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Abstrakt 
Syftet med studien är att bidra med kunskap kring SUM-elevers (elever i särskilt 
utbildningsbehov i matematik) upplevelser av inflytande kring sina stödåtgärder i 
matematikundervisningen. Att stödja elever i att utveckla sin förmåga av att ha 
inflytande är en del av skolans uppdrag. I denna studie innebär inflytande att påverka 
sina stödåtgärder i matematikundervisningen vad gäller hur, när, var, vad och med vem. 
En del forskning har gjorts kring inflytande men den handlar inte så mycket om 
inflytande i matematikundervisningen och är ofta mer riktade mot homogena grupper. I 
denna studie har vi valt att intervjua nio stycken SUM-elever som har stödåtgärder i 
matematikundervisningen i årskurs 9. Tolkningen av elevernas upplevelser i 
intervjuerna har gjorts med hjälp av en hermeneutisk ansats och därefter analyserats 
med avseende på makt, relationer och grad av nöjdhet genom att kategorisera resultatet i 
fyra kategorier: hälsan tiger still, vanmakt, maktlöshet samt framgångsrik 
maktutövning. I resultatet framgår det att eleverna upplever att de har en framgångsrik 
maktutövning på sina stödåtgärder kring hur de skulle arbeta och vad de skulle arbeta 
med, vår tolkning är att dessa faktorer var viktigast för eleven att ha inflytande på. 
Eleverna upplevde att de inte kunde påverka när och var de fick sitt stöd i 
matematikundervisningen. Eleverna upplevde till exempel att relationen med läraren 
påverkar deras möjlighet att ha inflytande. 
 
 
 

Abstract 
The aim of the study is to contribute with knowledge about the influence the SEM-
students (special education needs in mathematics) experience in the special education 
they receive in mathematics. To foster the students in the ability to use influence is one 
of the schools duties. In this study influence means to influence the support in 
mathematics in regards to how, when, were, what and with whom. Some studies has 
been made on influence however they are not in the subject of mathematics education 
but is rather more directed towards homogeneous groups. In this study we have chosen 
to interview nine students in the ninth grade who has special education in mathematics. 
For these pupils to be more inclined to contribute, we chose students that had a positive 
development in mathematics. The interpretation of the students experience in the 
interviews has been made with the help of hermeneutic approach and thereafter 
analyzed in regards of power, relations and degree of satisfaction through categorizing 
the result in four different categories: satisfied, impotence, successful exercise of power 
and powerlessness. The result shows the students experience is that they have a more 
successful exercises of power on their special education in regards to how they work 
and what they work with, our interpretation is that it was most important for the 
students to have influence on these factors. The students experienced that they didn´t 
have influence on when and where they got their special education in mathematics. The 
students experienced for instance that their relation with the teacher affects their ability 
to have influence. 
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Nyckelord 
SUM-elever, inflytande, påverkan, stödåtgärder, matematiksvårigheter, relation och 
makt. 
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1 Inledning 
 
Diskussioner om elevers inflytande i skolan har förekommit ganska länge, troligen lika 
länge som det funnits någon slags undervisning. I Sverige finns det dokumenterat om 
inflytande sedan slutet av artonhundratalet strax efter folkskolans införande 1842. Ellen 
Key argumenterar för barns delaktighet och inflytande i sin bok Barnets århundrade 
från 1900 och menar att det är viktigt att vara delaktig i beslut som rör det egna livet. 
I de aktuella styrdokumenten står att det är viktigt för eleverna att ha inflytande över sin 
utbildning och att detta inflytande ska öka successivt. Läraren ska ansvara för att alla 
elever får ett verkligt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehållet i 
undervisningen. Skolans mål ska vara att eleverna tar ett personligt ansvar för sina 
studier (Skolverket, 2016). Med inflytande menar vi att eleven kan påverka beslut som 
rör eleven själv, med tanke på sin matematikundervisning i allmänhet och 
stödåtgärderna i matematikundervisningen i synnerhet. Besluten kan handla om när, var, 
vad, hur och med vem. 
 
En av uppgifterna en speciallärare har är att arbeta med barn och ungdomar i behov av 
särskilt stöd. En del i det är att anpassa och utveckla lärmiljön kring elever samt stödja 
deras matematikutveckling (SFS 2011:186). Mot denna bakgrund är det viktigt att förstå 
och utgå från hur just SUM-elever upplever sitt inflytande. I begreppet SUM-elever står 
SUM för särskilt utbildningsbehov i matematik. Av de elever som tillhör denna kategori 
så har vi valt att fokusera på elever i matematiksvårigheter, det vill säga de som behöver 
stöd för att klara godkänt i matematik.  
 
