lärare och andra elever. I detta klassrum är läraren 

intresserad av elevernas tankar och funderingar vilket även är med och bygger 

undervisningsinnehållet. Läraren uppmanar eleverna till att diskutera och 

argumentera (Olteanu, 2014). Det är också denna typ av interaktion som fokuseras 

i denna studie eftersom det ger möjlighet till elevinflytande.   
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2.2 Forskningsbakgrund 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som är relevant för studien. 

Forskningen som framhävs belyser vikten av lärarens roll vad gäller elevinflytande 

samt vikten av ett bra klassrumsklimat. Effekterna av elevinflytande kommer även 

belysas i detta avsnitt.  

 

2.2.1 Lärarens roll  

I forskningen som ligger till grund för denna studie har en majoritet av artiklarna 

diskuterat lärarens roll i att skapa demokratiska klassrum där eleverna ges möjlighet 

till deltagande. Mukhopadhyay (2009) diskuterar bland annat hur läraren behöver 

arbeta för att uppnå ett demokratidialogiskt klassrum där alla elever får möjlighet 

att känna sig delaktiga. Detta eftersom demokrati och delaktighet är en bristvara i 

det matematiska klassrummet. Exempel Mukhopadhyay tar upp i studien är bland 

annat att läraren kan börja med att implementera uppgifter i undervisningen som 

kräver att elever diskuterar med varandra. Vithal (1999) nämner även detta i sin 

studie där det diskuteras hur det matematiska klassrummet har möjlighet att bli ett 

demokratiskt klassrum. I detta klassrum får eleverna vara med och bestämma i 

frågor som rör undervisningen istället för att läraren är en ensam auktoritet som tar 

alla beslut. Vithal beskriver när undervisningen genomförs på ett demokratiskt sätt 

där läraren istället för att säga åt eleverna vad de ska göra ger eleverna förslag på 

olika vägar de kan ta i exempelvis en uppgift. I ett sådant klassrum blir eleverna 

mer uppmanade att vara aktivt delaktiga i deras lärande. När läraren inte har samma 

auktoritära roll i klassrummet blir det lättare för eleverna att ha en dialog med 

läraren vilket i sin tur kan leda till att eleverna känner sig mer bekväma i olika 

situationer som uppkommer i klassrummet (Vithal, 1999). Gemensamt i dessa 

artiklar är att både Mukhopadhyay (2009) och Vithal (1999) belyser hur viktig 

lärarens roll är i att skapa ett demokratiskt klassrum. Vidare diskuteras att läraren 

behöver arbeta för att skapa en bra klassrumsmiljö där eleverna känner sig delaktiga 

och att deras åsikter är betydelsefulla. Durksen et. al. (2017) nämner även vikten av 

att skapa ett tryggt klassrumsklimat där elevernas motivation ökar. Läraren behöver 
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ha en inställning till matematiken som ger en trygghet till eleverna. På så sätt vågar 

eleverna testa sig fram och eventuellt även misslyckas inom matematiken.  

 

2.2.2 Delaktighet och dess effekter på eleverna 

När elevers deltagande i skolan diskuteras tänker många endast på inflytande i form 

av klassråd vilket är något som Thornberg och Elvstrand (2012) poängterar i sin 

studie inte räcker som deltagande för elever. Elevers upplevelse av möjlighet till 

delaktighet och inflytande i sin undervisning är vad Thornberg och Elvstrand (2012) 

fokuserar på i sin studie. Mager och Nowak (2012) belyser även vilka effekter 

elevinflytande kan leda till för eleverna. Det diskuteras även att endast låta eleverna 

svara på frågor via handuppräckning inte räknas som delaktighet eller inflytande. I 

studien nämns det hur elever blir påverkade av deltagande samt eventuella effekter 

det kan få. Bland annat beskriver Mager och Nowak (2012) att över hälften av de 

undersökta eleverna i deras studie upplevde positiva effekter av deltagande i form 

av utveckling av livskunskaper. Deltagande gör att eleverna utvecklar en 

ansvarskänsla. Eleverna utvecklar förmågor som att lyssna på sina medmänniskor 

samt att kommunicera på ett respektfullt sätt. Megowan-Romanowicz och 

Middleton (2013) nämner även liknande aspekter i sin studie, hur lärare som vill 

skapa en autonomi bland eleverna även ger eleverna möjligheter att få föra 

matematiska resonemang med sina klasskamrater, ställa frågor och skapa mening 

av sina tankar. Martinez (2019) ville inte belysa olika sätt av delaktighet som något 

negativt eller positivt utan ville ta reda på hur begreppstolkningen skiljde sig åt 

mellan lärare och elever och bidra med ökad kunskap om forskningsområdet av 

delaktighet i matematikundervisningen.  

 

Vithal (1999) belyser även i sin studie vikten av att låta eleverna vara delaktiga i 

undervisningen. Det visade sig att när undervisningen genomfördes på ett 

demokratiskt sätt istället för att läraren är ensam auktoritet, blir eleverna 

uppmanade att vara aktivt delaktiga i lärandet då läraren istället för att säga åt 
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eleverna vad de ska göra snarare gav förslag på vilka vägar de kunde ta. På så vis 

ges eleverna möjlighet att ha en dialog med läraren som inte hade ägt rum när 

läraren har en auktoritär roll. Genom detta blir eleverna mer bekväma i att diskutera 

samt att ifrågasätta frågor som rör deras undervisning (Vithal, 1999). Jansen (2008) 

beskriver även i sin studie hur normerna som infinner sig i klassrummet påverkar 

elevernas avgörande för delaktighet. Finns det ingen uppmuntran till matematiska 

diskussioner kommer de inte äga rum. När det görs plats för de matematiska 

diskussionerna i klassrummet bidrar det till matematisk autonomi hos eleverna. 

Både Vithal (1999) och Jansen (2008) belyser vikten av att låta eleverna vara 

delaktiga i undervisningen samt få föra matematiska resonemang med varandra.  

 

2.2.3 Elevernas motivation och självkänsla   

Durksen et.al. (2017) undersöker i sin studie hur interaktionen i klassrummet bidrar 

till en ökad motivation hos eleverna. I studien poängteras det hur elevernas 

självförtroende påverkar elevernas motivation. Elever med högt självförtroende är 

villiga att ta sig an och testa nya uppgifter och strategier medan elever med lågt 

självförtroende utesluter det för att inte riskera att misslyckas (Durksen et. al., 

2017).  

 

Thornberg och Elvstrand (2012) nämner att elevinflytande och delaktighet i 

klassrummet inte endast är när eleverna får ha klassråd eller får möjlighet att svara 

på frågor vid exempelvis handuppräckning. Ytterligare en effekt som Mager och 

Nowak beskriver i sin studie är hur delaktighet har goda effekter på relationerna 

elever emellan men även deras relation till lärare och annan skolpersonal. Vithal 

(1999) diskuterar även hur läraren kan skapa ett demokratiskt klassrum där läraren 

fortfarande är auktoriteten som i slutändan har den avgörande rösten. Vithal nämner 

att när lärare förverkligar denna typ av demokrati i klassrummet påverkar det även 

elevernas relationer, både till varandra men även till läraren.  
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2.2.3 Negativa aspekter av delaktighet 

Mager och Nowak (2012) är den enda artikeln som belyser eventuella negativa 

aspekter som kan uppkomma med elevinflytande. De nämner bland annat att elever 

kan uppleva en stor frustration eller besvikelse när delaktighet uteblir samt att 

arbetet med delaktighet i klassrummet faktiskt inte gjorde någon skillnad på 

skolsituationen. När inflytande och delaktighet används som verktyg i klassrummet 

ges eleverna möjlighet att träna på sin matematiska kommunikationsförmåga men 

vissa elever upplevde att de trots detta inte fullt ut gavs möjligheten att använda 

sina kommunikationsfärdigheter i olika moment i klassrummet (Mager & Nowak, 

2012).  

