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Sammanfattning: Syftet med denna studie är att se vilka olika sätt inflytande, 

ansvar och delaktighet ges till eleverna i skolans 

matematikundervisning, samt vad elever och lärare säger om 

detta. Studien är en systematisk litteraturstudie, vilket innebär 

att den belyser olika studiers resultat gällande vårt område. 

Vi har i denna studie kritiskt granskat de olika resultaten och 

kommit fram till egna slutsatser. Huvudresultaten av denna 

litteraturstudie är att eleverna till viss del får ta ansvar, utöva 

inflytande samt vara delaktiga. Detta genom att bland annat 

ansvara för att uppgifter blir gjorda till utsatt tid, välja 

svårighetsgrad på matematikprov samt utöva inflytande 

gällande när proven ska läggas. Av resultatet framträder även 

att det är delade meningar över vad elever och lärare säger 

om begreppen. En del är positiva medan andra är negativa. 

Baserat på dessa huvudresultat vill vi rekommendera att 

framtida forskning bör fokusera på vilka fördelar som finns 

med att ge eleverna möjligheten att, i sin 

matematikundervisning, ta ansvar, utöva inflytande och vara 

delaktiga. Slutsatsen vi drar av denna litteraturstudie är att 

dessa begrepp är viktiga inom skolans värld och vi menar 

därför att lärare bör engagera sig i att ge elever möjlighet till 

dem.   
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Inledning 

”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 Skolverket (2001, s.66) är elever positiva till inflytande och delaktighet i 

undervisningen, men de ser inte några möjligheter till att få påverka. I läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011, s.8) står det att om 

eleverna får vara med och vara delaktiga lär de sig att få inflytande och ta personligt ansvar. I 

Lee och Johnston-Wilders (2012, s.163) studie lyfts det fram hur viktigt det är att få eleverna 

delaktiga i undervisningen och låta dem ha en chans att förändra den. Skolverket (2003, s.31) 

poängterar att elever har som minst inflytande inom just ämnet matematik. Vi finner detta 

ämne intressant eftersom det, som Skolverket (2001) påtalar ovan, verkar som elever ofta vill 

ta ansvar, utöva inflytande och vara delaktiga men inte alla gånger får det. Rönnlund (2011, 

s.15) menar att skolan aktivt ska arbeta för att utveckla elevers vilja till att utöva inflytande. 

Vidare skriver författaren att kravet på att eleverna ska ha inflytande har med tiden blivit ett 

av skolans uppdrag. Skolan ska fostra eleverna till att vilja vara delaktiga och påverka 

samhället och bli aktiva medborgare. För att nå dit ska man låta eleverna utöva inflytande i 

skolan. Skolverket (1998, s.5) menar att det finns olika sorters inflytande. Det talas om det 

formella och det informella inflytandet. Det formella inflytandet sker vid exempelvis klass- 

och elevråd medan det informella inflytandet innebär att eleverna får vara delaktiga och ta 

ansvar över sitt eget lärande i undervisningen. Denna litteraturstudie riktar sig mot det 

informella inflytandet i matematik.  

I denna litteraturstudie är alla åldrar från grundskolan upp till gymnasieskolan inkluderade. 

Att vi valde att koncentrera oss på en sådan stor åldersspridning beror på att vi finner det 

viktigt att det ges möjlighet till elevers ansvar, inflytande och delaktighet i 

matematikundervisningen, i alla åldrar.  Vår litteraturstudie rör, som vi nämnt tidigare, ämnet 

matematik. Dock har vi även sett över studier som rör de olika begreppen, ansvar, inflytande 

och delaktighet, generellt. Vår litteraturstudie är baserad på studier från ett flertal olika länder. 
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Vi kommer däremot inte dela upp denna litteraturstudie utefter de olika länderna eftersom vi 

inte känner att det är relevant för vårt syfte. 

Bakgrund 

Det nämns i Skolverket (2003, s.31) att eleverna vill ha inflytande över sin undervisning då de 

menar att det blir roligare att lära. Vidare står det att elevers möjligheter till inflytande, inom 

matematikundervisningen, är små. Det är sällan eleverna får vara med och vara delaktiga över 

hur de vill arbeta inom matematiken eller vad ämnet ska innehålla. Detta trots att det står i 

läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011, s.15) att 

läraren tillsammans med eleverna ska planera och utvärdera undervisningen. Skolverket 

(2003, s.31) skriver vidare att det finns möjlighet för eleverna att utöva inflytande i deras 

matematikundervisning, även om det inte är i så stor utsträckning.  

Settergren (2003, s.28) påtalar att en demokratisk rättighet i skolan är att lära eleverna ta 

ansvar och utöva inflytande. Vidare menar författaren att skolan gynnas genom detta då 

kunskapsutvecklingen ökar samt att eleverna trivs bättre i skolan. Enligt Hansson (2012, 

s.104) är det lärarnas ansvar att erbjuda eleverna en bra miljö där de själva kan ta ansvar för 

sina studier. Hansson poängterar att ansvaret för att eleverna ska lära sig ligger hos dem 

själva. Detta stödjer även Brousseau, (i Hansson, 2011, s.35) han menar att läraren endast ska 

finnas till hands som en stöttepelare för eleverna. I läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011, s. 15) nämns det även att ett av skolans 

mål är att eleverna ska ta ett personligt ansvar för sina studier. 

Enligt Rönnlund (2013, s.71) är elevers inflytande en viktig aspekt i skolan för att förbereda 

dem för det framtida samhället. Eleverna ska beredas för att bli självständiga människor som 

tar ansvar. Även i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 

2011, s.8) lyfts detta fram som en viktig aspekt. Rönnlund (2011, s.11) menar att elevers 

inflytande är en rättighet som ska hjälpa eleverna att bli aktiva medborgare i framtiden, detta 

genom att kontinuerligt delta i undervisningens planering. Något som gör detta uppdrag svårt 

är att elevinflytande är en rättighet som ska gälla här och nu, och ännu ett bekymmer är hur 

inflytandet ska utarbetas (Rönnlund, 2011, s.11). Söderström (2006, s.50) poängterar att 

eleverna automatiskt kommer bli förberedda för det framtida samhället ifall läraren tvingar 

dem att ta ansvar. Hon menar även att genom att låta eleverna utöva inflytande, samt att ta 

ansvar, så förbereds de för det kommande arbetslivet. Om eleverna tar ansvar så lär de sig, 

enligt Söderström, att vara självständiga, självdisciplinerade och att planera. 
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Definition av begrepp 

Här har vi valt att göra begreppsförklaringar över begreppen ansvar, inflytande och 

delaktighet för att det ska bli enklare för er läsare att förstå denna litteraturstudie. För att 

förklara begreppen har vi använt oss av Svenska Akademins Ordlista, Nationalencyklopedin 

samt Natur och Kulturs Stora Svenska Ordbok. Vi anser att de olika ordböckerna ger en 

trovärdig uppfattning över de olika begreppens innebörd. Vidare kommer ni även kunna läsa 

vad vi som författare har för tolkning av begreppen. 

Ansvar 

Begreppet förklaras av den Svenska Akademins Ordlista (Svenska Akademin, 1903, s.1818-

1819) som att man har en plikt. Ordlistan förklarar vidare att om man har ansvar så har man 

en skyldighet att stå till svars för sitt görande. Vidare förklarar Nationalencyklopedin 

(Nationalencyklopedin, 1995, s.43-44) att begreppet innebär att man som människa har en 

skyldighet att se till att en viss verksamhet fungerar. Om den inte gör det så menar 

Nationalencyklopedin att det är människans ansvar att stå för konsekvenserna. Natur och 

Kulturs Stora Svenska Ordbok (Köhler, Messelius & Mattsson, 2006, s.52) instämmer med 

föregående ordböcker men skriver även att begreppet innebär att en människa kan känna sig 

tvingad till att göra en uppgift ifall han/hon fått ansvar över den. Vår tolkning av begreppet 

ansvar är att eleverna själva ska se till att saker blir gjorda. Vi menar att eleverna både ska få 

möjligheten till ansvar men även på egen hand se till att ta ansvar. 

Inflytande  

Svenska Akademins ordlista (Svenska Akademin, 1933, s.434) förklarar att begreppet 

inflytande innebär att påverka en utveckling av någonting. Vidare skriver även 

Nationalencyklopedin (Nationalencyklopedin, 1996, s.44) att inflytande är möjligheten att ha 

en inverkan på en utveckling. Natur och Kulturs Stora Svenska Ordbok (Köhler m.fl., 2006, 

s.457) menar att begreppet innebär att en person kan påverka något. Något som de alla 

ordböckerna skriver, är att begreppet inflytande betyder påverkan över någonting. Vi 

instämmer med de olika ordböckerna. Vi tolkar att begreppet inflytande innebär att eleverna i 

skolan ska få vara med och påverka sin egen skolgång, både gällande skolans regler samt sin 

egen undervisning. 

Delaktighet  

I Svenska Akademins Ordlista (Svenska Akademin, 1925, s.639) står det att delaktighet är att 

medverka i något. Detta stärker även Nationalencyklopedin (Nationalencyklopedin, 1995, 
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s.272) då delaktighet beskrivs som att man medverkar och har inflytande över något vilket ger 

känslan att man gör något viktigt. Vidare står det i Natur och Kulturs Stora Svenska Ordbok 

(Köhler m.fl., 2006, s.181) att delaktighet är ett inflytande eller ansvar som man har. Det står 

även att delaktig är att känna att man kan och får ta ansvar över någonting. Enligt oss innebär 

begreppet delaktighet att eleverna i skolan ska ha möjligheten till att vara med och bestämma. 

De ska kunna känna sig delaktiga genom att få vara med och bestämma undervisningens 

planering och innehåll. 

Hur begreppen kopplas samman  

Axen och Näslund (I Söderström, 2006, s.52-53) menar att begreppen ansvar och inflytande 

hör ihop. De skriver att om eleverna inte får något inflytande gällande sin skolgång så får de 

heller inget att ta ansvar för, och har de inget att ta ansvar för så har de heller ingen chans till 

inflytande. Arnstein (1969, s.217) talar om en delaktighetsstege där hon på en stigande skala 

börjar med elevers medinflytande längst ner och fortsätter uppåt med elevers medansvar och 

till sist elevers medbestämmande. Söderström (2006, s.53) anser att inflytande kan ses som ett 

sätt att få eleverna delaktiga i undervisningen och skapa en god sammanhållning i skolan då 

de genom inflytande även blir delaktiga i att ansvara för gemensamma beslut.  