En form av inflytande som kan vara viktigt för en SUM-elev är att kunna påverka vilka 
arbetssätt och arbetsformer som används i klassrummet. Hur vi väljer arbetssätt kan öka 
elevens möjlighet att ta makt över sitt eget lärande. Genom att inte ha lösningsstrategier 
självklara för sig, kan det skapa en form av maktlöshet. Enoksson (2014) menar att det 
inte finns mycket forskning om hur elever i behov av särskilt stöd förstår matematik. 
Därför kan inflytande vara viktigt för SUM-elever, så att de kan få möjlighet att tala om 
vad de behöver för arbetssätt och arbetsformer. 
 
Elever som har ett metakognitivt perspektiv och är medvetna om vilka arbetssätt som 
fungerar för dem har lättare att lyckas i sitt lärande (Kleve & Penne, 2016).  Elev-
inflytande kan vara en del av att skapa goda förutsättningar för elever att påverka hur de 
ska lära sig. Ansvarsfullt beteende kan utvecklas på olika sätt. Det är läraren som har 
ansvaret för att eleverna ska utveckla ett ansvarstagande beteende, genom att välja 
strategier som utvecklar detta. Genom att vara ansvarstagande skapas förutsättningar för 
att ha inflytande. Eleverna bör känna till syftet och vara delaktiga i målsättningen. Att 
eleverna får ta ansvar inom ramen för kursplanen, får positiva effekter på lärandet. 
(Kling Sackerud, 2009) 
 
Då det kan vara en framgångsfaktor även för SUM-elever att ha inflytande över sin 
matematikundervisning, så skulle vi vilja veta vad dessa elever har för upplevelser kring 
inflytande på sina stödåtgärder i sin matematikundervisning. Vi vill höra om de kan 
beskriva på vilket sätt de upplevde att de har haft inflytande och vad de beskriver för 
hinder och möjligheter att ha inflytande på matematikundervisningen. 
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2 Syfte och frågeställningar 
 
Vårt syfte är att bidra med kunskap kring hur SUM-elever upplever sitt inflytande över 
stödåtgärder i matematikundervisningen. 
 
Frågeställningar 
 

 Vilka är SUM-elevens upplevelser av inflytande över sina stödåtgärder i 
matematikundervisningen? 

 Vad beskriver de för möjligheter att utöva inflytande över sina stödåtgärder? 

 Vad beskriver de för hinder att utöva inflytande över sina stödåtgärder? 
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3 Litteraturgenomgång 
 
Syftet med vår studie handlar om att bidra med kunskap om hur SUM-elever upplever 
inflytande på sina stödåtgärder i matematikundervisningen. Vi beskriver därför i 
bakgrunden hur de styrdokument som skolan regleras av, behandlar begreppet 
inflytande. Skolan har i uppdrag att utveckla detta hos eleverna. Sedan presenteras 
tidigare forskning om inflytande i skolan. Forskningen inom just det specifika området 
som vårt syfte tar upp, är inte så omfattande. Den mesta forskningen som vi har tagit del 
av i den här studien, rör elevinflytande i allmänhet eller i mer homogena grupper.  
 

3.1 Bakgrund 
 
I detta avsnitt skriver vi vad som står skrivet i styrdokumenten om inflytande samt vad 
det innebär att ha rätt till särskilt stöd. 
 
3.1.1 Styrdokument 
Under de läroplaner som Sverige haft under 1900-talet har frågan om delaktighet och 
inflytande funnits med. Eleverna förväntas på olika sätt delta i val av stoff och 
undervisningssätt för att öka motivationen (Läroplanen för grundskolan 1962; 
Läroplanen för grundskolan 1969). I nästkommande läroplan uttrycks det att lärare och 
elever ska komma överens och tillsammans välja arbetsformer och arbetssätt 
(Läroplanen för grundskolan 1980). Än tydligare blir det i Läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna 1994 (Lpo 94) där det står att 
skolan och läraren ska arbeta för att eleverna kan och vill ta ansvar och ha inflytande 
över både skolmiljön och sin inlärning, samt att tillsammans med eleverna planera och 
utvärdera undervisningen. Trots att uppdraget att arbeta med elevinflytande har funnits i 
Sveriges läroplaner i över ett halvt sekel verkar det fortfarande vara svårt för eleverna 
att ha inflytande över undervisningen. 
 
Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2016), i 
fortsättningen kallad Lgr11, ska skolan informera om de kunskapskrav som 
utbildningen har samt vad elever och deras vårdnadshavare har för skyldigheter och 
rättigheter. Det är en förutsättning att skolan är tydlig med innehåll och arbetsformer för 
att elever och vårdnadshavare ska kunna ha inflytande och påverkan, vilket de har rätt 
till. Utbildningen ska gynna elevens förmåga att ta ett personligt ansvar och utöva 
inflytande.   
 
I skollagen kan vi läsa att: 
 

“Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande 
stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och 
hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för 
barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och 
mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska 
behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. Elevernas 
och deras sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska även i övrigt 
stödjas och underlättas.” 

 (SFS 2010:800, kap 4, 9§) 
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Enligt FN:s barnkonvention, artikel 12, har barn rätt att få uttrycka sig i frågor som rör 
dem. Barnets ålder och mognad påverkar i vilka frågor och hur detta kan ske. 
(Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter, 2009) 
 
3.1.2 Särskilda stödåtgärder  
Enligt Lgr11 (2016) ska undervisningen anpassas efter alla elevers förutsättningar och 
behov. Det står även skrivet att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som har 
svårigheter att nå målen för utbildningen. En elev som bedöms ha svårigheter att nå 
kunskapskraven i olika ämnen i årskurserna tre, sex eller nio kan få särskilt stöd. 
Svårigheterna måste ha visat sig i skolarbetet för att en elev ska få stödåtgärder, skolan 
behöver alltså göra en pedagogisk kartläggning (Enoksson, 2014). Det kan finnas elever 
som uppnår kunskapskraven men uppvisar svårigheter, som gör att skolan av olika skäl 
bedömer att det kan bli svårare för eleven senare.  Detta skulle exempelvis kunna vara 
om en elev har någon form av funktionsnedsättning, psykosocial problematik, psykisk 
ohälsa, svårigheter i det sociala samspelet, koncentrationssvårigheter, samt upprepad 
eller långvarig frånvaro. 
 
Särskilt stöd innebär insatser av mer ingripande karaktär som inte går att genomföra i 
den ordinarie undervisningen, exempelvis en-till-en undervisning på en avskärmad 
plats. En anpassning skulle kunna vara ett individuellt tydliggjort schema. Det som 
skiljer särskilt stöd och extra anpassningar åt, är insatsernas omfattning och/eller 
varaktighet. Särskilt stöd ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram och beslutas av rektorn 
(Skolverket, 2014). Det kan finnas två olika sätt att forma åtgärder för en elev med 
särskilt stöd, antingen att lärmiljön anpassas till eleven eller att eleven måste 
kompenseras för svårigheterna (Enoksson, 2014). Ibland blir det en kombination av 
dessa.  
 
Då vårdnadshavare och elev ofta sitter på unika kunskaper, är det viktigt att samverka 
med dem för att ta reda på mer om svårigheterna och vilka behov eleven har. Detta 
skapar goda förutsättningar för elevens utveckling (Skolverket, 2014).  
 
Ett åtgärdsprogram skrivs i samband med att en elev får särskilt stöd och utformas i 
samverkan med eleven och vårdnadshavaren för att gynna deras inflytande. För att 
åtgärdsstrukturen ska fungera bra har det stor betydelse att eleven blir positivt bemött, 
samt att eleven får möjlighet att ha inflytande när åtgärdsprogrammet skrivs (Groth, 
2007). En orsak som nämns till att eleven inte når fullständiga betyg, är att 
vårdnadshavare och elev inte har inflytande när åtgärdsprogrammet skrivs (Asp-Onsjö, 
2008). Det är även av stor vikt att eleven och dess vårdnadshavare deltar i utvärderingen 
av åtgärdsprogrammet (Skolverket, 2014). Vid denna är det väsentligt att eleven själv 
får berätta om sin upplevelse av hur stödet fungerar. Tyvärr har det visat sig att elever 
inte alltid förstår innebörden av åtgärdsprogrammen och då förmedlat en känsla av 
maktlöshet (Asp-Onsjö, 2008).  
 