 

2.2.4 Sammanfattning av forskning  

Durksen et. al. (2017), Mager och Nowak (2012), Megowan-Romanowicz och 

Middleton (2013), Mukhopadhyay (2009), Thornberg och Elvstrand (2012) och 

Vithal (1999) belyser liknande aspekter och därför finns det inte några särskilda 

oenigheter. Studierna har däremot olika fokus och inriktningar. Exempelvis 

fokuserar Mukhopadhyay (2009) på det demokratiska klassrummet och hur 

undervisningen bör bedrivas för att uppnå en bra klassrumsmiljö där alla elever 

känner sig delaktiga och bekväma medan Megowan-Romanowicz och Middleton 

(2013) och Durksen et. al. (2017) fokus ligger på lärarens roll och hur läraren kan 

bidra till ökad motivation hos eleverna. Resultatet ger en större förståelse av vad 

elevinflytande och delaktighet i klassrummet innebär samt hur lärare kan arbeta 

med det för att få ett demokratiskt klassrum där alla känner sig delaktiga.  

 

Utifrån ovan nämndas studiers resultat kan vi dra slutsatsen att det finns vissa 

kunskapsluckor kring om elevinflytande och delaktighet i klassrummet gynnar alla 

elever. Durksen et. al. (2017), Mager och Nowak (2012), Megowan-Romanowicz 

och Middleton (2013), Mukhopadhyay (2009), Thornberg och Elvstrand (2012) och 
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Vithal (1999) diskuterar vilka fördelar det finns av att använda sig av elevinflytande 

/ delaktighet i klassrummet exempelvis positiva effekter på elevernas relationer, 

deras motivation samt i vissa fall även på skolresultaten. Det är begränsat med 

eventuella negativa aspekter av elevinflytande och delaktighet för eleverna samt 

hur det påverkar elever individuellt och inte som en grupp. Hur elevinflytande 

påverkar eleverna individuellt är det som lärarna i studien ska bidra med vilket är 

viktigt för arbetet mot att elevinflytande ska gynna alla elever. 

 

2.3 Teoretiska ramverk  

I denna del beskrivs de teoretiska ramverk som använts i tidigare forskning och som 

ligger till grund för denna studie. Det valda teoretiska ramverkets centrala begrepp 

som är relevanta för denna studie beskrivs också i detta avsnitt.  

 

2.3.1 Sociokulturell teori  

Studien utgår från den sociokulturella teorin vars grundare är Lev Vygotskij. I den 

sociokulturella teorin sker lärandet i ett sammanhang tillsammans med andra 

(Liberg, Lundgren & Säljö, 2017). Vygotskij menar att människan lär sig genom 

användning av kulturella redskap så som språket. Den sociokulturella teorin ser på 

lärande som något som ständigt pågår hos människan i sociala sammanhang. Med 

denna tolkning sker lärande i ett sammanhang tillsammans med andra. Bäst sker det 

med hjälp av någon mer kunnig, så som en lärare eller klasskamrat som kommit 

längre i sin kunskapsutveckling (Liberg, Lundgren & Säljö, 2017). Den 

sociokulturella teorin framkom i tidigare forskning och är relevant för denna studie 

för att få syn på språkets betydelse i elevinflytandet i matematiken. Exempel på 

forskning som använt det sociokulturella perspektivet är Martinez (2019) som 

använde det för att få syn på elevers delaktighet. Martinez (2019) baserar sitt 

perspektiv på Vygotskij genom att delaktighet är något som sker i ett sammanhang 

tillsammans med andra, som i skolan.  
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2.3.1.1 Motivering till val av teoretiskt ramverk  

Det sociokulturella perspektivet är relevant för vår empiriska undersökning då det 

har visat sig i litteraturöversikten hur viktig roll interaktion har i klassrummet. 

Interaktion är viktigt då det ger möjlighet till elevinflytande. Detta genom att 

eleverna uppmuntras att diskutera med varandra i matematikundervisningen vilket 

ger eleverna en känsla av ansvar. Ansvarskänslan leder i sin tur till elevernas 

upplevelse av att de har inflytande över sin egen undervisning (Mager & Nowak, 

2012). Detta hjälper oss att förstå vår insamlade data då språket är centralt inom 

den sociokulturella teorin både elever emellan men även mellan elever och lärare.  

 

2.3.1.2 Mediering  

Mediering är ett av de mest grundläggande begreppen inom den sociokulturella 

teorin. I praktiken betyder detta att vi människor använder oss av olika redskap för 

att agera i och förstå vår omvärld. Dessa redskap kan vara både språkliga och 

materiella men där vi kan se båda som kulturella. Att kulturella redskap används 

som en mer allmän term beror på att det ena redskapet förutsätter det andra. Vi kan 

exempelvis inte lära någon att skriva på ett tangentbord utan att kommunicera via 

språket och ibland är tangentbordet en förutsättning för att förmedla något via språk 

(Liberg, Lundgren & Säljö, 2017). Mediering är väsentligt för vårt syfte och 

frågeställning på så sätt att det kan hjälpa oss få syn på lärares förmedling av 

elevinflytande och dess effekt på eleverna. Detta genom att eventuellt klargöra hur 

läraren medierar elevinflytande i sin undervisning.  

 

2.3.1.3 Appropriering  

Appropriering är ett uttryck som används inom den sociokulturella teorin för att 

beskriva samt förstå lärande. Appropriering betyder att en person bekantar och lär 

sig använda kulturella redskap samt skapar en förståelse för hur de medierar 
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världen. En majoritet av de saker vi lär oss är något vi skapar bekantskap med 

genom vår vardag. Exempelvis är många av de begrepp och språkliga termer vi 

använder oss av något som redan finns i vardagsspråket. Denna typ av mediering i 

vardagen sker oftast utan någon form av undervisning vilket gör att barnet skapar 

bekantskap med olika kulturella redskap (Liberg, Lundgren & Säljö, 2017). 

Appropriering är relevant till undersökningen då vi med hjälp av detta kan se hur 

lärare tagit till sig begreppet elevinflytande och hur de tolkat det. Vidare bidrar detta 

med kunskap om hur elevinflytande används i praktiken beroende på hur lärarna 

approprierat begreppet. 

 

2.3.1.4 Den proximala utvecklingszonen 

Enligt Vygotskij är människan ständigt under utveckling och inte något som endast 

är begränsat till barn och unga utan något vi människor ägnar oss åt konstant. 

Vygotskij menade att människor har möjligheter att ständigt ta till sig och 

appropriera ny kunskap i olika situationer (Liberg, Lundgren & Säljö, 2017). Den 

proximala utvecklingszonen är ett känt begrepp inom den sociokulturella teorin. 

Den proximala utvecklingszonen är en sammankoppling med Vygotskijs syn på 

människan och vårt ständigt pågående lärande i livet. Vygotskij menade att när 

människor förstår en färdighet eller ett begrepp är vi också på god väg att även klara 

något nytt. Under denna process har vi nya kunskaper nära till hands. I denna zon 

är människor extra känsliga för hur instruktioner och förklaringar sker vilket gör att 

en lärare eller en mer kompetent person kan vägleda den lärande in i hur man 

använder ett kulturellt redskap (Liberg, Lundgren & Säljö, 2017). Den proximala 

utvecklingszonen är av betydelse för studiens syfte och frågeställning eftersom den 

är kopplad till intervjufråga 9 och 10 (se bilaga 1). I frågorna undersöks 

elevinflytandets olika effekter exempelvis ökad interaktion och bättre 

klassrumsklimat. Elevinflytandets koppling till den proximala utvecklingszonen 

presenteras mer ingående under 6.1 Diskussion. 
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2.3.1.5 Scaffolding (Stöttning)  

Scaffolding, stöttning, är ännu ett begrepp inom det sociokulturella perspektivet 

som bygger vidare på den närmaste utvecklingszonen. Stöttning innebär att den 

lärande får stöd från en person som är mer kunnig, inledningsvis ges det mycket 

stöd av den kunniga men allteftersom minskar stödet för att till slut upphöra då den 

lärande lärt sig kontrollera färdigheten. Stöttning utgör en viktig process för hur 

man ser på lärande samt samspel inom det sociokulturella perspektivet (Liberg, 

Lundgren & Säljö, 2017). Stöttning kan ges av lärare till elev men också elev till 

elev. Först och främst har stöttning använts för att hjälpa oss svara på 

frågeställningarna och syftet genom att få syn på lärarens roll i ett lyckat 

elevinflytande. Som nämnt kan stöttning ske även elever emellan och diskuteras, 

precis som i den proximala utvecklingszonen som presenteras under 2.4.1.4, vidare 

under 6.1 Diskussion.  