Historisk bakgrund 

Under denna rubrik kommer du först kunna läsa hur begreppet ansvar förändrats genom 

tiderna. Vidare kommer en beskrivning av hur begreppen inflytande och delaktighet 

förändrats genom tiderna, för att du som läsare ska få en tydligare bild av hur de olika 

begreppen inom skolan förändrats. 

Ansvar genom tiderna  

Det är inte förrän i slutet av 1900-talet som begreppet ansvar börjat synas i skolans värld 

(Söderström, 2006, s.35). Däremot menar Söderström att man kan hitta ansvarets innebörd i 

tidigare dokument. Redan i början av 1900-talet startades ”The New Education Fellowship” 

där lärare samlades för att skapa en verksamhet som inriktade sig på elevers självförtroende. 

(Larsson, 1987, s.1-2). Senare under 1900-talet, närmare bestämt år 1940, skriver Richardson 

(I Söderström, 2006, s.35-36) att en skolutredning gjordes som hade syftet att förbättra den 

svenska skolan. Denna utredning kom fram till att skolan till största del fokuserade på 

elevfostran, vilket innebar att eleverna var välskötta och disciplinerade. Richardson pratar om 

ännu en utredning som gjordes år 1946, där det upptäcktes att det skett en förändring i skolan. 

Istället för att skolan fokuserade på välskötta och disciplinerade elever så började de 
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koncentrera sig på elevdemokrati. Skolans mål var inte längre bara att fostra eleverna, utan de 

behövde nu även hjälpa dem att hitta och utveckla sitt personliga ansvar. 

Fram tills denna tid hade skolan börjat ta in elevansvar i skolverksamheten men det var inte 

förrän 1970-talet som elevansvar kom in i skolans undervisning. (Söderström, 2006, s.36) Det 

gjordes en SIA-utredning (Utredningen om skolans inre arbete, 1974), där det föreslogs en del 

förändringar för att få in elevansvar i undervisningen. Utredningen ville bland annat införa 

arbetslag och ett ökat elevinflytande. Detta skulle uppnås genom att skolan skulle ge eleverna 

större frihet i undervisningen. Eleverna började få arbeta med praktiska och laborativa 

arbetsformer vilket gjorde att lärarna släppte in eleverna mer och lät dem själva få ta ansvar 

för sitt eget arbete. Efter detta har eleverna fått mer och mer ansvar gällande sin egen 

undervisning och man kan se att det individuella elevansvaret har ökat (Granström, 2003, 

s.224). I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011, s. 

8) står det tydligt beskrivet att skolan ska, genom att göra eleverna delaktiga i planeringen, 

utveckla elevernas förmåga till att ta ansvar.  

Inflytande och delaktighet genom tiderna  

Under 1960-talet och 1970-talet ställdes det krav på att elevinflytande skulle ske i skolan. 

Inflytandet har efter hand utvecklats. Vidare har även barns rätt att uttrycka sina egna åsikter 

blivit allt mer viktigt (Rönnlund, 2011, s. 15). Idag finns elevers rätt till inflytande inskrivet i 

läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Vidare står det även att 

personer inom skolan ska arbeta för att främja elevernas vilja till att utöva inflytande över sin 

egen skola. Ännu ett mål som läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

lyfter är att eleverna ska efter hand utöva allt mer inflytande över sin egen utbildning 

(Skolverket, 2001, s.15). År 1989 infördes barnrättskonventionen, som är en internationell 

förordning, som bland annat visar barns rätt till inflytande. Denna förordning visar att alla 

barn har rätt att uttrycka sina egna åsikter och vara delaktiga i frågor som rör dem (FN:s 

barnrättskonvention, 1989, artikel 12). Vidare poängterar Rönnlund (2011, s.11) att det är en 

viktig aspekt, att barn har möjligheten att utöva inflytande. Hon menar att elever aktivt ska 

vara delaktiga i utvecklingen över sin egen skolgång.  

Skolverket (1999, s.82) skriver att under 1900-talet följde skolorna de traditioner som rörde 

skolorganisationen samt arbetsformerna i skolan. I skolverkets årsredovisning samt 

attitydundersökning 1998, vid namnet ”Vem tror på skolan?”, kom det fram att flertalet lärare, 

77 procent, menade att elever borde ha mer inflytande gällande skolmiljön och vilka regler 

som ska finnas där. Däremot ansåg hela 84 procent av lärarna att det inte borde ges mer 
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inflytande till eleverna gällande hur arbetet på lektionerna ska ske (ibid.). Även Granström 

och Hensvold (I Hansson, 2011, s.29) har kommit fram till att elever många gånger får 

inflytande över exempelvis tidsplanering, dock inte över undervisningens innehåll. 

Denvall (I Rönnlund, 2013, s.67) skriver att under 1990-talet gjordes utredningar om elevers 

inflytande med utgångspunkten att eleverna är en tillgång, vilket skolan borde 

uppmärksamma och använda sig av. Vidare menar Denvall att elevernas inflytande var väldigt 

avgränsat vilket måste ändras genom att ge eleverna större inflytande i skolan. Skolverket 

(1998, s.4-5) påtalar även att ju äldre eleverna är desto större inflytande bör de ha. Detta är 

något som läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011, 

s.15) stärker då det står att elevernas inflytande över sin undervisning ska bli större ju äldre 

eleverna är. Vidare skriver Skolverket (1998, s.5) att det finns en tydlig koppling mellan vilka 

möjligheter till delaktighet som ges till eleverna och elevernas vilja att lära sig. Elevernas 

inflytande över sitt eget lärande är en viktig faktor för att utveckla sina kunskaper. 

Problemformulering 

Trots att det enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet är skolans 

och lärarnas ansvar att se till att elever får ta ansvar, utöva inflytande och vara delaktiga har 

eleverna inte alla gånger möjligheten till det. Elevinflytande sker allra minst i just ämnet 

matematik. Elever får inte vara med och utöva inflytande och vara delaktiga i vad 

matematikämnet ska innehålla. Genom att eleverna inte ges tillräckligt med inflytande kan de 

inte heller lära sig att ta ansvar för sin undervisning. Elevansvar behövs för att förbereda 

eleverna inför det framtida samhället.  

Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka på vilka sätt det ges möjligheter till eleverna 

att ta ansvar, utöva inflytande och vara delaktiga i skolans matematikundervisning. Ännu ett 

syfte är att söka svar på vad elever respektive lärare säger om de olika begreppen. Baserat på 

vårt syfte har vi valt att utgå från dessa frågeställningar: 

 På vilka sätt ges ansvar, inflytande och delaktighet till eleverna i skolans 

matematikundervisning? 

 Vad säger elever och lärare om ansvar, inflytande och delaktighet i skolans 

matematikundervisning? 
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Metod 

Denna litteraturstudie är en systematisk litteraturstudie (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013, s.26-32), vilket innebär att de sökningar som gjorts har varit systematiska. 

De funna resultaten grundar sig i vad tidigare forskning har kommit fram till gällande vårt 

område. Dem artiklar och avhandlingar som vi fått fram genom de olika sökningarna har vi 

kritiskt granskat för att sedan sammanställa dem. Under rubriken metod beskrivs det 

inledningsvis hur vi gått tillväga för att samla in data som blivit underlag för studien. Vidare 

förklaras urvalet, där det förklaras vilka artiklar och avhandlingar som valdes ut för att 

representera litteraturstudiens resultat. Vi har även kvalitetsgranskat dessa artiklar och 

avhandlingar. Avslutningsvis kan du läsa hur vi bearbetat den insamlade datan.  

Datainsamling  

Datainsamlingen för denna studie har utgått från databaserna SwePub och ERIC (Education 

Resources Information Center). Vi visste tidigt vilka sökord vi ville använda oss av för att 

finna den forskning vi behövde till vår litteraturstudie. Vi utgick från en fritextsökning som 

enligt Eriksson Barajas, Forsberg, Wengström (2013, s.79) innebär att för att kunna hitta 

sökord till sitt ämne utgår man från sin frågeställning. Vidare menar författarna att man söker 

på de sökord som är relevanta för studien, både separat och kombinerat med varandra. Vi har 

valt att utgå från våra två frågeställningar när vi valde ut sökord (se bilaga A & B). 

I databasen SwePub fick vi hanterbar data när vi sökte på en del begrepp generellt, 

exempelvis när vi sökte på ”inflytande” fick vi 33 träffar. När vi sökte på ”matematik” fick vi 

däremot upp väldigt många träffar och efter att ha tittat igenom de första artiklarna förstod vi 

att det var en alldeles för bred sökning eftersom matematik kan innefatta otroligt mycket. Vi 

kombinerade då våra sökord, ett exempel var ”matematik” med ”ansvar” och fick endast upp 

en träff. Genom att kombinera de olika sökorden med varandra så fick vi som mest upp två 

träffar och i en del fall inga träffar alls (se bilaga A). Därmed fann vi inte tillräckligt med data 

i databasen SwePub. När vi sökte i denna databas valde vi att exkludera allt som inte var 

tidskriftsartiklar eller doktorsavhandlingar och som var refereegranskade eller övrigt 

vetenskapliga. Vi valde att göra dessa avgränsningar för att finna vetenskapligt skrivande. 

Efter att ha sökt i databasen Swepub valde vi att gå vidare i vår sökning med att försöka finna 

mer data i databasen ERIC. Här sökte vi på samma sätt som i SwePub fast vi översatte våra 

ord till engelska (se bilaga B). I denna databas exkluderade vi allt som inte var akademiska 

tidskrifter och refereegranskat. När vi här sökte på orden enskilt fick vi upp väldigt många 
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träffar på i princip alla ord och valde därför att kombinera orden. Även när vi sökte på en del 

kombinationer gav det oss många träffar. Vi bestämde oss därför att titta igenom dessa för att 

se om där fanns några intressanta rubriker och sammanfattningar som stämde överens med 

vårt syfte. De kombinationer som endast gav ett fåtal träffar valde vi att läsa igenom alla 

sammanfattningar på. Efter denna process hade vi fortfarande inte tillräckligt med forskning 

som vi kunde använda oss av i resultatet, därför fick vi finna fler kombinationer genom att 

söka på synonymer till våra sökord. Dessa synonymer kom vi själva på under tiden vi sökte 

och läste artiklar och avhandlingar. Ett exempel var att istället för ”pupil” söka på ”student”. 

Urval 

I denna litteraturstudie har vi valt att inte begränsa oss när det gäller elevernas ålder. Enligt 

oss är det lika viktigt med ansvar, inflytande och delaktighet i de yngre åldrarna som i de 

äldre. Fördelen med att se över alla åldrar är även att det ger oss en bredare syn på hur 

begreppen används i de olika årskurserna ute i skolorna. Ett dilemma som dock uppstod var 

att finna artiklar och avhandlingar som berörde ansvar, inflytande och delaktighet inom ämnet 

matematik. Vi fick därför även leta efter studier som innefattar ansvar, inflytande och 

delaktighet mer generellt, och inte bara inom matematikområdet. 