3.2 Tidigare forskning 
 
Begreppen inflytande och delaktighet kan ibland blandas ihop och tolkas på liknande 
sätt. Delaktighet i skolan kan innebära att eleven deltar i en aktivitet eller i 
undervisningen utan att ha något tydligt inflytande, en social delaktighet. Det kan också 
innebära att eleven är med och fattar beslut och kan påverka sitt lärande i 
undervisningen genom att ha inflytande över hur, vad, när, var och med vem de lär sig 
något.  



  
 

5 

 
Inflytande handlar mer om makt och förändring än vad begreppet delaktighet gör 
(Elvstrand, 2009; Arnér, 2006; Selberg, 1999). Begreppet elevinflytande kan ses på 
olika sätt - elevinflytande som en mänsklig rättighet, elevinflytande ur perspektivet 
demokratifostran samt elevers inflytande över sitt eget lärande (Kling Sackerud, 2009).  
 
Inflytandet kan ske på olika sätt. Elever kan få bestämma i vilken ordning uppgifter ska 
lösas, de kan få välja vilka uppgifter som ska lösas och var detta ska ske (Danell, 1999).  
Med inflytande menar vi att eleven kan påverka beslut som rör eleven själv, med tanke 
på matematik i allmänhet och stödåtgärderna i matematik i synnerhet inom ramen för 
kursplanen. Besluten kan handla om när, var, vad, hur och med vem. 
 
3.2.1 Varför inflytande?  
En orsak till att arbeta med elevinflytande är att ge elever ett större ansvar över sitt 
lärande (Danell, 1999). Elever som är vana vid inflytande över sitt lärande tar större 
ansvar och har större möjligheter att klara av sin skolgång (Selberg, 1999; Groth, 2007). 
 
Dessutom visar Selberg i sin undersökning att det finns skillnader mellan elevers sätt att 
arbeta, beroende på hur stor erfarenhet eleverna har av inflytande i sitt skolarbete 
(1999). Elever med liten erfarenhet av inflytande hade svårare att organisera sitt lärande 
och jobbade mer parallellt än med varandra i sina arbetsgrupper. De planerade också sitt 
arbete sämre och kopierade i större uträckning texter jämfört med elever med mer 
erfarenhet som skapade egna texter av det de förstått av innehållet. I forskningen har det 
visat sig att skillnaden i inflytande ger skillnad i kvalitet på lärandet, ju mer erfarenhet i 
inflytande desto djupare lärande (Selberg, 1999). Generellt sett så bedöms elever i 
behov av särskilt stöd ha mindre inflytande över sitt lärande jämfört med elever utan 
stöd vilket kan bero på de riktade åtgärderna (Groth, 2007). 
 
Om eleven inte tränas att ha inflytande över saker som påverkar ens liv skapas en känsla 
av hopplöshet och även maktlöshet (Groth, 2007). Ju mer inflytande, ju mer kan eleven 
forma livet enligt sin vilja och ta makten.  
 
I Lgr11 (2016) står det att eleven ska utveckla ett eget ansvar för sina studier och ett 
inflytande över arbetsformer, arbetssätt och undervisningens innehåll. Ett inflytande 
över sitt skolarbete får däremot inte innebära ett för stort elevansvar. Hansson (2011) 
visar i sin forskning att om elevansvaret över lärandet är för stort kan det ge negativ 
påverkan på matematikprestationerna. En mer direkt lärarintervention ger tydligare 
positiva effekter på resultaten. 
 
3.2.2 Elevers upplevelser i samband med inflytande  
I Kling Sackeruds (2009) avhandling visade det sig att eleverna som intervjuas är nöjda 
med att läraren styr undervisningen, men en annan form av undersökning på den 
aktuella skolan visar att eleverna i år 7-9 vill vara med och bestämma i större 
utsträckning, även vad det gäller arbetssätt och arbetsformer. I undersökningen kom det 
fram att det brister generellt vad gäller elevernas informella inflytande över innehåll och 
upplägg i undervisningen. Lärare ska utgå ifrån att eleverna har förmågan att ta detta 
ansvar. Eleverna i studien menar att de får göra vissa val men att lärarna oftast 
bestämmer (ibid). 
 
Danell (1999) kunde se i sina undersökningar att vad eleverna tyckte om inflytande 
varierade med ålder. Oftast var eleverna mer nöjda när de var yngre, men mer missnöjda 
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när de var äldre, generellt i alla ämnen. Eleverna upplevde att de har svårt att komma till 
tals med vuxna. 
 