 

3. Metod och empiriskt material 
I detta avsnitt kommer en redogörelse för hur det aktuella materialet samlades in 

samt vilka tillvägagångssätt och överväganden som gjorts under denna process. De 

olika urvalen, etiska överväganden som gjorts samt risker med vald metod kommer 

också presenteras.  

 

3.1 Metodbeskrivning  

Metoden som valts är intervju av lärare som spelas in med ljudfil. Intervjuerna har 

spelats in då det ger störst nytta i vårt arbete. Fördelarna med detta är att den 

intervjuades ord blir lättåtkomliga senare i arbete då det kommer från en direkt 

källa.  Precis som Durksen et. al. (2017), Mager & Nowak (2012), Megowan-

Romanowicz & Middleton (2013) och Thornberg & Elvstrand (2012) gör även vi 

en undersökning på nyckelpersoner inom området vilket är den främsta faktorn till 

att intervju valdes som metod. En personlig intervju anses även lätt att kontrollera 
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då forskaren endast har personen framför sig att fokusera på. Det kan då göras 

anpassningar och förtydliganden beroende på personen som intervjuas 

(Denscombe, 2018). Intervjumetoden har inspirerats av strukturerade intervjuer, 

vilket innebär att forskaren har stor kontroll över frågorna. Dock erbjöds inga 

svarsalternativ för deltagaren, vilket det annars gör vid denna typ av intervju. 

Samtalen har transkriberats och analyserats. Transkriptioner görs enklast när det 

endast är en person som intervjuas då rösterna blir lättare att åtskilja (Denscombe, 

2018).  

 

Intervju som metod valdes också med anledning att undersökningen bygger på 

åsikter och erfarenheter hos nyckelpersoner, i detta fall lärare. Dessa intervjuas då 

de kan ge särskilt värdefulla insikter och kunskaper i ämnet (Denscombe, 2018). 

Urvalet landade på lågstadielärare utan specifik årskurs då det är elevinflytande i 

matematikämnet generellt vi ville undersöka i dessa åldrar. Vi har intervjuat tio 

lärare som arbetar i årskurserna 1–3 med olika erfarenheter samt med olika 

geografiska placeringar.  

 

Vi mejlade både rektorer och lärare, samt lade ut inlägg i Facebookgrupper riktade 

till lärare och berättade om vårt arbete. I utskicket informerades de om vad vi 

undersöker och varför deras medverkan är viktig och av värde för oss. Lärarna blev 

även informerade om vad som förväntades av deras deltagande och att det inte 

krävdes några speciella förberedelser från deras håll. Responsen på utskicket var 

lågt och därför mejlades istället fyra enskilda lärare om de kunde tänka sig delta i 

en intervju. Mejlen resulterade i att tio intervjuer anordnades med hjälp av lärarna 

som spred frågan vidare inom arbetslaget / på skolan. Det gjordes åtta enskilda 

intervjuer medan den nionde intervjun hade två lärare som deltog samtidigt. Vi var 

öppna för att intervjua flera samtidigt däremot var det inte något som föreslogs i 

utskicken till rektorer och lärare. Dock erbjöds denna möjlighet för lärare 9 och 10 
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(se 3.3.3.1 tabell 1) på plats eftersom de på grund av tidsbrist inte hade möjlighet 

att delta enskilt.  

 

3.2 Intervjufrågor 

Intervjufrågorna (se bilaga 1) baseras främst på studiens frågeställningar. Intervjun 

inleds med bakgrundsfrågor om deltagaren så som vilken utbildning de har, hur 

länge de arbetat som lärare och om de är behöriga. Detta för att sedan kunna avgöra 

om dessa faktorer eventuellt är bidragande vid skilda åsikter och svar. Sådana typer 

av frågor ger den intervjuade möjligheten att prata om något som anses lätt och inte 

kräver någon större eftertanke och därmed blir personen mer avslappnad inför 

resten av intervjun (Denscombe, 2018). Resterande frågor berör elevinflytande i 

matematiken på olika sätt. Fråga 5, 6 och 7 har en direkt koppling till studiens 

frågeställningar medan resterande frågor är komplement till dessa. Intervjuns sista 

fråga, fråga 10, berör interaktion och är därmed kopplad till studiens teoretiska 

ramverk, det sociokulturella perspektivet. Detta för att eventuellt kunna bekräfta 

eller motsäga de effekter som elevinflytande och delaktighet, enligt tidigare 

forskning, ger.  

 

3.3 Urval 

3.3.1 Subjektivt urval 

Urvalet som gjorts i studien är ett subjektivt urval vilket Denscombe (2018) 

förklarar innebär att inriktningen sker på ett litet antal personer som har 

handplockats till intervjuer utifrån deras relevans till ämnet vad gäller deras 

kunskaper samt erfarenheter. I urvalets första process valdes två skolor från olika 

kommuner i södra Sverige ut. Därefter valdes de årskurser som var av relevans i 

vår studie. De lärare vi främst ville intervjua skulle arbeta i årskurserna 1–3 detta 

med anledning att matematikämnet får större utrymme i deras undervisning jämfört 

med i förskoleklassen. När urvalet av årskurser färdigställts fortsatte processen med 



 23 (46) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

att välja ut vilka lärare som skulle intervjuas vilket gjordes genom ett subjektivt 

urval. De lärare som har erfarenhet och kunskap om att undervisa i matematikämnet 

i årskurserna 1–3 var av relevans för studien och därmed de som kontaktades. 

 

3.3.2 Snöbollsurval 

Utöver det subjektiva urvalet som gav fyra intervjuer blev resterande intervjuer ett 

resultat av snöbollsurval. Detta innebär att urvalet växer då de intervjuade 

personerna föreslår nya personer som kan vara relevanta för studien (Denscombe, 

2018). För denna studie innebar det att fyra lärare som var villiga att intervjuas 

mejlades. Dessa gav i sin tur förslag på fler lärare som var villiga att delta i studien 

vilket genererade i ökat deltagarantal.   

 

3.3.3 Deltagare 

I undersökningen deltog tio lärare som arbetar i årskurserna 1–3. I tabellen nedan 

visas lärarnas erfarenheter samt vilken årskurs de arbetar i.  

 

3.3.3.1 Tabell 1 

Årskurs Antal lärare samt verksamma år som 

lärare 

1 Lärare 1: Elva år 

Lärare 2: Tio år 

2 Lärare 3: Två år  

Lärare 4: Fem år 

Lärare 5: 20 år 
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Lärare 6: 25 år 

Lärare 7: Åtta år 

Lärare 8: 20 år 

3 Lärare 9: Tio år 

Lärare 10: Sex år 

 

 

3.4 Etiska överväganden 

Etiska övervägande görs för att skydda deltagarna som deltar i undersökningen 

(Denscombe, 2018). Endast tillfrågade lärare intervjuades i vår undersökning. För 

att göra deltagandet frivilligt delgavs studiens syfte till lärarna innan deras intervju 

genomfördes via ett informationsbrev (se bilaga 2). Denscombe (2018) menar att 

deltagandet alltid ska vara frivilligt och att deltagarna ska delges så pass mycket 

information så dessa kan göra ett förnuftigt val om de vill delta eller inte. Därefter 

behöver även samtycket göras skriftligt eftersom det även, utöver deltagarna, 

skyddar forskaren mot eventuella anklagelser att denna agerat oetiskt vid 

rekrytering till forskningen. I informationsbrevet framfördes viktig information om 

intervjun samt lärarnas deltagande. Deltagarnas svar har också anonymiserats då 

deras identitet inte är relevant för vår undersökning. Detta i enlighet med 

Denscombe (2018) som nämner att deltagarna inte ska lida någon personlig skada 

genom delgivande av information under intervjun. Åtgärder måste därför vidtas för 

att deltagarnas identiteter förblir anonyma. Lärarna informerades om vilka som 

kommer få tillgång till deras identiteter samt hur deras svar kommer användas i 

undersökningen. Utöver informationsbrevet delades även en samtyckesblankett ut 

(se bilaga 2) till lärarna med viktig information vid eventuella frågor. 