Genom våra sökningar valde vi att läsa igenom ca 150 stycken titlar som verkade intressanta 

gentemot vårt syfte. Vi upptäckte att vi snabbt kunde sålla bort en del som inte var relevanta. 

Kvar fick vi ca 60 stycken artiklar och avhandlingar som vi läste sammanfattningen på. Efter 

denna process fann vi 26 studier som verkade intressanta.  Dessa delade vi upp och läste 

noggrant individuellt. Utifrån dessa var det åtta stycken artiklar och avhandlingar, vars 

resultat stämde överens med vårt syfte, som gick vidare till urval 2 (se bilaga C). Av dessa 

åtta fann vi fem stycken studier som innefattar matematik (Hansson, 2010; Jansen, 2008; 

Kling Sackerud, 2009; Lavy & Zarfin, 2013; Pijls & Dekker, 2012) och tre stycken studier 

som rör begreppen ansvar, inflytande eller delaktighet generellt (Rosvall, 2012; Tholander, 

2005; Thornberg & Elvstrand, 2012). Två av dessa artiklar och avhandlingar är kvantitativa 

studier (Hansson, 2010; Lavy & Zarfin, 2013) medan de resterande sex studierna är 

kvalitativa (Jansen, 2008; Kling Sackerud, 2009; Pijls & Dekker, 2012; Rosvall, 2012; 

Tholander, 2005; Thornberg & Elvstrand, 2012). 

De åtta artiklar och avhandlingar som valdes ut har vi kvalitetsgranskat utifrån två olika 

mallar, en mall för kvalitativa studier och en mall för kvantitativa studier (Eriksson Barajas, 

Forsberg, Wengström, 2013, s.184-192). Efter dessa kvalitetsgranskningar fann vi att alla 
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artiklar och avhandlingar uppfyller de krav som, enligt oss, krävs för att passa vår 

litteraturstudie. Däremot var det ingen artikel eller avhandling som uppfyllde alla krav från 

mallarna. Utifrån de kvantitativa kvalitetsgranskningarna visades det att ingen av de 

kvantitativa studierna förklarar vilka inklusions- eller exklusionskriterier som finns i studien. 

Det beskrivs inte heller vilken urvalsmetod som använts. Detta stämde även överens med de 

kvalitativa studierna då vi inte, under kvalitetsgranskningen, kunde finna vilken urvalsmetod 

som använts i dessa heller. Däremot kunde vi i alla studier finna vilket urvalet blev. Trots att 

artiklarna och avhandlingarna inte uppfyller alla krav har vi valt att använda oss av dem i vårt 

resultat. Vi menar att de är ändå är av kvalitet för vår litteraturstudie. Som vi tidigare nämnt 

har det även varit svårt att finna artiklar och avhandlingar som stämt överens med vårt syfte 

och det är ännu en anledning till varför vi valt att inte sålla bort några artiklar och 

avhandlingar. 

Efter att ha kvalitetsgranskat alla artiklar och avhandlingar har vi följt vetenskapsrådets 

(Gustafsson, Hermerén & Petterson, 2011) rekommendationer gällande etiska överväganden. 

För att följa de etiska övervägandena talar författarna om fyra viktiga begrepp, vilka är: 

sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. Det är ingen av de studier som 

representerar denna litteraturstudie som talar om de etiska övervägandena men vi anser ändå 

att alla studier följer dem. Ingen av dessa studier avslöjar vilka personer som är med i 

undersökningsgrupperna. Vi som läsare kan endast utläsa årskurs, kön och ibland fiktiva 

namn. 

Databearbetning 

Under tiden som vi läste igenom de olika studierna använde vi oss av överstrykningspennor 

för att stryka över text vi fann relevant. Vi satte även post-it-lappar på framsidan av artiklarna 

och avhandlingarna. Här sammanfattade vi studien genom att kort skriva ner studiens 

innehåll. När vi träffades igen diskuterade vi tillsammans innehållet i de olika studierna och 

kom fram till åtta artiklar och avhandlingar som skulle utgöra vårt datamaterial. De studier 

som valts till datan har vi noggrant läst igenom. När vi funnit de åtta artiklarna och 

avhandlingarna valde vi att sortera dem i två olika kategorier, vilka är ”ansvar” och 

”inflytande/delaktighet”. Det gör det enklare för oss att hålla reda på alla artiklar och 

avhandlingar. Vi fann tre stycken som riktades mot ansvar, fyra stycken mot inflytande och 

delaktighet samt en som framförallt belyste begreppet ansvar men även tog upp delar om 

inflytande och delaktighet.  
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Resultat  

Under denna rubrik kommer först en sammanfattning av de åtta studiernas resultat. Efter 

dessa sammanfattningar kan du läsa om på vilka sätt elever ges ansvar, inflytande och 

delaktighet gällande sin matematikundervisning. Vidare beskrivs det vad elever säger om 

ansvar, respektive inflytande och delaktighet och slutligen kan du läsa vad lärare säger om de 

olika begreppen. 

Sammanfattning av studiernas resultat 

Kling Sackerud (2009, s.117-118) har gjort en studie där hon undersöker vad elever i årskurs 

ett, sex och åtta har för möjligheter till att ta ansvar inom matematikämnet. Genom studien 

kom hon fram till att eleverna har ett visst ansvar gällande sin matematikundervisning. I 

studien ingick tre olika klasser och, genom intervjuer och observationer, upptäckte Kling 

Sackerud att en del elever i de äldre årskurserna ville ha större ansvar. En lärare i studien 

nämnde dock att hon såg en svårighet i det då hon påpekade att matematikundervisningen är 

starkt styrd av läromedlet.  

Lavy och Zarfin (2013, s.1, 24-25) gjorde en studie i årskurs nio där de upptäckte att det är 

positivt för elever att ta ansvar gällande sin matematikundervisning. Eleverna i deras studie 

fick själva välja svårighetsgrad på sitt matematikprov. Resultatet av detta blev att eleverna 

hittade sin egen kunskapsnivå bättre. De fick även bättre självförtroende och större motivation 

till matematik. Ännu ett resultat som framkom var klassrumsatmosfären, som blev mycket 

bättre, där eleverna inte längre var frustrerade. 

Pijls och Dekker (2009, s.394) fann i sin studie att det är positivt för elever på gymnasiet att ta 

ansvar över sin matematikundervisning. Deras syfte med denna studie var att förändra 

lärarrollen så att eleverna skulle bli stimulerade till att prata och ta hjälp av varandra istället 

för att hela tiden förlita sig på läraren. Pijls och Dekker påtalar att det kan finnas en svårighet i 

att nå den förändringen. De förklarar att om en lärare är van vid att arbeta på ett visst sätt, där 

eleverna inte ges mycket ansvar, så kan det vara svårt för läraren att ändra undervisningsform. 

Hansson (2010, s.184-185) kunde utläsa av sin studie, där syftet var att utveckla en modell för 

att se hur mycket ansvar elever i årskurs åtta får i matematiken, att lärarna och eleverna är 

oense. Lärarna menar att de väljer att inte ägna så mycket tid av matematiklektionerna åt 

genomgångar medan eleverna påpekar att de ofta får sitta och lyssna på långa genomgångar. 

En annan aspekt Hansson kunde se i sin studie var att lärarna alltid har ansvaret för planering 
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och förberedelser inför en matematiklektion. På grund av detta menar eleverna att de inte får 

speciellt mycket eget ansvar gällande sin matematikundervisning.  

Jansens (2008, s.80-81) studie handlar om matematikdiskussioner och hur delaktighet i dem 

gynnar respektive missgynnar elever i årskurs sju. Resultatet blev att cirka hälften av eleverna 

anser att det är positivt att vara delaktig i matematikdiskussioner. De menar att när lärarna ger 

eleverna möjlighet till inflytande och delaktighet så förstår de innehållet mycket bättre. De 

övriga ser negativa aspekter med att vara delaktiga då de blir nervösa eller är rädda att ha fel i 

matematiken.  

I Thornberg och Elvstrands (2012, s.8) studie, där de på tre stycken låg- och 

mellanstadieskolor undersökte hur elevers syn på inflytande var, blev resultatet att eleverna 

anser att det är bättre att lärarna bestämmer. De menar att det blir mer rättvist eftersom de 

vuxna vet bäst och de väljer att förlita sig på dem. Vidare, beskrivs det i studien, att många 

elever har uppfattningen om att man ska lyssna på läraren och göra vad som sägs. När 

eleverna däremot utövade inflytande blev de förvånade över hur positivt resultatet blev. 

I Tholanders (2005, s.17,22) studie var syftet att undersöka hur demokratifrågor på högstadiet 

kan yttra sig i den dagliga skolverksamheten. Studiens resultat baseras framförallt på 

demokratifrågor som handlar om elevers inflytande. I resultatet av studien framkom det att 

vissa elever inte vill ha något inflytande. Ytterligare ett resultat Tholander kom fram till var 

att det kan gå åt mycket energi från lärandet när eleverna har inflytande i exempelvis grupper. 

En risk kan vara att alla elever i en grupp inte bjuds in till att utöva inflytande eller att det blir 

bråk i gruppen som tar mycket energi. 

Rosvall (2012) har gjort en studie som inkluderar två gymnasieklasser. I denna studie 

undersökte han hur elevernas handlande och undervisningens uppbyggnad var konstruerad 

utifrån elevernas inflytande över undervisningen. Genom studien fann han att lärarna ger 

eleverna få eller inga tillfällen till inflytande och delaktighet. Det framkom inte heller att 

lärarna arbetade för att förbättra elevernas inflytande och delaktighet i undervisningen. Ifall 

lärarna någon gång gav eleverna inflytande så var det väldigt begränsat. 

På vilka sätt ges ansvar, inflytande och delaktighet till eleverna?  

Eleverna ges ansvar, inflytande och delaktighet på olika sätt. En del elever får ta ansvar över 

sin matematikundervisning genom att ansvara för att ha gjort ett visst antal uppgifter till utsatt 

tid. Några andra elever får ta ansvar över att välja svårighetsgrad på sitt matematikprov. 

Gällande inflytande och delaktighet så får eleverna möjligheten till att vara med och 
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bestämma när prov ska läggas, var de ska sitta på matematiklektionerna, i vilken ordning de 

väljer att göra sina uppgifter eller hur lång tid de vill ha till matematikgenomgångar. 