Forsberg (2000) såg i sin studie att eleverna kommer från olika bakgrund vilket gjorde 
att de var vana vid att påverka olika mycket. Därav utövas inflytande i olika grader i 
olika sammanhang, från medverkan, via medinflytande och medansvar till 
medbestämmande. 
 
Groth (2007) kunde se i sin forskning att eleverna var positiva till att få särskilt stöd. 
Trots att undersökningen är gjord i en individanpassad verksamhet som bygger på 
kommunikation och samverkan, hade eleverna ingen möjlighet att påverka det särskilda 
stöd de fick.  
 
Elever som får möjlighet att lära sig matematik genom att läraren tar hänsyn till hur 
eleven själv tänker i matematiken, har större möjlighet att få makt över sina egna 
lösningsstrategier. Ingen metod passar alla elever, vilket påverkar läraren i sin yrkesroll 
att kunna undervisa elever i flera olika metoder. (Chinn & Ashcroft, 2007). 
 
I tidigare forskning har elever med särskilda behov oftast plockats bort för att få en mer 
homogen grupp. Alternativt valts ut för att bara fokusera på dem och deras svårigheter i 
matematik. Det finns därför inte mycket forskning som berör inflytande i just denna 
kategori med elever.  
 
3.2.3 Möjligheter och hinder för elevinflytande 
Hur stor möjlighet eleverna har till inflytande kan bero på resurser, åldersgrupper, 
arbetsformer, socialt klimat, erfarenhet och engagemang. Hur skolan tänker om 
elevinflytande och makt påverkar den inställning som finns om organisation, lärande, 
relationer och makt (Danell, 1999). Vilken inställning läraren har till eleverna och vilket 
förhållningssätt den har gentemot dem påverkar också hur mycket inflytande eleverna 
kan få eller ta (Ljungblad, 2016).  
 
Lärares sätt att se på elevernas svårigheter kan bero på om de har ett relationellt 
perspektiv eller ett kategoriskt perspektiv på eleven och dess svårigheter vilket påverkar 
möjligheten för en elev att ha inflytande. En lärare som låter elevernas intresse styra för 
att ge möjligheter till lärande och utveckling har ett mer relationellt perspektiv. En 
lärare som tar besluten själv utan att involvera eleverna har ett mer kategoriskt 
perspektiv. (Wright, 2002; Arnér, 2006) 
 
En fungerande relation mellan lärare och elev har betydelse för elevernas inflytande i 
stunden. Det tar mycket tid och energi att skapa en bra undervisningsrelation, men när 
det väl är gjort utgör den grunden för det gemensamma arbetet (Ljungblad, 2016). 
Relationerna mellan eleven och läraren påverkar vilka egenskaper som eleven väljer att 
plocka fram. Detta kan bli ett hinder för eleven när den ska utöva inflytande. Det kan 
handla om att känna sig blyg eller ha svårt att hålla koncentrationen i stor grupp. Om 
relationen med läraren är sämre kan en oro över att bli tillrättavisad offentligt påverka 
hur mycket inflytande eleven tror sig kunna utöva.  
 
Elevens status i gruppen kan också påverka hur mycket eleven försöker ha inflytande på 
olika saker och hur mycket den lyckas (Johansson, 2015; Elvstrand, 2009). 
Handlingsutrymmet som en elev har i en grupp, beror på elevens position och status. 
Detta avgör hur mycket eleven kan påverka och förändra. Om en elev som har lite 
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handlingsutrymme försöker påverka mer än gruppen anser att den har rätt till, kan de 
andra i gruppen se till så att eleven inte får igenom det den vill (Norén, 2010). Statusen 
kan påverkas av gruppens och lärarens tidigare erfarenheter av elevens förmåga att hålla 
sig inom klassen normalitet. Om elever med låg status försöker utöva inflytande kan det 
istället uppfattas som bristande kompetens (Johansson, 2015; Elvstrand, 2009).   
 
En upplevd makt från läroplanens centrala innehåll och läromedelsförfattare kan utgöra 
ett hinder för lärarna att involvera eleverna i planering och utförande av undervisningen. 
Styrdokumenten kan tolkas så att individualisering är viktigt och att det i matematiken 
innebär att eleverna får räkna enskilt på sin nivå. I takt med barnens stigande ålder ökar 
kraven på lärare och elever att hinna med det centrala innehållet. Förväntningar från 
både eleverna och lärarna själva att lärarna ska ha mest inflytande över arbetssätt och 
innehåll gör att lärare känner sig hindrade att ge eleverna mer inflytande över 
undervisningen (Kling Sackerud, 2009; Arnér, 2006). Lärarens behov av kontroll och 
struktur över undervisningen kan begränsa elevinflytandet (Danell, 1999). 
 