Samtyckesblanketten har två viktiga funktioner varav den ena är att deltagaren får 

tillräckligt med information om undersökningen och deras deltagande för att fatta 
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ett genomtänkt beslut. Den andra viktiga funktionen är att forskarna får ett skriftligt 

samtycke där deltagaren har samtyckt till att delta i undersökningen (Denscombe, 

2018). Våra kontaktuppgifter står med på blanketten om lärarna har några 

funderingar eller frågor under tidens gång. Detta finns med då deltagaren har, som 

Denscombe (2018) nämner, rätt att veta vem forskaren är och hur denna kan 

kontaktas.  

 

3.4.1 Risker med intervju 

Negativa faktorer som kan komma till följd av den valda metoden kan vara att den 

intervjuade upplever sig vara i en obekväm situation där den istället svarar så som 

den tror forskaren vill att den ska svara. Personen kan inta en försvarsställning vilket 

är en risk för oss då vi kommer intervjua kring elevinflytande. Flertalet lärare är 

medvetna om vikten av elevinflytande men använder eventuellt inte det i sin 

undervisning. Uppkommer dessa situationer blir intervjuns kvalitet lidande. Det är 

därför viktigt att vi som intervjuar intar en professionell roll där den intervjuade inte 

känner någon press. Detta görs genom att bekräfta informationen som delgetts av 

deltagaren samt genom att ha ett opartiskt förhållningssätt där den intervjuade inte 

känner sig dömd eller ifrågasatt (Denscombe, 2018).  

 

3.4 Analysverktyg 

Analysen genomförs med inspiration av innehållsanalys som analysverktyg på det 

transkriberade material som samlats in. En innehållsanalys är lämplig för att avgöra 

eventuella ord eller meningar som uppkommer frekvent i innehållet i en text 

(Denscombe, 2018). Verktyget är mest lämpligt för analysen då de intervjuade 

lärarnas gemensamma ståndpunkter och skilda åsikter synliggörs. Denscombe 

(2018) nämner hur innehållsanalysen gör det möjligt att belysa värderingar och vad 

som i en text framställs som relevant. Det är främst utifrån dessa faktorer analysen 

för det insamlade materialet görs.  
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4. Resultat 
I denna del presenteras det framkomna resultatet utifrån de nio intervjuer som 

gjordes på två skolor. Resultaten från intervjuerna presenteras utifrån olika teman 

som var framträdande under intervjuerna. Resultatet från intervjuerna synliggörs 

med hjälp av underrubriker som svarar på studiens frågeställningar. Rubrik 4.2, 4.3, 

4.4 svarar direkt på frågeställningarna men även 4.5 visar resultat som uppkommit 

under intervjuerna och bidrar till studiens syfte och frågeställningar vilket 

synliggörs i 6.1 Diskussion.  

 

4.2 Elevinflytande i planeringen 

Intervjufråga 5 (se bilaga 1) behandlar hur lärare reflekterar över elevinflytande i 

planeringsfasen vilket är kopplat till frågeställning 2 som är ¨vilka faktorer är 

avgörande för lärare i planeringsfasen vad gäller elevinflytande i 

matematikundervisningen? ¨ Lärarnas svar på denna fråga råder det delade 

meningar kring. Endast två lärare menar att de har elevinflytandet i beaktning vid 

planering, till exempel planerar för när eleverna får välja själva hur de ska arbeta 

eller vilka uppgifter de ska få välja på. Detta medan resterande åtta inte reflekterar 

över elevinflytandet i planeringsfasen utan tar istället beslut gällande detta 

efterhand som ett område fortskrider. Exempelvis styrs undervisningen i början av 

ett arbetsområde för att sedan låta eleverna få inflytande desto mer de arbetar med 

det nya området.  

  

Fem av tio lärare menar att elevinflytandet i matematiken ökar desto högre upp i 

årskurserna eleverna kommer. Två av dessa lärare reflekterar över elevernas 

inflytande i förhållande till årskursen i sin planeringsfas. Detta medan de andra tre 

anser att anpassningar görs utefter årskursen men det sker mer i den aktiva 

undervisningen och inte i planeringen. Citaten nedan visar vad två av lärarna 

uttrycker i intervjufråga 5 (se bilaga 1) angående elevinflytande i planeringsfasen.  
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Årskurserna är jätteavgörande, för man måste först presentera olika arbetssätt innan de kan 

välja. För man kan inte säga i augusti i årskurs 1, välj för då vet dom inte vad dom har att 

välja på. Så elevinflytande är ju något som blir mer och mer med åren när dom blir mer insatta 

i som sagt vad de kan påverka och vad de kan välja mellan. –Lärare 6 

 

Nej det tror jag egentligen inte, egentligen kanske mer att de kan ta ett större aktivt ansvar 

när de går i 3an, alltså det blir en progression från 1:an till 3:an på så vis att de är mer 

medvetna om vilket sätt som passar dem, ska jag välja datorn eller gillar jag att jobba med 

papper eller är det spel? Så på så vis kanske att de att man oftare kan ha det ju äldre de blir, 

men jag tycker inte att jag att tänker att en 1a inte kan ha elevdelaktighet utan jag har det hela 

tiden. – Lärare 8 

 

 4.3 Gynnas samtliga elever av elevinflytande?  

Flera lärare upplever att det inte är alla elever som gynnas av elevinflytande. Detta 

berörs i intervjufråga 6 (se bilaga 1), som direkt kopplas till studiens första 

frågeställning ”Hur upplever lärare att elever gynnas av elevinflytande?”. 

Följdfrågan av intervjufråga 6 är om lärarna kunde generalisera de elever som inte 

gynnas. Svaren som gavs är att elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF-diagnoser) samt matematiksvårigheter är de elever 

som inte gynnas i samma utsträckning av elevinflytande som de andra eleverna. 

Dock finns det också de lärare som menar att om en elev gynnas eller inte beror på 

hur läraren arbetar med elevinflytande. Arbetet med elevinflytande måste göras på 

ett sätt som anpassas så att alla elever gynnas av vilket lärare 10 poängterar under 

intervjun. Kommande citat visar vad två av de intervjuade lärarna upplever 

angående om alla elever gynnas av elevinflytande. Citaten belyser två olika åsikter 

kring frågan.  

 

Individer med olika slags diagnoser låter jag ju inte få välja. Så de behöver ju struktur och 

mer organisering så de får inte välja. Eller barn med olika svårigheter. – Lärare 4 

 

Egentligen om där inte är någon elev som gynnas av ett elevinflytande så är frågan om det. 

Det kanske är jag som inte, jag som lärare, som liksom inte har lyckats förmedla detta till 



 28 (46) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

eleven med elevinflytande. Det kanske är lätt att säga så, att det är en mognadsfråga, vissa 

elever klarar inte av det men då måste jag ju liksom hitta elevens nivå. För de ska ju ha ett 

elevinflytande. Sen tror jag att det är lätt att glömma det här på lågstadiet. – Lärare 10 

    

Fem av tio lärare upplever att de eleverna med NPF-diagnoser eller 

matematiksvårigheter inte gynnas av elevinflytande i matematik. Dessa lärare 

menar att det kan bero på antingen att eleverna har svårt att välja, dålig självinsikt 

eller inte har lärandet i fokus och behöver därmed en tydlig struktur med ett styrt 

innehåll för lektionen. Tre av tio lärare nämner däremot att hur elevinflytande 

gynnar eleverna beror på hur lärarna arbetar med det. En av dessa lärare menar att 

om inte alla elever gynnas av elevinflytande beror det på att läraren inte lyckats 

förmedla det på rätt sätt till eleverna. Det är lätt att säga att det handlar om mognad 

men då är de istället viktigt att hitta elevernas olika nivåer för att de ska få ha ett 

inflytande.  