 

I både årskurs sex och åtta i Kling Sackeruds (2009) studie byggs matematiklektionerna upp 

på matematikboken. Lärarna talar om för eleverna vad som ska hinnas med och sedan är det 

elevernas ansvar att se till att det blir gjort. I årskurs åtta förväntas även eleverna ta hem 

uppgifter de inte hunnit med under lektionstillfället. I årskurs ett är det inte läroboken som 

styr undervisningen utan där utformar läraren ett arbetsschema som eleverna följer. Här får 

eleverna eget ansvar genom att välja i vilken ordning de vill göra de olika uppgifterna på 

schemat. Eleverna i Kling Sackeruds studie ansvarar även själva över att välja var de ska sitta 

under matematiklektionerna, när proven ska läggas samt om de önskar extra 

matematikgenomgångar. En av lärarna i studien berättar att hon upplever att eleverna inte vill 

ha långa genomgångar i matematiken. Hon försöker därmed ha så korta genomgångar som 

möjligt så eleverna får sätta igång att räkna. Hansson (2010, s.184-185) fann däremot i sin 

studie att elever och lärare var oense om huruvida eleverna har möjlighet att ta ansvar, utöva 

inflytande och vara delaktiga i sin matematikundervisning. Det skulle kunna bero på att 

lärarna i Kling Sackeruds (2009) studie verkar lyssna mer på elevernas åsikter än lärarna i 

Hanssons (2010) studie.  Det kom även fram i Hanssons studie att eleverna inte får något 

direkt ansvar eller inflytande över sin undervisning medan det uppgavs flera exempel på när 

eleverna fick ansvar och inflytande i Kling Sackeruds (2009) studie. 

I tre av studierna (Lavy & Zarfin, 2013; Pijls & Dekker, 2009; Jansen, 2008) har det 

framkommit liknande resultat: att eleverna ges ansvar, inflytande och delaktighet. Studiernas 

syfte skiljer sig mycket åt och de har därmed olika svar på hur eleverna ges möjlighet till att 

påverka. I Lavy och Zarfins (2013, s.1) studie fick eleverna själva ta ansvar för att välja 

svårighetsgrad på sina matematikprov. De hade tre prov och på det första provet valde de 

flesta elever den svåraste graden. Till nästa prov var det dock många som ändrade sig då de 

kände att det mer utvecklade provet var för svårt. Även i Pijls och Dekkers (2009, s.389-392) 

studie får eleverna ta eget ansvar. Ett exempel är en lärare som inte ger eleverna något eget 

ansvar under lektionstillfällena i matematik. Hon fanns alltid tillgänglig för eleverna och 

svarade på alla frågor de ställde. Som utmaning tvingade läraren sig själv att göra annat under 

en lektion så att hon inte kunde hjälpa eleverna hela tiden. Detta blev positivt då eleverna tog 

ansvar genom att börja hjälpa varandra och insåg då att det blev till deras fördel. De lärde sig 

att man kan dra nytta av sina klasskamrater. I Jansens (2008, s.78-79) studie fick eleverna 
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möjlighet till att utöva inflytande och vara delaktiga i sin matematikundervisning genom 

diskussioner. Detta skedde i båda klasserna i studierna, men på olika sätt. Det var olika stort 

utrymme för diskussion i klasserna vilket resulterade i att eleverna hade olika stora 

möjligheter att vara delaktiga. I en klass skedde det mer matematikdiskussioner än i den 

andra. I studien framkom det att även om eleverna har olika tankar gällande om diskussioner 

gynnar dem eller inte finns möjligheten för alla att delta, men olika mycket. Det blev svårare 

för elever i den klassen där det inte gavs så stort utrymme att vara delaktiga om man jämför 

med den andra klassen där det ägnades mer tid åt matematikdiskussioner. 

Tre studier (Tholander, 2005; Thornberg & Elvstrand, 2012; Rosvall, 2012) har kommit fram 

till liknande resultat, nämligen att eleverna inte har särskilt mycket inflytande och delaktighet 

gällande sin undervisning. Även fast de olika författarna kommit fram till samma resultat så är 

det av olika anledningar. I både Tholanders (2005, s.22) och Thornberg och Elvstrands (2012) 

studie visade det sig att vissa elever inte vill ha inflytande. I Rosvalls (2012, s.61, 67) studie 

framkom det att eleverna själva inte försökte ta initiativ till inflytande och delaktighet. En av 

anledningarna till detta var att de inte fick några möjligheter till att utöva inflytande och vara 

delaktiga. Det framkom även att lärarna inte arbetade för att förbättra elevernas inflytande och 

delaktighet i undervisningen.  Ifall lärarna någon gång gav eleverna inflytande så var det 

väldigt begränsat. 

Trots att det i Tholanders (2005), Thornberg och Elvstrands (2012) och Rosvalls (2012) 

studier framkom att eleverna inte har särskilt mycket inflytande och delaktighet gällande sin 

undervisning, så kunde författarna finna vissa undantag. I Tholanders (2005, s.19) studie bjöd 

till exempel en lärare in eleverna till inflytande då de fick vara med och påverka över hur de 

ville visa att de lärt sig någonting. I Thornberg och Elvstrands (2012, s.4) studie var det 

delade resultat. Det framkom att i två av de tre skolorna var det de vuxna som tog alla beslut. 

På dessa skolor förväntades eleverna att bete sig snällt och göra som läraren sa. I den tredje 

skolan, däremot, var elevernas inflytande en viktig aspekt för lärarna och de arbetade ständigt 

för att finna en miljö där eleverna kunde känna att de var delaktiga. I Rosvalls (2012, s.66, 67) 

studie kunde man finna fåtalet situationer där försök till elevinflytande visades. Ett exempel är 

när eleverna skulle söka fakta på datorn. Läraren bestämde arbetssättet medan eleverna fick 

inflytande genom att de själva fick välja vad de ville forska om. I slutändan visade det sig 

ändå att läraren hade vissa regler för vad de fick söka på, alltså hade eleverna egentligen inget 

direkt inflytande. Ytterligare ett exempel som Rosvall kunde finna, där ett försök till 

inflytande och delaktighet från eleverna visades, var att en av klasserna uttryckte att de hade 
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för lite matematikundervisning. De anordnade ett klassråd där de uttryckte sina åsikter. 

Läraren lyssnade på dem men gjorde sedan ingenting för att förändra det. 

Hur ser eleverna på ansvar? 

Eleverna gillar att ta ansvar på olika sätt. Elever menar vidare att ansvaret ska vara begränsat, 

då de inte vill ha fullt ansvar. Många elever anser att det är skönt att läraren har ansvar över 

planeringen av matematikundervisningen. I Kling Sackeruds (2009, s.97, 112, 118) studie 

visas det, som nämns ovan, att elever i årskurs åtta får ta hem och räkna matematik om de inte 

hinner med det som ska göras på lektionen. Eleverna i studien menar att detta arbetssätt 

hjälper dem att ta ansvar. De nämner i en intervju att de inte vill arbeta hemma och därför tar 

de sitt ansvar och försöker hinna med allting under lektionstid. Vidare poängterar en del äldre 

elever att de vill ha större ansvar gällande sin undervisning. Ännu en faktor som eleverna är 

nöjda med är att de får sitta vart de vill under lektionerna. Eleverna menar då att arbetet blir 

individuellt och det är upp till var och en om man vill klara av uppgifterna i rätt tid. En elev 

nämner specifikt att han tycker det är bra att sitta själv för att då kan han själv ta ansvar för att 

han räknar. Han menar att om han skulle sitta tillsammans med någon kan det finnas risk att 

man kollar av eller räknar åt varandra. Eleverna i Lavy och Zarfins (2013, s.23) studie är 

positiva till att kunna välja svårighetsgrad på prov. Detta eftersom de känner att de själva har 

ansvaret för valet och att de kan vara nöjda över den matematiknivå de ligger på. Detta 

medförde även att elevernas självförtroende gällande sina matematikkunskaper ökade. En elev 

i Kling Sackeruds (2009, s.106, 112, 113) studie är också positiv till ansvar då han menar att 

han själv kan bestämma hur snabbt han vill bli färdig med någonting. Ett exempel han 

beskriver är ifall läraren säger att de har tre lektioner på sig att bli färdiga med sin planering. 

Då väljer han att ta ansvar genom att försöka göra färdigt planeringen på en lektion för då kan 

han få arbeta med vad han vill de andra två lektionerna. Eleverna i Kling Sackeruds studie 

förklarar vidare att de däremot inte har något ansvar över planeringen utan det är läraren som 

gör den. Det ansvar eleverna får är att ligga i fas med lärarens planering och inte hamna efter. 

Eleverna nämner att de inte vill ha fullt ansvar. De menar att det är skönt när läraren gör 

planeringen åt dem och de förklarar att de tycker att det räcker att ha ansvar över att få färdigt 

planeringen i rätt tid. Andra elever, i samma studie, menar att läraren ofta vet bättre än de 

själva om ett visst ämne och då är det bättre att lärarna förklarar för eleverna vad ämnet 

handlar om. De anser att det är onödigt att läraren ger eleverna ansvar om läraren ändå vet vad 

det handlar om. 
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Hur ser eleverna på inflytande och delaktighet? 

Eleverna har delade meningar om de vill ha inflytande och möjlighet till delaktighet eller inte. 

En del menar att läraren bestämmer för mycket och önskar att de hade mer att säga till om. 

Andra vill att läraren ska bestämma mycket och är nöjda med att ha lite inflytande och 

delaktighet. Det är även delade meningar gällande hur eleverna ser på deras möjligheter att få 

vara med och utöva inflytande och vara delaktiga eller inte. En del elever menar att de har 

möjlighet till stort inflytande och delaktighet medan andra menar att de inte har det. 

I Kling Sackeruds (2009, s.104, 113, 116) studie kom det fram att eleverna själva anser att det 

ämnet de har minst inflytande i är matematiken. Det visar sig i Kling Sackeruds studie att det 

är stor skillnad på hur eleverna i alla årskurser upplever hur det ges inflytande till dem. De 

flesta eleverna i årskurs åtta anser att läraren är den som tar beslut om och planerar 

undervisningen men det finns möjligheter för eleverna att påverka och säga sin mening kring 

innehållet och upplägget. Eleverna får även då vara med och bestämma, som tidigare nämnts, 

provtillfällen, var de vill sitta och arbeta etc. I årskurs ett är det delade meningar om ifall de 

får vara med och bestämma eller inte. Tre elever menar att de inte ofta eller aldrig får vara 

med och bestämma. Två menar att de får vara med och bestämma ibland och tre menar att de 

får vara med och bestämma vad de vill göra utifrån det som skrivs på tavlan. Över 

planeringsdelen är de dock alla överens om att det är läraren som bestämmer. En del elever 

menar att läraren bestämmer för mycket och de skulle önska att de hade mer att säga till om. 