Något som visat sig är att kartläggande samtal för att gynna elevernas inflytande på sitt 
lärande sällan förekommer. Dokumentationen av elevernas kunskaper har visserligen 
förbättrats, men har använts främst för att se hur eleven ligger i förhållande till 
kunskapskraven och inte för att förändra undervisningen avseende kunskaper och 
förmågor som eleven ska utveckla (Kling Sackerud, 2009).  
 
Något som hindrar elever från att utöva inflytande kan vara att pedagoger slutar. Detta 
påverkar både strukturen på undervisningen och relationen mellan lärare och elev vilket 
i sin tur alltså kan påverka möjlighet till inflytande (Elvstrand, 2009).  
 
Elevernas bakgrund och erfarenheter kan visa sig vara till nackdel eller fördel för dem 
när de ska tillgodogöra sig det eventuella inflytande de har i skolan. Om de kommer 
från hem där det inte förekommer diskussioner om sådant som har en nära koppling till 
det som skolan tar upp, missgynnas de eftersom de inte har tränats i att utöva sitt 
inflytande. Elever som tränats i att lyda kan alltså missgynnas. Dock om de har tränats i 
att ta plats, både hemma och i skolan, har de större tillit till den egna förmågan i 
skolarbetet och att ha inflytande (Selberg, 1999). Elever med en bättre socioekonomisk 
bakgrund är ofta skolade i att ha inflytande över sådant som rör deras liv hemifrån och 
dessa elever kräver automatiskt inflytande på ett helt annat sätt än barn från hem med 
sämre socioekonomisk bakgrund enligt Broady, (2007).  
 
 
  



  
 

8 

4 Teoretiskt ramverk 
 
Syftet med vår studie är att bidra med kunskap om SUM-elevers upplevelser av 
inflytande över sina stödåtgärder i matematikundervisningen. Våra teorier som ligger 
till grund för studien handlar om inflytande och makt. Enligt Forsberg (2010) så hänger 
dessa begrepp ihop.  
 

”Vanligtvis definieras inflytande i relation till makt och ofta betraktas de 
som synonyma, enligt somliga t.o.m. oftast. Makt och inflytande ses 
emellertid också som inneslutande i varandra där omväxlande det ena 
eller det andra begreppet betraktas som över- eller underordnat” 
(Forsberg 2000:129f.).   

 
Detta gör att vi ser begreppen inflytande och makt som besläktade med varandra och att 
de kan användas liktydigt. Därav ser vi ett behov av att belysa båda begreppen. 
 
Vi presenterar även på vilket sätt som vi kommer att analysera vårt tolkade resultat av 
elevens upplevelser av inflytande. Till sist beskriver vi tolkningslära – hermeneutik, 
som vi använder då vi ska förstå och tolka det eleverna berättar för oss om deras 
upplevelser av inflytande. 
 

4.1 Inflytande 
 
Vår uppfattning om begreppet inflytande inspireras av Arnér (2006) som menar att 
inflytande innebär att barnet ska kunna påverka sin vardag. Detta skulle kunna likställas 
med en definition av att elever ska kunna påverka sitt lärande i undervisningen genom 
att ha inflytande över hur, när, vad, var och med vem de lär sig något. Denna definition 
stämmer överens med det Selberg (1999) menar, att elever ska ha inflytande över sitt 
lärande. Vår definition av elevinflytande kommer då att bli att elever ska kunna påverka 
undervisningen över hur, när, vad, var och med vem de lär sig något inom ramen för 
kursplanen i matematik. 
 
Då elever ges möjlighet att få inflytande i sitt eget lärande, skapas förtroenden och 
relationer. Att förändra och ta beslut efter att elever fått möjlighet att ha inflytande 
kräver mod, men ger möjlighet för läraren att ytterligare förankra de relationer som 
läraren har skapat med eleverna (Wright, 2002). En lärare som endast diskuterar och tar 
beslut med kollegor inför en förändring kring eleverna, har ett mer kategoriskt 
perspektiv på det som rör eleven (Arnér, 2006). 
 