 

4.4 Elevinflytande i matematikämnet  

Majoriteten, nio av tio, av lärarna upplever att elevinflytande används mindre i 

matematiken, vilket även svarar på studiens tredje frågeställning som lyder ”Hur 

upplever lärare att elevinflytande används i matematikundervisningen jämfört med 

övrig undervisning?”. I intervjufråga 7 (se bilaga 1) diskuteras detta där lärarna 

reflekterar över användandet av elevinflytande i matematikämnet jämfört med 

övriga ämnen.  De faktorer som nämns och är störst anledning till att det används 

mindre är att lärarna upplever matematikämnet som mer styrt än de andra ämnena 

de undervisar i. Andra faktorer kan vara stress, till exempel att lärare upplever att 

det är mycket som ska hinnas med och därför finns det inte lika stor möjlighet för 

elevinflytandet att få utrymme i matematiken. En anledning till denna stress menar 

lärarna kan vara de nationella proven. Lärarna vill att eleverna ska vara förberedda 

för dessa och därför läggs fokus på undervisningens innehåll och dess effektivitet. 

Ytterligare en faktor som beskrivs och kan vara en anledning till att elevinflytande 

upplevs användas mindre i matematikämnet är att elevinflytandet kan bero på hur 

bekväm lärarna känner sig med olika områden. Exempelvis om det är ett område 
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där läraren känner sig bekväm och har mycket kunskap inom vågar denne gå utanför 

ramarna på ett annat sätt och eventuellt få in eleverna mer i undervisningen. Detta 

till skillnad från om det är ett ämne läraren inte upplever sig lika säker på då blir 

det automatiskt mer styrt till planeringen och att följa den för att undervisningen 

ska bli gynnsam för eleverna. Däremot upplever en av lärarna att elevinflytande 

används mer i matematikämnet än i de andra ämnena, detta på grund av att det är 

lättare att dela upp matematiklektionerna i olika moment där eleverna får vara med 

och ha inflytande. Citaten nedan visar exempel på två av lärarnas resonemang 

gällande elevinflytandets användning i matematiken jämfört med övriga ämnen de 

undervisar i.  

 

Mindre i matte än i dom andra ämnena skulle jag vilja säga. Nej jag tänker att matte är 

uppbyggt på ett annat sätt också, det är stegvis på ett annat sätt också än i de andra ämnena. 

Och om man inte kan grunden är det svårt att gå vidare och den helhetssynen har inte barnen. 

- Lärare 6  

 

Jag tycker det är mindre i matte än i de andra ämnena, amen det är ju mer liksom asså jag 

tänker som i både SO, svenska, bild ja i de andra ämnena så är det ändå mer fritt när de ska 

nå sina mål. Men i matten så ska du lära dig övergångar du kan inte göra övergångar på hur 

många olika sätt som helst utan du behöver lära dig en metod liksom och då är det svårt att 

ha mer fritt kring det liksom. Så jag tänker att det är mer lättare i de andra ämnena. - Lärare 

8  

 

Fyra av tio lärare upplever att deras elever är medvetna om när de ges inflytande, 

medan resterande sex inte upplever att eleverna är medvetna om sitt inflytande. 

Svaren är ett resultat av fråga 8 (se bilaga 1) under intervjun. En gemensam faktor 

hos alla lärare är att elevinflytandet behöver kommuniceras med eleverna. De som 

har medvetna elever upplever att detta beror på att de påminner och diskuterar med 

eleverna när de har fått vara med och påverka sin undervisning. Även de lärare som 

har upplevelsen av att eleverna inte är medvetna menar att de kan göras medvetna 

genom att prata med eleverna om inflytandet de har. Citatet nedan visar hur lärare 

1 gör eleverna medvetna om deras inflytande.  
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Jag har blivit bättre på det med åren, att klargöra för dem att ”nu får ni också vara med och 

bestämma” så att de blir medvetna om det. För att, annars så är de inte alltid medvetna om 

det. – Lärare 1 

 

4.5 Elevinflytandets påverkan på klassrumsklimatet och gruppen 

Svaren på intervjufråga 9 (se bilaga 1) är delade. Fyra lärare menar att när 

elevinflytande erbjuds ökar ljudnivån och stök i klassrummet uppstår. Detta beror 

framförallt på att eleverna inte alltid kan hantera när lektionen har friare ramar samt 

att vissa elever inte själva kan avgöra hur de bäst ska använda sin lektionstid utan 

blir då ofokuserade. Dock är det fyra lärare som menar att elevinflytande genererar 

i ökad motivation och eleverna arbetar flitigare när de får utrymme att själva 

bestämma hur deras lektion ska fortgå. Många elever väljer att arbeta tillsammans 

vilket de tycker är roligare men även för att flera ser fördelarna med att lära sig 

tillsammans och av varandra. Genom detta kan de diskutera fram lösningar som de 

inte kunnat på egen hand vilket gör att arbetsklimatet upplevs flitigare. 

Motivationshöjningen av detta beror också på, menar lärare 1, att eleverna får en 

känsla av ansvar som de gärna vill visa att de klarar av. Citaten nedan visar exempel 

på hur två lärare resonerar kring elevers inställning och motivation som följd av 

elevinflytande. 

 

Jag, om vi nu tänker så som vi sa från början det här med arbetssätt så blir det mycket flitigare 

om de får vara med och välja hur de vill jobba. För då blir det inte lika många stopp på vägen 

utan då går det lättare och blir mer effektivt. – Lärare 9 

 

Alltså det är klart att de tycker ju, alltså deras motivation ökar ju såklart när de få sitta och 

jobba tillsammans och då ändras ju också klassrumsklimatet lite, att det bli lite högre volym 

här inne och så vilket då missgynnar vissa då de behöver tyst och lugn och ro. Men det är 

klart att man märker att får de vara med och bestämma, så tycker de ju överlag att det är 

roligare och motivationen höjs ju. – Lärare 3 
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Intervjufråga 10 (se bilaga 1) som de tillfrågade lärarna fick besvara handlar om 

huruvida elevinflytande har någon övrig negativ eller positiv effekt som de 

upplever. Övervägande svar är positiva medan lärare 5 menar att det beror på 

gruppen om effekten blir positiv eller negativ. De positiva effekter som utmärker 

sig och som flera av lärarna nämner är hur interaktion och delaktighet i 

undervisningen ökar vilket också genererar i en mer sammansvetsad grupp. Detta 

då elever som kommit längre i sin matematikinlärning ges möjlighet att ta ett större 

ansvar i klassrummet genom att hjälpa sina kamrater och på så sätt bilda sig en 

förståelse kring hur alla är olika och lär sig på olika sätt. Med detta inser eleverna 

att bara för någon lär sig bättre på ett annorlunda sätt behöver inte det betyda att 

denna elev är sämre på matematik. Ytterligare en faktor som bidrar till ökad 

delaktighet och interaktion är att eleverna får möjlighet att välja om de vill arbeta 

ihop eller enskilt. De flesta elever väljer att arbeta ihop vilket även resulterar i att 

de arbetar i konstellationer de normalt inte brukar och får därmed fler goda 

relationer mellan varandra. Med detta ökar också interaktionen mellan elever och 

lärare då eleverna gärna involverar sin lärare när de arbetar ihop för att diskutera 

sina resultat eller beräkningar som de tillsammans kommit fram till. Följande citat 

belyser en av de effekter lärare upplever av elevinflytande i matematiken.  