Andra vill att läraren ska bestämma mycket och är nöjda med att läraren planerar 

matematikundervisningen.  

I både Thornberg och Elvstrand (2012) samt Tholander (2005) kom de fram till liknande 

resultat som Kling Sackerud (2009) om att alla elever inte vill ha så mycket inflytande och 

delaktighet. Vad som kan utläsas från Thornberg och Elvstrands (2012, s.8) studie, som vi 

tidigare nämnt, var just det att eleverna inte vill ha så mycket inflytande eftersom de menar att 

det är mer rättvist om de vuxna bestämmer. Eleverna menar att det är de vuxna som ska veta 

bäst och därför är det bra att de tar besluten. Detta var även något som eleverna i Rosvalls 

(2012, s.61,65) studie, till viss del, kom fram till då de menar att det är lärarens ansvar att se 

till att arbetet struktureras upp bra. Är något fel bör lärare se det och rätta till problemet. Vad 

eleverna, i de olika studierna, däremot var oeniga om var huruvida de ville ha inflytande eller 

inte. Eleverna i Rosvalls studie menar att de gärna skulle vilja ha mer inflytande och vara mer 

delaktiga. Flera elever var missnöjda med att inte ha mer inflytande än vad de hade samtidigt 

som de ändå valde att inte göra något åt saken. Eleverna var rädda för vad konsekvenserna 
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skulle bli. De var oroliga över att bli kallade för pluggis och på så sätt förlora statusen bland 

klasskamraterna och därför valde de ofta att hålla åsikterna inom sig. En annan anledning till 

att välja att inte utöva inflytande, som eleverna nämnde, var att de var oroliga att de var 

ensamma om sin åsikt och vågade därför inte lyfta fram den. Detta kan även kopplas samman 

med resultatet från Jansens (2008, s.81) studie där hon kom fram till att alla elever inte vill 

vara delaktiga just för att de är rädda. Eleverna i Jansens studie menar att det finns en risk att 

det de tänker är fel och de vågar därför inte yttra sina tankar och idéer. Rädslan för att ha fel 

och på så sätt göra bort sig inför sina klasskamrater finns där. En elev nämner även att hon är 

blyg och vågar därför inte vara delaktig i diskussioner där många människor är inblandade.  

En annan elev menar att han blir stressad när han får ordet. Hans nervositet tar över vilket gör 

att han får svårt att fokusera på diskussionens ämne. De elever som gärna väljer att delta 

menar, som vi tidigare nämnt, att det är lättare att lära sig matematik genom att vara delaktig 

under diskussioner. En av eleverna menar att vara delaktig i konversationer är bra eftersom 

man då får en annan syn på saker. En annan elev poängterar att det är positivt att vara delaktig 

då man kan dubbelkolla med varandra så man tänker rätt. Har man tänkt fel kan man hjälpas 

åt att komma fram till rätt svar. 

I Kling Sackeruds (2009, s.90, 111) studie ger läraren i årskurs ett eleverna olika 

matematikarbetsuppgifter som läraren valt ut. Elevernas inflytande i denna situation blir att de 

får välja i vilken ordning de vill arbeta med dem. Eleverna ser det som att de har fritt val och 

menar att det är roligt att ha många olika valmöjligheter. En elev förklarar att det roligaste 

med matematiken är att få välja själv. En elev i Thornberg och Elvstrands (2012, s.5) studie 

menar att det är skönt att känna att man har inflytande. Ett exempel var då eleven inte var nöjd 

över att det skrevs med bläck i hans bok då han ansåg att den blev förstörd. Detta var något 

han förde fram till läraren och övriga elever i klassen och fick då alla att lyssna på honom. Det 

blev en förändring vilket gjorde att eleven kände att hans åsikt tagits på allvar och att det blev 

skillnad. På så sätt fick han en bekräftelse över att han har inflytande och detta var en viktig 

lärdom för honom. 

Hur ser lärarna på ansvar? 

Vissa lärare menar att eleverna ska få ta ansvar över sin matematikundervisning medan andra 

menar att de inte ska få det. En del lärare kan se negativa aspekter med ansvar då de anser att 

eleverna inte tar sitt eget ansvar på allvar. I Hanssons (2010, s.185) studie menar lärarna att de 

erbjuder eleverna att ta ansvar över sin egen matematikundervisning. Lärarna menar att de 

försöker undvika den traditionella undervisningen och istället ta in fler aktiviteter på 
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lektionerna. De förklarar vidare att genom att eleverna får vara delaktiga i de olika 

aktiviteterna ska det hjälpa dem att ta ansvar. Detta är även någonting som en lärare i Kling 

Sackeruds (2009, s.106) studie nämner. Hon menar att eleverna först måste bestämma sig för 

vad de vill göra. Nästa process eleverna har är att se till att det blir gjort. Genom denna 

process menar läraren att eleverna får ett ansvar över att färdigställa uppgiften. Läraren 

påpekar dock att man som lärare måste vara medveten om att olika elever vill ta ansvar på 

olika nivåer. Hon menar att en del elever vill ha mycket hjälp av läraren medan vissa elever 

vill ha eget ansvar fullt ut. En lärare i Pijls och Dekkers (2009, s.387,390-391) studie förklarar 

att han är fullt medveten om att han inte ger eleverna tillräckligt mycket ansvar på 

matematiklektionerna. Han vill förändra detta men vet inte hur han ska göra. Efter närmre 

eftertanke kan han se flertalet situationer där han skulle kunna släppa in eleverna och låta dem 

ta mer ansvar. Ett exempel på en sådan situation är när han rättar elevernas matematikläxor. 

Läraren förklarar att om han ser att någon elev gjort fel på en uppgift så brukar han skriva det 

rätta svaret bredvid. En utveckling till ansvar menar läraren är att eleverna själva ska få rätta 

sina läxor. En annan lärare i Pijls och Dekkers studie påtalar dock att det inte är bra att ge 

eleverna för mycket ansvar. Hon menar att det är hon som är läraren och eleverna ska känna 

att hon finns där för att hjälpa dem. Om eleverna behöver hennes hjälp vill hon alltid finnas 

där till hands. En av lärarna i Kling Sackeruds (2009, s.104, 107) studie förklarar att det finns 

olika grad av elevansvar. Hon menar att det inte behöver handla om att ge eleverna fullt 

ansvar eller inget ansvar alls. Enligt henne handlar ansvar om allt ifrån att eleverna får välja 

vad de vill göra under lektionstid till att ta ansvar för hela sin planering. En annan lärare i 

Kling Sackeruds studie nämner att elevansvar för henne kan handla om var eleverna väljer att 

sitta i klassrummet. Hon vill se att eleverna tar sitt ansvar genom att sätta sig på den plats där 

de känner att det fungerar bäst för just honom/henne.  

 

En av lärarna i Kling Sackeruds (2009, s.114) studie talar om negativa aspekter gällande 

elevansvar. Hon menar att det kan vara svårt att ge eleverna ansvar om man inte är säker på 

att de tar det på allvar. Ett exempel hon varit med om är när hon gett ut läxa till eleverna. 

Vissa av dem tog sitt ansvar och gjorde läxan medan andra struntade i den. Detta menar hon 

är synd då hon anser att många elever skulle klara sin skolgång bättre om de lär sig att ta 

bättre ansvar. Vissa elever, enligt läraren, hamnar efter i skolan på grund av att de inte tar sitt 

eget ansvar. Det behöver alltså inte handla om att de har det svårt i skolan. En lärare i Lavy 

och Zarfins (2013, s.23) studie beskriver att även hon till en början inte lät eleverna ha något 

direkt ansvar över undervisningen. Eleverna var inte nöjda med hur de blev indelade i 
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nivågrupper och detta ville hon på något sätt ändra. Hon gav eleverna ansvaret att själva välja 

vilken svårighetsgrad de ville ha på sina prov. Hon upptäckte att det blev ett positivt resultat 

och hon upplevde att atmosfären i klassrummet blev förändrad. Eleverna blev inte lika lätt 

frustrerade och de accepterade vilken kunskapsnivå de låg på. De kände att nu var det de 

själva som avgjorde vilken nivå de klarade av. Detta medförde även att elevernas 

självförtroende gällande sina matematikkunskaper ökade. 

Hur ser lärarna på inflytande och delaktighet? 

Lärare ser både för- och nackdelar med att ge eleverna inflytande och låta dem vara delaktiga 

i matematikundervisningen. En del lärare ser denna aspekt som en viktig del av arbetet i 

skolan och arbetar för det, medan andra inte arbetar för att ge eleverna möjlighet till 

inflytande och delaktighet. Vad som kommer fram i Kling Sackeruds (2009, s.98, 106) studie 

är att eleverna lättare kan vara delaktiga i de samhällsorienterade ämnena. En lärare i studien 

menar att det är svårt att ge inflytande till eleverna i matematik då hon är rädd för att gå 

utanför ramarna för mycket. Hon menar att matematik är ett så pass styrt ämne på grund av att 

man har matematikboken som läromedel. Det belyses dock att i Kling Sackeruds studie blir 

eleverna lyssnade på och de har möjlighet att utöva inflytande. Ett exempel är då en lärare 

berättar att hon upplever att eleverna inte vill ha långa genomgångar utan vill hellre sätta 

igång och arbeta i boken. Här tas elevernas åsikter med i hennes planering. De två lärarna i 

Jansens (2008, s.80) studie är båda eniga om att de förväntar sig att eleverna ska vara 

delaktiga i matematiken. De är även överens om att elevinflytande och delaktighet är en viktig 

aspekt i skolan.  

En av respondenterna i Kling Sackeruds (2009, s.117, 118) studie menar att man hela tiden 

ska försöka få eleverna att vara med och delta i planeringen av undervisningen. För att kunna 

göra det på bästa sätt menar respondenten vidare att man bör hitta olika sätt att bjuda in 

eleverna på. En lärare i studien menar vidare att det är eleverna själva som önskar att läraren 

ska föra fram sina förslag till undervisningen då eleverna menar att hon är kunnig inom 

området och har erfarenheten. I Rosvalls (2012, s.67) studie däremot, framkom det att lärarna 

inte arbetade för att ge eleverna möjligheten att ha inflytande över sin undervisning. I Kling 

Sackeruds (2009, s.90-91) studie förklarar en lärare om en risk hon ser med att ge eleverna 

allt för mycket inflytande över sin matematikundervisning. Denna risk är att de kan välja att 

arbeta med lättare uppgifter än de borde vilket leder till att det inte blir någon utmaning för 

eleverna. Vidare menar läraren att hennes elever väljer ganska fritt vad det vill arbeta med 

inom matematiken. Hon väljer dock att ibland gå in och påverka elevernas val om hon anser 
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att det behövs. Detta när hon menar att eleverna behöver andra kunskaper eller utmaningar 

inom matematik. 