4.2 Makt 
 
För att kunna ha inflytande och förmåga att påverka och förändra något, behöver den 
som vill ha inflytande påverka utöva makt (Forsberg, 2010). I skolan som institution 
finns flera roller och grupper som har olika mycket makt i olika sammanhang. Foucault 
(1982) menar att makten ges av den relation som finns mellan individen/grupperna. 
Genom att kommunicera på olika sätt, så påverkar vi andra vilket ger olika resultat. 
Detta gör att maktrelationerna kan ändras.  
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Forsberg (2000) skriver i sin avhandling ”Elevinflytandets många ansikten” att 
 

”makt/inflytande bör betraktas som en relation och inte som en 
egenskap./…/ maktutövningen har sin grund i social energi som skapas av 
missnöje med en viss situation samt i försök att förändra rådande 
förhållanden och slutligen i att styrkeförhållandena mellan de egna 
krafterna och de motverkande är till ens egen fördel.” (s.45) 
 

Foucault (1982) menar, att makt är att agera på en handling, vilket kan skapa en 
förändring antingen i stunden eller i en framtid. Även Norén (2010) skriver att någon 
utövar makt när värderingar och normer påverkar individers handlande. Just i skolan 
används olika regler och rutiner utan att tänka närmre kring hur vi agerar utefter dessa 
(ibid). 
 
Enligt Lgr11 (2016) så ska eleverna successivt utöva inflytande över sin undervisning. 
Maktrelationer påverkar elevens möjligheter att kunna ha inflytande i sitt eget lärande, 
vilket Norén (2010) benämner ett ”relationellt maktbegrepp”. I olika grupper och mellan 
individer finns olika relationer som påverkar hur mycket makt någon har. Detta 
benämner Norén (2010)  med att individer positionerar sig. Beroende på hur mycket 
handlingsutrymme relationen skapar så resulterar det i hur stor möjligheten är att kunna 
påverka.  
 
Vår definition av makt blir i denna studie såsom Forsberg (2000) att det bygger på 
relationen mellan individer, grupper eller styrdokument. Att ha makt ger möjlighet till 
inflytande och att ha inflytande innebär att ha makt. 
 
4.3 Analysverktyg 
 
Forsberg (2000) beskriver i sin avhandling ett sätt att kategorisera elevernas svar med 
avseende på deras upplevelser av inflytande. Hon nämner fyra olika kategorier som hon 
benämner: 
 

 Hälsan tiger still: eleven är nöjd och passiv 
 Vanmakt: eleven är missnöjd och passiv 
 Maktlöshet: eleven försöker påverka, men får inte igenom sina förslag 
 Framgångsrik maktutövning: eleven påverkar och får igenom sitt förslag. 

 
Forsberg (2000) använder uttrycket ”hälsan tiger still” med vilket hon vill säga att då 
eleven är nöjd, så vill den inte förändra något. Med uttrycket menas att om någon mår 
bra, så brukar personen inte prata om sin hälsa – detta görs gärna i negativa ordalag när 
personen mår dåligt. Detta kan relateras till att när en elev är nöjd med en situation så 
vill eleven inte ändra på något, men är eleven missnöjd så kan eleven vilja förändra. 
Foucault (1982) menar att motsatsen till makt är passivitet. 
 

4.4 Tolkningslära 
 
Vårt syfte handlar om att ta del av SUM-elevers upplevelser av inflytande på sitt 
särskilda stöd i matematikundervisningen. Elevernas upplevelser är deras tolkning av 
verkligheten. Genom att använda hermeneutik som tolkningslära så utgår vi från att 
elevernas upplevelser inte är objektiva. Det är elevernas verklighet ur deras ögon, såsom 
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eleven har tolkat och förstått det. För att få insikt i ett fenomen så är förståelse av stor 
vikt i hermeneutiken (Ödman, 2016).  
 
En naturlig utgångspunkt i tolkningsprocessen är förförståelse kring de upplevelser som 
eleverna kan ha med sig, vilket vi lärare ofta har (Patel & Davidsson, 2011). Ju mer 
erfarenhet en lärare har desto större möjlighet till förförståelse. Då vi använder oss av 
intervju som metod för att utforska elevernas upplevelser av inflytande, så får vi inom 
den hermeneutiska tolkningsläran möjlighet att vara öppna, subjektiva, engagerade, 
empatiska och medkännande (ibid). Det som eleverna väljer att berätta, är det vi hör. Vi 
kan inte avgöra om det är sant eller inte, vilket inte heller är intressant. Vi ifrågasätter 
inte deras upplevelse av verkligheten.  
 