 

Ja, men om man då tänker på de här mattespelen till exempel. Det blir ju en positiv effekt när 

de sitter i grupp eller två och två och de spelar med nya som de inte brukar göra kanske för 

att, ja men den var färdig, det kanske inte var den den ville spela med, ja men då får jag spela 

med den och sen har de jättekul och de ser nya sidor hos varandra. – Lärare 4 

 

5. Analys 
I denna del görs en kvalitativ analys, med inspiration av innehållsanalys som 

beskrivs under rubrik 3.4 analysmetod, där delar ur resultatet belyses. Vi vill 

tydliggöra samband och belysa olikheter från resultatet. Detta görs även i relation 
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till tidigare forskning som presenterats i bakgrunden samt den sociokulturella 

teorin.  

 

5.1 Hur elever gynnas av elevinflytande 

Åtta av de tio intervjuade lärarna upplever inte att alla elever gynnas av 

elevinflytande. Lärarna menar att de elever som eventuellt inte gynnas av 

elevinflytande kan generaliseras till elever med NPF-diagnos och elever med 

matematiksvårigheter. Vi vill belysa detta resultat ytterligare då det inte nämns i 

tidigare forskning att det finns elever som inte gynnas av elevinflytande. Det går 

inte heller att göra tolkningen att dessa elever kan generaliseras till elever med NPF-

diagnos eller matematiksvårigheter. Däremot är det tre av dessa tio lärare som 

menar att beroende på om en elev gynnas av elevinflytande eller inte beror på hur 

läraren arbetar med elevinflytande i klassen. Exempelvis nämner lärare 1 och 10 att 

arbetet med elevinflytande måste anpassas till samtliga elever för att få ett gynnsamt 

resultat. Detta stämmer överens med det som synts i tidigare forskning rörande 

ämnet. Mukhopadhyay (2009) poängterar vikten av hur lärare arbetar för att uppnå 

ett demokratidialogiskt klassrum där samtliga elever får möjlighet att känna sig 

delaktiga. Detta styrks även av Vithals (1999) beskrivning av hur eleverna 

uppmanas att vara delaktiga genom att undervisningen genomförs på ett 

demokratiskt sätt där läraren ger olika förslag och vägleder eleverna istället för att 

säga åt eleverna vad de ska göra.  

 

5.2 Påverkan på klassrumsklimatet 

I resultatet framkom det även att lärarna upplever att klassrumsklimatet förbättras 

om eleverna har inflytande till lektionen. Eleverna blir då mer öppna och 

hjälpsamma mot varandra. Specifikt två lärare uttrycker detta varav lärare 7 

förklarar att om eleverna har inflytande över lektionen blir det andra diskussioner 

där eleverna delar med sig till sina klasskamrater på ett annat sätt. Detta medan 

lärare 8 uttrycker att eleverna blir mer förstående för varandra att alla lär sig olika, 
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det tar olika lång tid och alla behöver olika mycket stöd. Till exempel leder detta 

till att eleverna blir mer öppna för att hjälpa varandra istället för att peka ut en elev 

som behöver mer hjälp än en själv. Säljös (2020) beskrivning av det sociokulturella 

perspektivet på lärande styrker detta. Lärandet sker genom deltagande i olika 

former av interaktion. Resultatet bekräftar ytterligare det som både Vithal (1999) 

och Jansen (2008) beskriver i sina studier angående vikten av att låta eleverna vara 

delaktiga och föra matematiska resonemang med varandra.  

 

5.3 Användning av elevinflytande i matematikämnet  

Ett resultat som framkom är att nio av de tio lärarna som intervjuades upplever att 

elevinflytande används mindre i matematiken. Det kan bero på flera olika 

anledningar varav en är att matematikämnet upplevs mer styrt vad gäller de 

kunskaper eleverna ska inhämta och när de ska behärska dessa. Lärarna upplever 

detta som stressigt och ger därmed inte lika mycket utrymme till elevinflytande i 

matematikundervisningen. De lärare som upplever att elevinflytande används 

mindre i matematiken är alla överens om att dessa faktorer är en bidragande orsak. 

Lärare 4 menar att en ytterligare faktor till eventuellt uteblivande av elevinflytande 

i matematikundervisningen kan bero på hur bekväm läraren känner sig med området 

som ska undervisas om. Desto bättre läraren behärskar det som ska undervisas desto 

mer inflytande kan eleverna få. Ska läraren undervisa ett område hen inte känner 

sig bekväm med blir det också svårare att gå utanför sina ramar och släppa in 

elevernas önskemål.  

 

Resultatet är förvånande eftersom hur elevinflytande i matematiken används i 

jämförelse med övriga skolämnen inte är något som upptäckts i den tidigare 

forskning som ligger till bakgrund för denna studie. Mukhopadhyay (2009) berör 

däremot ämnet i sin studie då det visar sig hur demokrati och delaktighet är en 

bristvara i det matematiska klassrummet. Dock nämns det inte hur detta yttrar sig i 

jämförelse med övriga ämnen eleverna undervisas i. Ur det sociokulturella 
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perspektivet förstås detta resultat genom att en människas värderingar uppstår som 

en effekt av omgivningen. Medieras värderingar på arbetsplatsen om att 

elevinflytande inte används på samma sätt i matematiken som i övrig undervisning 

kommer det också vara detta tankesätt som approprieras (Säljö, 2022). 

 

6. Slutsatser och diskussion  
I detta avsnitt förs en diskussion kring studiens resultat och analys. Detta görs 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. Även en metoddiskussion förs för att 

reflektera över samt diskutera undersökningens olika delar. Slutligen presenteras 

studiens slutsats.  

 

6.1 Diskussion  

6.1.1 Hur elever gynnas av elevinflytande i matematikundervisningen 

Studiens syfte och första frågeställning, ”Hur upplever lärare att elever gynnas av 

elevinflytande i matematikundervisningen?”, behandlar samma ämne. Resultatet 

riktat mot dessa visade sig vara blandade åsikter. Sju av lärarna anser att det inte är 

alla elever som gynnas av elevinflytande medan de övriga tre menar att alla elever 

kan gynnas av elevinflytande så länge läraren arbetar med det på rätt sätt. Lärare 9 

menar också att läraren måste veta vad elevinflytande betyder och vad det innebär 

för att kunna implementera det i undervisningen på ett sätt som gynnar alla elever. 

Resultatet har bidragit med ökad kunskap om hur alla elever gynnas av 

elevinflytande. Lärarnas svar under intervjun gavs ur ett individperspektiv, vilket 

är något som saknas i den tidigare forskningen (Durksen et. al., 2017; Mager & 

Nowak, 2012; Megowan-Romanowicz & Middleton, 2013; Mukhopadhyay, 2009; 

Thornberg & Elvstrand, 2012; Vithal, 1999). Med detta har det också blivit tydligt 

varför ämnet är viktigt att undersöka då vissa lärare, trots läroplanens riktlinjer, inte 

använder elevinflytande till alla elever då de inte anser att de gynnas av det. 

Samtidigt kan vi också se att andra lärare stämmer in i läroplanens riktlinjer om att 
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ansvar ska ges beroende på mognad och ålder och att elevinflytandet behöver 

anpassas till individen. Utöver denna individanpassning behöver läraren också ha 

klart för sig vad elevinflytande betyder och vad det innebär. Precis som Säljö (2022) 

beskriver behöver en person, i detta fall lärare, kunna behärska en färdighet innan 

den kan medieras. Resultatet visar hur en majoritet av studiens deltagare inte anser 

att alla elever gynnas, är nytt. belyser vad det finns för positiva effekter med 

elevinflytande för en elevgrupp, vilket alla lärare utom en håller med om. Läraren 

uttrycker att hur gruppdynamiken ser ut avgör om gruppen gynnas eller inte av 

elevinflytande. Det har inte synts i tidigare forskning hur elevinflytande gynnar 

eleven på individnivå, vilket är det som de intervjuade lärarna syftar på. Utöver 

fokus på individnivå stämmer resultatet gällande hur elever på gruppnivå gynnas 

av elevinflytande överens med tidigare forskning. Lärarna märker hur gruppens 

motivation och flitighet ökar men de märker även hur interaktionen i klassrummet 

ökar. Durksen et. al. (2017) samt Mager och Nowak (2012) studier visar också på 

dessa positiva effekter som en följd av elevinflytande. Lärarnas upplevelse av ökad 

interaktion leder även till ökat lärande då Säljö (2022) menar att lärande sker i ett 

sammanhang i interaktion med andra. Lärare 8 och 9 erbjöd sina elever möjligheten 

att välja om de ville hjälpa sina kamrater vidare när de var klara med sitt eget arbete. 