Diskussion 

Nedan följer en diskussion kring metoden i denna litteraturstudie. Vi har bland annat tittat 

närmre på vilka styrkor respektive svagheter vi kan se med studien samt hur vår 

arbetsfördelning, oss emellan, har sett ut. Vidare följer resultatdiskussionen där vi diskuterat 

och kopplat samman vad som står i bakgrunden med studiernas resultat. 

Metoddiskussion 

Vårt syfte med denna litteraturstudie var att undersöka på vilka sätt det ges möjligheter till 

eleverna att ta ansvar, utöva inflytande och vara delaktiga i skolans matematikundervisning, 

samt att se vad elever och lärare säger om de olika begreppen. En svaghet med denna studie 

var att vi tidigt i vår sökning fann att vi inte kunde hitta tillräckligt med artiklar och 

avhandlingar som berörde exakt vårt specifika område. Vi fick därför koppla samman artiklar 

och avhandlingar om ansvar, inflytande och delaktighet i matematik med studier om 

begreppen mer generellt. Vi kunde även finna, i Skolverket (2003), att matematik är det ämne 

där det ges minst inflytande till eleverna då de sällan får vara delaktiga i vad ämnet ska 

innehålla eller hur de vill arbeta. Vi kan här se en koppling mellan fåtalet funna artiklar om 

ansvar, inflytande och delaktighet inom matematik samt att just matematikämnet är det ämne 

där det ges minst inflytande till eleverna. Vi menar att om elever haft mycket inflytande i 

ämnet hade det troligtvis funnits mer artiklar och avhandlingar om det som vi kunnat använda 

oss av i vår litteraturstudie.  

Ytterligare en aspekt som vi kan se som en svaghet med vår litteraturstudie är att vi har använt 

oss utav resultat från både kvalitativ respektive kvantitativ data. Vi hade som önskan att 

endast utgå från kvalitativ data för att kunna jämföra dem. Eftersom antalet artiklar och 

avhandlingar, som berörde vårt syfte, var få hade vi inte möjligheten att göra denna 

begränsning. Vi menar även att dessa studier passade väl in för vårt syfte och vi ville använda 

oss av dem i vår litteraturstudie. Även om de studier vi valt att utgå från i resultatet är olika 

utförda, eftersom de är både kvalitativa och kvantitativa, har vi valt att ändå diskutera dessa 

tillsammans i resultatet. Risken vi kan se med detta är att det är svårare att, på ett rättvist sätt, 

jämföra resultaten. Vi var dock medvetna om detta när vi gjorde resultatet och gjorde det med 

försiktighet. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s.57) beskriver även att det 

finns fördelar med att använda både kvalitativa och kvantitativa studier varav en är att det ges 
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olika syn på forskningen. Vi har dessutom sex kvalitativa och endast två kvantitativa studier 

vilket gör att de kvalitativa ändå är i största fokus. 

En annan aspekt som påverkat vårt resultat är att vi använt oss av studier som är från olika 

årtal, allt från 2005 till 2013, vilket betyder att forskningen troligen har hunnit ändras där 

emellan, även fast det inte är så många år mellan den äldsta och den senaste studien. 

Samtidigt upplevde vi inte, som vi tidigare nämnt, att vi hade så många studier att välja 

mellan som berörde vårt ämne. Därmed hade vi inte möjligheten att endast titta på resultat 

från exempelvis 2013. Alla artiklar och avhandlingar utgår inte heller ifrån Sverige och även 

detta är på grund av få valmöjligheter. Däremot ser vi inte det som en nackdel, utan som en 

fördel, eftersom vårt ämne är, enligt vår mening, viktig oavsett vilket land forskningen 

kommer ifrån. Det har även varit stor skillnad på hur stora studierna, i de artiklar och 

avhandlingar vi funnit till resultatet, varit. Den minsta studien som utgått från en skola medan 

den största utgått från 160 skolor. Studien som gjort en undersökning på 160 skolor är 

kvantitativ medan studien som riktas mot en skola är kvalitativ. Vi kan se både för- och 

nackdelar med att blanda kvalitativa och kvantitativa studier. Nackdelen vi kan se är att 

skillnaden på undersökningsgrupperna inte skulle vara såhär stor om vi endast använt oss av 

kvalitativa studier. Fördelen att blanda är att kvalitativa studier ger med djup medan 

kvantitativa studier är mer generaliserbart. 

Ännu en svaghet vi kan se med vår studie är att de artiklar och avhandlingar som berör vårt 

område och våra begrepp ofta gör det på olika sätt. Detta gjorde det svårt att sammanställa 

dem. Samtidigt kan vi se det som en styrka eftersom det gett oss en bredare syn på vårt ämne. 

Exempel på två olika artiklar vi har med i vårt resultat är Lavy och Zarfins (2013) samt 

Jansens (2008) studier. Lavy och Zarfins (2013) studie är kvantitativ medan Jansens (2008) 

studie är kvalitativ. Studierna är gjorda i olika länder och har olika syften. Ändå menar vi att 

dessa passar in i vår litteraturstudie eftersom de berör vårt område samt att de båda använder 

sig av begrepp som är centrala i vår forskning.  

 

När vi sökte efter artiklar och avhandlingar fann vi inte många studier som berörde vårt 

område. Detta kan vi, å ena sidan, se som en nackdel eftersom om det hade funnits fler studier 

hade vi kanske fått ett annorlunda resultat. Hade vi haft fler data att välja mellan kunde det 

gett oss ett mer tillförlitligt resultat, där flera aspekter kunnat belysas. Att inte finna så många 

studier kan vi och andra sidan se som en av styrkorna i vår litteraturstudie. Detta eftersom det 

betyder att vår studie inte redan är gjord. Ännu en stark aspekt i vår studie är att all data vi 
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samlat in från SwePub är tidskriftsartiklar eller doktorsavhandlingar och refereegranskade 

eller övrigt vetenskapliga. I ERIC är all data från refereegranskade tidskrifter. Vi har 

dessutom valt att kvalitetsgranska dessa för att vara på den säkra sidan vilket gör att dem är 

noga granskade. Detta resulterar i trovärdigt material för vår litteraturstudie. 

Vi anser att det har varit en stor fördel att vara två när vi gjort denna litteraturstudie. För det 

första har vi alltid funnits där som stöd för varandra. Att alltid ha en hjälpande hand vid sin 

sida som pushar och stöttar en har varit en viktig del för oss. Vi har även kunnat bolla tankar 

och idéer med varandra om allt. Vi har till största del gjort alla delar tillsammans, med ett 

fåtal undantag. Inledningsvis, när vi sökte efter artiklar och avhandlingar, satt vi bredvid 

varandra på varsin dator och sökte. Vi valde att inte sitta vid endast en dator för att vara 

effektiva i vår sökning. Fann vi något intressant togs det direkt upp för att diskuteras om det 

passade vårt område och syfte. När vi funnit ett visst antal studier delades dem upp mellan oss 

och vi läste ungefär hälften av dem var. Vi var båda överens om att vi läser bättre om vi är 

själva. Nästa process blev att vi bytte studier med varandra. Anledningen till detta var för att 

vi ville ha läst alla studier båda två för att sedan kunna diskutera deras innehåll samt 

kvalitetsgranska dem tillsammans. Hela skrivprocessen har vi gjort gemensamt, en har suttit 

vid datorn och skrivit medan den andra suttit med artiklar och avhandlingar och letat innehåll. 

Vi har bytt uppgift mellan gångerna. Vi anser att det varit viktigt att skriva och göra i princip 

allt tillsammans då det leder till ett bättre resultat. Två personers åsikter och tankar är bättre 

än bara en persons.  

Det kan möjligen ses som underligt att vi endast läst 60 stycken sammanfattningar om man 

ser till våra söktabeller (se bilaga A och B). I tabellerna kan man se att vi ibland fått upp 

oerhört många träffar. Att vi endast läst 60 sammanfattningar beror på att vi valde att i de 

flesta fall inte titta närmre på de sökningar där vi fick upp väldigt många träffar. Ett exempel 

på en sådan sökning var då vi sökte på ”mathematics” i ERIC och fick upp 41 262 träffar. Vi 

är medvetna om att ifall vi hade läst alla dessa rubriker och sammanfattningar så hade 

resultatet i vår litteraturstudie blivit annorlunda. Troligen hade vi då funnit andra artiklar och 

avhandlingar som varit relevanta för vår studie. Dock hade vi även funnit studier som inte 

varit relevanta för vårt område. Det hade även tagit oerhört lång tid om vi skulle läsa alla 

dessa rubriker, och ännu längre tid om vi skulle läsa sammanfattningarna. Därför valde vi att 

titta närmre på de sökningar som gav färre antal träffar. Vi valde även bort en hel del data 

genom att endast läsa rubriken, då vi kände att den inte stämde överens med vårt syfte. 
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Resultatdiskussion 

Denna litteraturstudies syfte var att undersöka på vilka sätt det ges möjligheter till eleverna att 

ta ansvar, utöva inflytande och vara delaktiga i skolans matematikundervisning samt vad 

elever och lärare säger om de olika begreppen. Vi har i denna studie utgått från två 

frågeställningar. I resultatet framkom det att eleverna ges ansvar på olika sätt. Hansson (2012) 

påtalar att det är lärarnas ansvar att erbjuda rätt miljö för eleverna till att ha möjligheten att ta 

ansvar. Samtidigt är det upp till eleverna att ta detta ansvar. Vi anser att det Hansson beskriver 

stämmer väl överens med vår åsikt. I resultatet nämns bland annat att eleverna tar ansvar 

genom att se till att göra matematikuppgifterna klara i tid. Läraren erbjuder då eleverna rätt 

miljö för att ta ansvar men det är fortfarande upp till eleverna att ta ansvaret och se till att det 

blir gjort. 