Enligt lärarna är detta något eleverna ofta vill och de används därmed som en resurs 

i klassrummet. De elever som behöver hjälp och stöttning kan nu få detta genom en 

klasskamrat och inte endast via läraren. Den mer kompetenta kamraten som Liberg, 

Lundgren och Säljö (2017) beskriver det, kan möta sin klasskamrat i den närmaste 

utvecklingszonen och genom stöttning får kamraten appropriera nya kunskaper.  

 

6.1.2 Planering och användning av elevinflytande 

Den andra frågeställningen, ”Vilka faktorer är avgörande för lärare i 

planeringsfasen vad gäller elevinflytande i matematikundervisningen?”, kopplar 

även direkt till studiens syfte genom att undersöka vilka faktorer i planeringsfasen 

som främjar elevinflytande i matematiken. Som tidigare nämnt är lärarnas svar på 

denna fråga delade. Två lärare menar att de har elevinflytande i åtanke vid planering 

av undervisning medan övriga åtta lärare uttrycker att de inte reflekterar över det i 
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planeringsfasen. Här menar fem lärare att elevinflytande i matematikämnet ökar 

desto högre upp i årskurserna eleverna kommer. Vygotskij menade att den vuxna 

är den mer kompetenta personen som lär den mindre kompetenta personen, i detta 

fall barnet, vilket Säljö (2022) beskriver inte är självklart i alla sammanhang längre. 

Barn utvecklar tidigt färdigheter och kunskaper som vuxna möjligtvis inte 

behärskar som exempelvis digitala hjälpmedel där de kan kommunicera via sociala 

medier eller spela onlinespel. En tolkning som kan göras utifrån Säljös perspektiv 

är att planeringen för elevinflytande behöver anpassas mer efter gruppens mognad 

snarare än ålder. Detta stämmer överens med lärare 5 som menar att elevinflytandet 

ska anpassas efter gruppen och inte efter årskursen.  

 

6.1.3 Elevinflytande i matematikundervisningen  

Studiens tredje frågeställning ”Hur upplever lärare att elevinflytande används i 

matematikundervisningen jämfört med övrig undervisning?” resulterade i att nio av 

tio lärare anser att de använder elevinflytande mindre i matematikämnet än 

resterande ämnen. En av lärarna menar däremot att elevinflytande används mer i 

matematikundervisningen då det är lättare att dela upp de lektionerna där eleverna 

får vara med och ha inflytande över de olika alternativen. En diskussion som förts 

kring varför elevinflytande upplevs användas mindre i matematikämnet är att 

lärarna arbetar tillsammans och därmed bekantar sig med liknande redskap. 

Intervjuerna gjordes endast på två olika skolor vilket gör att de lärare som 

intervjuats är relativt eniga i sina svar då de arbetar på liknande sätt med 

elevinflytande. Detta kan kopplas till Säljös (2022) beskrivning av begreppet 

appropriering där han beskriver att lärande sker i situationer där deltagande i en 

interaktion sker utan att situationen är organiserad för ett lärande ska ske. Säljö 

(2022) nämner även hur skolan är en institution där den enskilda eleven vid somliga 

tillfällen får gå bortom sina personliga erfarenheter. Lärarna approprierar kunskaper 

av varandra genom att kommunicera och dela med sig av varandras olika 

undervisningssituationer. En tolkning kan då göras att elevinflytande används på 

ett sätt som är norm för arbetsplatsen. Beroende på hur elevinflytandets användning 

medieras på arbetsplatsen märks det sedan i undervisningen hur detta har 
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approprierats och används i praktiken. Råder normen att elevinflytande inte 

används i samma utsträckning i matematiken är sannolikheten hög att det är så det 

ser ut i de flesta klassrum på skolan. Detta styrks även av Säljö (2022) som menar 

att en människas värderingar uppkommer som en effekt av omgivningen. Detta 

perspektiv har inte synts i tidigare forskning då Mukhopadhyay (2009) och Vithal 

(1999) endast diskuterar hur läraren behöver arbeta för att eleverna ska känna sig 

delaktiga och uppnå en demokrati i klassrummet. Mukhopadhyay (2009) beskriver 

hur demokrati och delaktighet är en bristvara i det matematiska klassrummet. 

Utöver Mukhopadhyays perspektiv på hur delaktighet bör användas i större 

utsträckning i det matematiska klassrummet diskuteras det inte mer av detta i den 

tidigare forskning vi tagit del av. Resultatet som visar att nio av tio lärare upplever 

att elevinflytande används mindre i matematikundervisningen än i övrig 

undervisning är därmed överraskande. Resultatet behandlar även studiens syfte 

kring att undersöka hur elevinflytande används i matematiken i jämförelse med 

övriga ämnen.  

 

Slutligen har studien bidragit med ökad kunskap om hur alla elever i klassrummet 

gynnas av elevinflytande, hur lärare planerar för detta samt hur elevinflytandet 

används i matematikundervisningen jämfört med övrig undervisning. Detta är 

relevanta bidrag till forskningsfältet då det som tidigare nämnt saknas ett 

individperspektiv i denna typ av studier. Vi har inte heller sett någon forskning på 

vilka faktorer lärare har i beaktning i planering för elevinflytande eller hur denna 

används i matematikundervisningen jämfört med övrig undervisning. Diskussionen 

har bidragit med olika infallsvinklar på studiens syfte och frågeställningar och pekar 

på att elevinflytandets användning kan vara en effekt av den arbetsplats lärare 

befinner sig på. Hur alla elever gynnas av elevinflytande har också diskuterats och 

visat på vikten av att läraren behöver behärska det som lärs ut, i detta fall 

elevinflytande, för bästa resultat i sin undervisning (Säljö, 2022). Vidare beskrivs 

hur den interaktion som kommer med elevinflytande också bidrar till ökat lärande 

vilket visar på vikten av att involvera alla elever i detta (Säljö, 2022). Detta bidrag 
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till forskningsfältet ökar förhoppningsvis förståelsen för att involvera alla elever i 

elevinflytandet i matematikundervisningen.  

 

6.2 Metoddiskussion  

För att få ett bättre resultat i intervjuerna kunde en pilotstudie genomförts innan 

intervjuerna påbörjades. En pilotstudie innebär att metoden testas i förväg för att 

kontrollera hur den fungerar i praktiken och vad som eventuellt behöver förändras 

för att förtydliga metoden. Om det upptäcks under pilotstudien att frågorna 

exempelvis bör förbättras är detta möjligt att göra innan själva undersökningen 

påbörjas. Detta för att förhindra att problem uppkommer gällande frågorna 

(Denscombe, 2018). Eftersom intervjufrågorna endast granskades av oss skribenter 

samt handledare innan utförandet kan valet att inte använda pilotstudie påverkat 

resultatet.  

 

Ytterligare en aspekt som kan ha påverkat studiens resultat till viss del är att en av 

intervjuerna gjordes med två lärare samtidigt istället för enskilt som på resterande 

intervjuer. Denscombe (2018) beskriver skillnaden på personliga intervjuer och 

gruppintervjuer som att svaren i en gruppintervju blir mer nyanserade då deltagarna 

inspireras av varandra. Detta medan svaren i en personlig intervju tenderar att vara 

begränsade vad gäller åsikter och synpunkter. Med detta i åtanke kan vi efterhand 

se fördelarna med gruppintervju och att resultatet eventuellt hade blivit bredare av 

att strukturera upp fler intervjuer av detta slag. Dock är personliga intervjuer, precis 

som Denscombe nämner, lättare att arrangera. Det är en relevant faktor att ha i 

beaktning vad gäller den tidsram undersökningen råder under. En av intervjuerna 

gjordes som en gruppintervju vilket också berodde på att det i detta fall var lättare 

att arrangera. På grund av en tidsaspekt erbjöds lärarna i fråga att delta samtidigt då 

detta möjliggjorde deltagande. En diskussion har också förts kring om resultatet kan 

ha påverkats av att intervjuerna gjordes på olika håll och inte tillsammans. Dock 

drogs slutsatsen att detta inte påverkat resultatet något nämnvärt.  
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6.3 Studiens reliabilitet och generaliserbarhet 

Studiens resultat med tio deltagande lärare i årskurserna 1–3 anser vi har god 

reliabilitet. Lärarnas olika åsikter och ståndpunkter framhävs på ett transparent sätt 

genom att i största mån beskriva studiens genomförande. För att göra studiens 

reliabilitet högre hade undersökningen behövts göras i större skala. Detta är även 

en anledning till att studien inte kan ses som generaliserbar, undersökningen har 

gjorts med för få deltagare. Dock kan flera av fynden i resultatet bekräftas av 

tidigare forskning vilket gör vissa resultat mer generaliserbara än andra. De delar 

som inte synts i tidigare forskning ger möjligheter till vidare undersökning.  

 

6.4 Slutsatser  

Utifrån studiens syfte och frågeställningar kan slutsatserna dras att lärarna upplever 

att det inte är alla elever som gynnas av elevinflytande. Detta kan bero på elevers 

NPF-diagnoser och matematiksvårigheter. Dock menar två av lärarna att alla elever 

gynnas av elevinflytande bara de ges rätt förutsättningar. Denna syn på 

elevinflytande är den som vi utifrån tidigare forskning kunnat se vilket också är 

svaret på den första frågeställningen. Det har även synliggjorts att endast två lärare 

har elevinflytande i åtanke vid planeringsfasen och resten gjorde val kring detta 

under exempelvis ett arbetsområdes gång. Årskursen är den faktor som visat sig 

mest framträdande vid användning av elevinflytande. Även om en lärare menar att 

gruppens dynamik är det som avgör användning av elevinflytande dras ändå 

slutsatsen att årskursen är det mest avgörande då det visat sig mest framträdande. 

Detta kopplas till studiens andra frågeställning och görs endast utifrån empirin då 

denna typ av diskussion inte uppkommit i tidigare forskning. Slutligen har 

slutsatsen dragits att elevinflytande används mindre i matematikundervisningen på 

grund av faktorer som stress, okunskap samt att matematiken upplevs mer styrd än 

övriga ämnen. Slutsatsen görs utifrån analys av empiriinsamlingen där nio av tio 

lärare nämner att elevinflytande används mindre i matematikundervisningen på 

grund av tidigare nämnda faktorer. Detta berörs inte heller i tidigare forskning och 

kan därför inte sättas i relation till resultatet.  
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7. Förslag på vidare forskning  
Utifrån studiens resultat kan vi utläsa att det finns områden som kan forskas vidare 

på. Som tidigare nämnt i studien finns det en kunskapslucka vad gäller 

individperspektivet i forskning av elevinflytande. Flera studier belyser gruppens 

positiva effekter men efter resultatet som framkommit i denna studie är 

individperspektivet något som är intressant för vidare efterforskning. Förslagsvis 

kan detta göras med fokus på elever med NPF-diagnoser och matematiksvårigheter 

eftersom det är dessa elever lärarna upplever inte gynnas av elevinflytande på 

samma sätt som övriga gruppen. Ytterligare ett forskningsområde som hade varit 

intressant att undersöka vidare är hur elevinflytandet används i matematiken i 

jämförelse med andra ämnen. Resultatet vi fått är, som tidigare nämnt, att nio av tio 

lärare upplever att elevinflytande används mindre i matematiken. Dock syns inte 

detta i den tidigare forskning vi tagit del av och är därför något vi själva har intresse 

för att undersöka vidare.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 

Bakgrundsfrågor:  

1. Vilken årskurs arbetar du i? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? Vad för utbildning? 

3. Hur definierar du begreppet elevinflytande? 

 

Intervjufrågor:  

(Behöver inte vara deras nuvarande klass utan överlag när de arbetat som lärare – 

poängtera detta)  

4. Använder du dig av elevinflytande i din matematikundervisning? På vilket 

sätt? 

5. Är elevinflytande något som du reflekterar över i planeringsfasen? Vilka 

faktorer spelar in om elevinflytande används/inte används? Hur påverkas 

planeringsfasen av årskursen? 

6. Finns det någon elev som eventuellt inte gynnas av elevinflytande? Hur 

yttrar detta sig? Finns det någon ”typ” av elev eller det beror på individen?  

7. Upplever du att du använder dig av mer/mindre elevinflytande i 

matematiken än i de andra ämnena? Om så är fallet, varför tror du det är 

så? 
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8. Är eleverna medvetna om när de har elevinflytande? Om ja: på vilket sätt? 

Om nej: hur skulle man kunna göra eleverna medvetna om det?  

9. Upplever du någon skillnad på elevernas motivation/inställning till 

lektionen innehåll om de haft inflytande eller inte haft något inflytande 

alternativt påverkat klassrumsklimat? 

10. Upplever du att elevinflytande har någon påverkan på elevernas 

interaktion och delaktighet i undervisningen? På vilket sätt? Har 

elevinflytande någon övrig effekt som du upplevt, både positiv som 

negativ? 

 

 

Bilaga 2 

 

Information till dig som ska delta i en undersökning 

som genomförs av en student under utbildning 

 

Du är inbjuden att delta i studien “Elevinflytande i matematik: Gynnas alla 

elever?” 

Studien syftar till att få syn på om alla elever gynnas av elevinflytande i ämnet 

matematik.  

Studien utförs som en del i vår utbildning inom kursen/programmets namn via 

Högskolan Kristianstad. Ansvarig lärare är Örjan Hansson orjan.hansson@hkr.se   

 

Dina personuppgifter behandlas inom studien endast enligt ditt samtycke. Ditt 

deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst återkalla ditt 

mailto:orjan.hansson@hkr.se
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samtycke utan att ange orsak. Ett återkallande påverkar dock inte den 

behandling som skett innan återkallandet. Du kan också när som helst begära att 

få en kopia av dina personuppgifter.  

 

Endast författarna av detta arbete samt vår handledare och examinator kommer 

ha tillgång till dina personuppgifter. De av dina personuppgifter vi kommer att 

behandla är namn och e-post. Dina personuppgifter kommer att raderas när 

examensarbetet är godkänt.   

 

Mvh Cornelia Bülow & Matilda Eriksson, Grundlärarutbildning Högskolan 

Kristianstad  

 

Våra kontaktuppgifter:  

cornelia.bulow0001@stud.hkr.se 

matilda.eriksson0248@stud.hkr.se  

Handledare: orjan.hansson@hkr.se  

Examinator: jenny.green@hkr.se  

 

 

 

 

 

mailto:cornelia.bulow0001@stud.hkr.se
mailto:matilda.eriksson0248@stud.hkr.se
mailto:orjan.hansson@hkr.se
mailto:jenny.green@hkr.se
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Samtyckesblankett  

 

Jag samtycker till:  

• Att intervjun spelas in via ljudupptagning 
• Samtalet som spelas in kommer vara tillgängligt för studenter, dess 

handledare samt examinator 
• Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som  

 

 

Deltagarens underskrift:_____________________________ 

 

 

Namnförtydligande:_______________________________ 

 

 

Ort & Datum:___________________________________ 
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