 

Som vi nämnde i bakgrunden poängterar Söderström (2006) att eleverna ska tvingas till att ta 

ansvar. Det gör dem förberedda för det framtida samhället och arbetslivet. Här vill vi belysa 

att vi inte är eniga med vad Söderström beskriver. Vi kan inte se någon anledning till att 

tvinga eleverna till att ta ansvar, inte heller inflytande samt delaktighet. I resultatet framkom 

det även att det inte är alla elever som vill ta ansvar, utöva inflytande och vara delaktiga i sin 

matematikundervisning av olika anledningar. Lärarna kan här, enligt oss, inte tvinga eleverna 

till att utöva inflytande och vara delaktiga, utan eleverna måste vilja det själva. I både Jansens 

(2008) och Rosvalls (2012) studier menar eleverna att de väljer att inte ta inflytande då de är 

rädda för att göra bort sig och säga fel. Vi menar att vid sådana tillfällen kan man inte tvinga 

eleverna till det. Det står även i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Skolverket, 2011) att ett av skolans mål är att eleverna ska ta ansvar för sin 

inlärning. Det står alltså att det är skolans mål och vi menar därmed att när Söderström (2006) 

beskriver att eleverna ska tvingas till det motsäger det vad som står i läroplanen. Vår tolkning 

är att skolan ska arbeta för att eleverna ska vilja ta ansvar, inte tvinga dem till det. Vi är 

däremot eniga med Söderström (2006) då hon påtalar att det är viktigt att eleverna lär sig ta 

ansvar för att bli självständiga och självdisciplinerade. Vi menar att detta är en viktig aspekt 

för det framtida samhället, precis som Rönnlund (2013) belyser, eftersom det kan hjälpa 

eleverna att bli aktiva medborgare i samhället. 

 

Ännu en aspekt, värd att diskutera, är varför vi fann mycket resultat gällande vad elever säger 

om inflytande och delaktighet och desto mindre om vad elever säger om ansvar. Vi har pratat 

om två möjliga utfall. Det första är att det kan vara så att man sällan talar om elevernas ansvar 
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med eleverna, och därför finns det heller inte med i tidigare studier om elevers egna tankar 

kring vad de har för ansvar i skolan. Vår andra tanke är att det är en tillfällighet. Just de 

artiklar och avhandlingar vi valt att använda i vårt resultat är mer riktade till vad eleverna 

säger om inflytande och delaktighet än vad de säger om ansvar. Samtidigt, av datan vi funnit 

till resultatdelen, fann vi tre stycken som berörde ansvar, fyra stycken som berörde inflytande 

och delaktighet samt en som berörde båda, dock mest ansvar. Detta resulterar alltså i att vi har 

i princip lika stort underlag för att skriva om ansvar respektive inflytande och delaktighet, så 

även om underlaget finns där fann vi inte mycket studier som tog upp elevers tankar om deras 

ansvar. Detta menar vi är synd då det är en viktig del i skolans undervisning.  

 

I skolverket (2003) nämns det att eleverna önskar att de hade inflytande över sin egen 

undervisning eftersom det på så sätt blir roligare att lära. Något vi dock kommit fram till i vår 

studie, som talar emot detta, är att alla elever faktiskt inte vill ha inflytande. Två av studierna 

vi använt i resultatet motsäger varandra då elever i Thornberg och Elvstrands (2012) studie 

menar att de inte vill ha så mycket inflytande eftersom det är mer rättvist att vuxna tar beslut. 

I Rosvalls (2012) studie däremot, vill elever ha mer inflytande än de redan har. Båda studierna 

är kvalitativa och genomförda via observationer och intervjuer. De är gjorda i Sverige, 

publicerade samma år och har liknande syfte. Ändå har de kommit fram till olika resultat. Vår 

tanke är att det kan bero på åldersskillnaden. Eleverna i Thornberg och Elvstrands studie är 

elva år och nedåt medan eleverna i Rosvalls studie är mellan sexton och arton år gamla. De 

elever som vill ha mer inflytande är alltså äldre vilket vi tror påverkar. Yngre elever, menar 

vi, nöjer sig lättare med att vuxna bestämmer medan äldre vill ha mer att säga till om. I 

resultatet framkom det däremot att eleverna faktiskt får inflytande oavsett ålder vilket vi anser 

är positivt. Vi menar dock att ansvaret bör stiga med åldern just för att de ska förberedas för 

det kommande samhället.  

 

Skolverket (2003) skriver även att eleverna ges minst inflytande inom just matematikämnet. 

Vidare beskrivs det i skolverket att det är sällan, inom matematiken, som elever har 

möjligheten att vara delaktiga i planering av innehållet. Vi har i denna litteraturstudie valt att 

inte gå djupare in på hur möjligheter till inflytande och delaktighet ges i andra ämnen än 

matematik och kan därför inte jämföra detta. Däremot visade det sig i resultatet att eleverna 

många gånger faktiskt ges möjlighet till inflytande i matematiken. I Kling Sackeruds (2009) 

studie framkom det att en lärare ständigt arbetade för att ge eleverna möjlighet till inflytande. 

I Rosvalls (2012) studie däremot framkom det att lärarna inte arbetar för detta. Trots att båda 
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dessa studier är kvalitativa och det har gjorts observationer och intervjuer i dem, menar vi att 

resultatet i dem motsäger varandra. De har även liknande syfte och är från Sverige. Här kan vi 

inte se att åldern på eleverna är avgörande för de olika resultaten. I Kling Sackeruds (2012) 

studie är eleverna sju till fjorton år och eleverna i Rosvalls (2012) studie är, som vi tidigare 

nämnt, mellan sexton och arton år gamla. Av detta kan vi utläsa att åldersskillnaden mellan 

fjorton och sexton år inte är stor, ändå skiljer det sig mycket på hur lärarna i studierna arbetar 

med elevers inflytande. Samtidigt i Kling Sackeruds (2009) studie arbetade lärare i alla åldrar 

med inflytande och där skiljer det fler år än vad det gör mellan eleverna i Rosvalls (2012) 

studie samt de äldsta eleverna i Kling Sackeruds (2009) studie. Varför studierna kommit fram 

till olika resultat, anser vi, beror på att det är olika skolor och elevers inflytande prioriteras 

olika högt hos lärarna. Trots att det faktiskt står i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet (Skolverket, 2011) att läraren ska ge elever inflytande över undervisningen, 

kommer det fram i Rosvalls (2012) studie att eleverna är missnöjda då de menar att de sällan 

eller aldrig får vara med och utöva inflytande. Samtidigt kom det fram i studien att lärarna 

inte heller arbetar för att förbättra denna punkt trots att det både står i läroplanen samt att 

eleverna på skolan önskar det.  

 

I resultatet har det även visat sig att elever ges ansvar, inflytande och delaktighet i sin 

matematikundervisning på olika sätt. Däremot har vi inte i någon av studierna funnit resultatet 

att eleverna har någon påverkan över innehållet i sin matematikundervisning. De har endast 

haft möjlighet till att påverka, som vi tidigare nämnt, provtillfälle och var de ska sitta och 

arbeta etc. Som vi nämnde i bakgrunden så blev resultatet av skolverkets (1999) 

årsredovisning och attitydundersökning år 1998 att flertalet lärare menar att eleverna bör ha 

mer inflytande över regler och miljö på skolan. Detta anser vi stämmer väl överens med vad 

som kommit fram i resultatet då eleverna på olika sätt har inflytande över detta. Vidare i 

skolverkets årsredovisning och undersökning kom det fram att 84 procent av lärarna menar att 

eleverna inte bör ha mer inflytande gällande hur lektionerna ska ske. Även detta stämmer 

överens med resultatet då det, som vi nämnt, inte beskrevs exempel på då eleverna fick 

inflytande över innehållet i matematikundervisningen. Att elever har inflytande över 

exempelvis tidsplanering men inte över innehållet av undervisningen är även något som 

Granström och Hensvold (I Hansson, 2011) kommit fram till. Vi anser, precis som Denvall (I 

Rönnlund, 2013) påtalar, att eleverna är en tillgång som skolan borde använda sig av.  
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Konklusion & implikation 

Vår slutsats är att eleverna får ansvar över sin matematikundervisning, på olika sätt. Bland 

annat genom att ansvara för att ett visst antal uppgifter ska vara gjorda till utsatt tid, ansvara 

för att välja svårighetsgrad på matematikprov samt ha ansvar för att både hjälpa samt ta hjälp 

av sina klasskamrater. Vidare har eleverna möjligheten till att utöva inflytande gällande när 

proven ska läggas, var de ska sitta på matematiklektionerna, i vilken ordning de ska göra 

matematikuppgifter, hur de vill visa att de lärt sig någonting samt påverka tiden som läggs på 

matematikgenomgångar. Vi har dock inte kunnat utläsa från resultatet att elever ges inflytande 

över planering av matematiklektioner eller vad matematiklektionerna ska innehålla.  

 

Det är delade meningar om vad eleverna säger om ansvar, inflytande och delaktighet. En del 

elever vill ha mycket ansvar, utöva stort inflytande och vara delaktiga i olika situationer 

medan andra inte vill det. Även lärarnas åsikter kring området är olika. En del lärare är 

positiva till att ge eleverna ansvar, inflytande och delaktighet och menar att det är viktigt för 

eleverna. Andra lärare ser framförallt negativt på detta och en del väljer att inte ge eleverna 

något ansvar, inflytande eller möjlighet till delaktighet i undervisningen. Enligt läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) ska skolan ge eleverna 

möjlighet till ansvar, inflytande och delaktighet. I denna litteraturstudie har vi upptäckt att det 

inte alltid går till på detta sätt. Därför anser vi att framtida forskning bör fokusera på vilka 

fördelar som finns med att ge eleverna möjlighet till att ta ansvar, utöva inflytande och vara 

delaktiga i matematikundervisningen. Vi menar att dessa begrepp är viktiga inom skolans 

område och lärarna bör engagera sig i det. 
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Bilagor  

A - Sökhistorik i SwePub 

När vi sökt på sökorden nedan har vi endast inkluderat tidskriftsartiklar och 

doktorsavhandlingar som är refereegranskade eller övrigt vetenskapliga. 

 

Sökord Antal träffar Datum 

Elev 11 2014-04-07 

Ansvar 110 2014-04-07 

Matematik 11 525 2014-04-07 

Elevinflytande 5 2014-04-07 

Delaktighet 57 2014-04-07 

Inflytande 33 2014-04-07 

Elev, Ansvar 0 2014-04-07 

Elev, Matematik 2 2014-04-07 

Ansvar, Matematik 1 2014-04-07 

Elev, Ansvar, Matematik 0 2014-04-07 

Elevinflytande, Delaktighet 1 2014-04-07 

Elevinflytande, Matematik 0 2014-04-07 

Delaktighet, Matematik 2 2014-04-07 

Elevinflytande, Delaktighet, Matematik 0 2014-04-07 

 

  



 
 

B – Sökhistorik i ERIC 

När vi sökt på sökorden nedan har vi endast inkluderat akademiska journaler som är 

refereegranskade. 

 

Sökord Antal träffar Datum 

Pupil 8 413 2014-04-08 

Responsibility 21 925 2014-04-08 

Mathematics 41 262 2014-04-08 

Student 298 441 2014-04-08 

Pupil influence 122 2014-04-08 

Participation 29 940 2014-04-08 

Mathematics 41 262 2014-04-08 

Student participation 8 658 2014-04-08 

Pupil AND Responsibility 286 2014-04-08 

Pupil AND Mathematics 861 2014-04-08 

Responsibility AND Mathematics 278 2014-04-08 

Pupil AND Responsibility AND Mathematics 4 2014-04-08 

Mathematics AND Student 22 517 2014-04-08 

Pupil influence AND Participation 19 2014-04-08 

Pupil influence AND Mathematics 12 2014-04-08 

Participation AND Mathematics 1 151 2014-04-08 

Pupil influence AND Participation AND 

Mathematics 

2 2014-04-08 

Mathematics, Student participation 34 2014-04-08 

Participation AND Mathematics AND Student 912 2014-04-08 

 

  



 
 

C1 – Artikelöversikt, kvalitativa studier 

 

Publikation

s-år, 

utgivare 

 

Databas(er) 

sökord/ 

kriterier/ 

inklusions- och 

exklusions-

kriterier 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Urval/ 

bortfall 

 

Slutsats/ 

resultat 

1. 

2008, 

University 

of 

Delaware 

 

ERIC, 

mathematics 

student 

participation 

Kriterier: Peer 

reviewed, 

Academic 

Journals och 

från 2000. 

 

Amanda 

Jansen  

 

An investigation 

of relationships 

between 

seventh-Grade 

students´ beliefs 

and their 

participation 

during 

mathematics 

discussions in 

two classrooms. 

 

Syftet med 

denna studie är 

att undersöka 

relationen 

mellan 

studenters 

deltagande i 

diskussioner i 

helklass och 

deras tro på 

deltagande i 

klassrummet. 

 

Kvalitativ studie, 

intervjuer och 

videofilmade 

diskussioner. 

 

USA, två lärare 

och två klasser 

på samma 

skola, 15 st 

elever i årskurs 

7. 

 

Resultatet av denna 

studie är att åtta av 15 

anser att det är 

hotande att vara 

delaktig i 

diskussioner då de är 

rädda att ha fel, är 

blyga och nervösa 

mm. Sju av 15 menar 

att det är givande att 

delta i diskussioner 

då de anser att man 

förstår saker mycket 

bättre om man är 

delaktig. 



 
 

2. 

2009, 

Umeå 

universitet 

 

SwePub, ansvar 

matematik 

Kriterier: övrigt 

vetenskapligt. 

 

Lili-Ann 

Kling 

Sackerud 

 

Elevers 

möjligheter att 

ta ansvar för sitt 

lärande i 

matematik. 

 

Syftet med 

denna studie är 

att studera 

elevernas 

möjligheter att 

ta ansvar för sitt 

lärande i 

matematik. 

 

Kvalitativ studie, 

observationer och 

intervjuer. 

 

Sverige, i en 

medelstor 

norrländsk 

stad. Tre 

lärare, elever i 

årskurs 1, 6 

och 8. 

 

Resultatet av denna 

studie är att eleverna 

har ett visst ansvar 

gällande sin 

undervisning i 

matematik i studiens 

årskurser. En del 

elever vill ha större 

inflytande men 

lärarna menar dock 

att det är svårt att ge 

eleverna så mycket 

ansvar då 

matematikundervisni

ngen är starkt styrd 

av läromedel. 

3.  

2012, 

University 

of 

Amsterda

m 

 

ERIC, 

mathematics 

AND 

participation 

AND student 

Kriterier: Peer 

reviewed, 

Academic 

 

Monique 

Pijls och 

Rijkje 

Dekker 

 

Students 

discussing their 

mathematical 

ideas: the role of 

the teacher. 

 

Syftet med 

denna studie är 

att lärarrollen 

ska förändras så 

att eleverna 

stimuleras till att 

diskutera och 

fråga varandra 

 

Kvalitativ studie, 

observationer och 

intervjuer.  

 

Nederländerna, 

gymnasieskola, 

tre lärare och 

elever som är 

16-17 år. 

 

Resultatet av denna 

studie är att forskarna 

kan se att det är 

positivt för eleverna 

att få mer ansvar. De 

kan dock även nämna 

svårigheter med 

resultatet. De menar 



 
 

Journals och 

från 2002. 

istället för att 

hela tiden förlita 

sig på lärarens 

hjälp. 

att det är svårt för en 

lärare att helt plötsligt 

ändra 

undervisningsform. 

Utifrån detta resultat 

kunde man även läsa 

att de tre lärarna 

själva blev medvetna 

om att det kunde vara 

positivt att ändra 

arbetsformen. 

4.  

2012, 

Umeå 

Universitet  

 

Pedagogis

kt arbete, 

nr 49 

 

SwePub, 

Elevinflytande 

Kriterier: Övrigt 

vetenskapligt 

och 

Doktorsavhandli

ng. 

 

Per-Åke 

Rosvall 

 

”...det vore 

bättre om man 

kunde vara med 

och bestämma 

hur det skulle 

göras…” En 

etnografisk 

studie om 

elevinflytande i 

gymnasieskola. 

 

Syftet med 

denna studie är 

att studera 

elevernas 

handlande och 

undervisningens 

struktur utifrån 

elevernas 

inflytande över 

undervisningen. 

 

Kvalitativ studie, 

observationer och 

intervjuer. 

 

Sverige, två 

gymnasieklass

er, en 

samhällsklass 

och en 

fordonsklass, 

under ett läsår. 

 

Resultatet av denna 

studie är att lärarna 

ger få/inga tillfällen 

där eleverna har 

möjlighet till 

inflytande. Lärarna 

arbetar heller inte för 

att öka 

elevinflytandet i 

undervisningen. 

Eleverna väljer att 

inte ta initiativ till 

inflytande, de vill 

behålla status bland 



 
 

vänner. 

5. 

2005, 

Linköpings 

Universitet 

 

SwePub, 

Inflytande 

Kriterier: 

Tidskriftsartikel 

och 

refereegranskat.  

 

Michael 

Tholander  

 

Värdegrund, 

demokrati och 

inflytande ur ett 

elevperspektiv. 

 

Syftet med 

denna studie är 

att visa hur 

demokratifrågor, 

framförallt 

sådana som rör 

elevers 

inflytande, kan 

yttra sig i den 

dagliga 

verksamheten i 

skolan. 

 

Kvalitativ studie, 

inspelade 

observationer. 

 

Sverige, fem 

högstadieskolo

r, 28 grupper 

med ca fem st i 

varje grupp. 

 

Resultatet av denna 

studie är att det går åt 

mycket energi av 

eleverna om de ska 

ha inflytande i t.ex. 

grupparbete. På grund 

av detta kan forskaren 

hitta en förståelse för 

varför lärare i vissa 

fall ser negativt på 

elevinflytande i 

lärandet. Ännu ett 

resultat är att vissa 

elever inte vill ha 

något inflytande över 

sitt lärande. 

6. 

2012, 

Linköpings 

Universitet 

 

SwePub, 

Elevinflytande 

Kriterier: 

Refereegranskat

. 

 

Robert 

Thornberg 

och Helene 

Elvstrand 

 

Children´s 

experiences of 

democracy, 

participation, 

and trust in 

school. 

 

Syftet med 

denna studie är 

att undersöka 

elevers syn och 

erfarenheter av 

demokrati och 

elevinflytande i 

 

Kvalitativ studie,  

Projekt 1: 

Gruppintervjuer, 

observationer. 

 

 

I Sverige, två 

medelstora 

städer,  

Projekt 1: två 

förskolor, två 

st årskurs 2 

 

Resultatet av denna 

studie kom fram till 

att elevers syn på 

demokrati är att det är 

bättre att lärarna 

bestämmer för att det 

ska bli rättvist. 



 
 

 

  

relation till 

skolan och låta 

elevernas röster 

bli hörda.  

Projekt 2: 

individuella 

intervjuer, 

observationer. 

klasser, två st 

årskurs 5 

klasser, 141 

elever och 13 

lärare 

Projekt 2: 

två st årskurs 4 

klasser, två st 

årskurs 5 

klasser, 42 

elever, 13 

lärare. 

Eleverna menar att de 

inte tar bra beslut 

själva och därför är 

det bättre att vuxna 

tar de besluten. De 

blir dock förvånade 

över att resultaten 

ofta blir bra när de tar 

beslut själva. 



 
 

C2 – Artikelöversikt, kvantitativa studier 

 

Publikation

s-år, 

utgivare 

 

Databas(er) 

sökord/ 

kriterier/ 

inklusions- och 

exklusions-

kriterier 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Urval/ 

bortfall 

 

Slutsats/ 

resultat 

1.  

2010, 

Göteborgs 

universitet 

 

ERIC, 

mathematics 

AND 

responsibility 

Kriterier: Peer 

reviewed och 

Academic 

journals. 

 

Åse 

Hansson 

 

Instructional 

responsibility in 

mathematics 

education: 

modelling 

classroom 

teaching using 

Swedish data. 

 

Syftet med 

denna studie är 

att utveckla en 

modell för att se 

hur mycket 

ansvar eleverna 

får gällande sin 

matematikunder

visning. 

 

Kvantitativ 

studie, 

frågeformulär. 

 

Sverige, 4256 

elever i årskurs 

8,  

274 klasser på 

160 skolor. 

 

Resultatet av denna 

studie är att lärarna 

och eleverna har olika 

uppfattning över hur 

mycket ansvar 

eleverna får. Lärarna 

anser att de inte ägnar 

mycket tid till 

genomgångar medan 

eleverna menar att de 

ofta har långa 

genomgångar och 

därför inte får så 

mycket ansvar över 

sin undervisning i 



 
 

 

matematik. 

2. 

2013, 

journals4fr

ee.com 

 

ERIC, 

mathematics 

AND student 

Kriterier: Peer 

reviewed och 

Academic 

journals. 

 

Ilana Lavy 

och Orly 

Zarfin 

 

The autonomy 

to choose - the 

case of ninth-

grade 

mathematics 

students. 

 

Syftet med 

denna studie är 

att ta reda på hur 

självständiga 

eleverna är 

gällande 

beslutstagande, 

och på vilken 

nivå deras 

självförtroende 

är inom 

matematik. 

 

Kvantitativ 

studie, 

frågeformulär. 

 

Norra Israel, 

26 st elever 

(endast 20 som 

slutförde 

studien) i 

årskurs 9.  

 

Resultatet av denna 

studie är att det är 

positivt för eleverna 

att få ta ansvar. 

Författarna kunde se 

en del positiva 

faktorer, bl.a. att 

eleverna lärde sig att 

utläsa vilken 

matematiknivå de låg 

på. Att ta ansvar 

stärkte även elevernas 

självkänsla när de 

fick vara med och 

påverka sina 

matematikprov. 
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