Vår egen förförståelse gör att vi kan sätta oss in i eleverna situation och se verkligheten 
från elevernas perspektiv, vilket gör att vi har möjlighet att sätta oss in i den 
intervjuades situation (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Genom 
elevernas talade språk och kroppsspråket kan vi förstå dem, vilket vi sedan kan tolka för 
att se vad de menar (Patel & Davidsson, 2011). Vi tolkar elevernas upplevelser genom 
att gå från delen, de olika intervjufrågorna med hänsyn till sammanhanget, till helheten 
av upplevelserna med hänsyn till de olika delfrågorna i intervjun (Ödman, 2016). 
 
Genom att samspela mellan vår förförståelse, förståelse och vårt syfte använder vi oss 
av den hermeneutiska cirkeln som tolknings- och förståelseprocess av helheten och 
delarna (Ödman, 2016). Vi har i vårt syfte en medveten avsikt med vår studie, men 
under tolkningen sker även omedvetna val i vårt möte med elevernas upplevelser av 
inflytande. Genom att använda den hermeneutiska cirkeln menas det att vi tolkar det 
som eleven berättat och vi får ny kunskap, som vi kan lägga till vår förståelse för att 
kunna tolka upplevelserna ytterligare.  
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5 Metod 
 
I vårt arbete vill vi bidra med kunskap om hur SUM-elever upplever sitt inflytande på 
sina stödåtgärder i matematikundervisningen. För att eleverna skulle få möjlighet att 
berätta om sina upplevelser så valde vi att intervjua dem. Elevernas berättelser skrevs 
sedan ut för att med hjälp av den hermeneutiska tolkningsläran, kunna tolkas och 
analyseras genom att elevernas upplevelser kategoriserades. I texten finns även de 
ställningstaganden som vi har gjort vad gäller etik, reliabilitet och validitet där de berörs 
enligt God forskningssed (Hermerén, 2011) och Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer (Vetenskapsrådet, 2011). 
 

5.1 Intervju 
 
Med hänsyn till att det var elevernas upplevelser vi var intresserade av, så är intervju en 
bra metod för att kunna ta del av en enskild persons upplevelse av ett fenomen (Ahrne 
& Svensson, 2015; Patel & Davidsson, 2011). Intervjun gav oss en möjlighet att på kort 
tid få höra flera elevers reflektioner ur deras perspektiv (Patel & Davidsson, 2011). Vi 
använde oss av en kvalitativ intervju, vilken har en tyngdpunkt på den intervjuades egna 
uppfattningar och synsätt, vilket gör att det inte blir lika viktigt att komma fram till ett 
exakt svar (Bryman, 2011).  
 

5.2 Att intervjua barn 
 
När vi undersöker frågor som rör barn, så kan inte alltid vuxna ge oss den information 
vi behöver. Intervjuer med barn och ungdomar kan ge viktig kunskap från dem om 
aspekter kring stödåtgärder, genom att vi får höra deras erfarenheter och upplevelser 
(Ahrne & Svensson, 2015).  
 
Den relation som skapas mellan intervjuaren och eleven påverkar intervjusituationen. 
Den påverkan som intervjuaren har, kan likställas med en form av makt (Patel & 
Davidsson, 2011). Detta behövde vi ta hänsyn till, då det kan påverka intervjun. Genom 
att visa engagemang och empati för det som eleven upplevt, möjliggör vi för eleven att 
känna sig bekväm. Detta kan vara ett sätt att använda maktförhållandet positivt 
(Thorsén, 2016). Under intervjun behöver vi även tänka på att vara öppna för elevens 
tankar och upplevelser, då det kan vara lätt att anta att eleverna är eller agerar på ett 
visst sätt (Ahrne & Svensson, 2015). Att visa lyhördhet och att vi följde med eleven i 
dess tankar under samtalet, motverkade troligen det som eleven skulle kunna uppleva 
det som kallas ”färdighetsmakt”, då vi vet mer än dem, vilket annars skulle kunna skapa 
en känsla av att svara rätt eller fel.  
 

5.3 Val av deltagare 
 
I detta arbete så vill vi bidra med kunskap om SUM-elevens upplevelser av inflytande 
över sina stödåtgärder. Tidigare arbeten om inflytande har inte belyst just dessa elever i 
sina studier (Forsberg, 2000; Kling Sackerud, 2009). Detta gör att vi har valt ett 
utforskande urval, genom att välja just elever som har svårigheter i mötet med 
matematikundervisningen på olika sätt (Denscombe, 2016). Inom denna grupp av elever 
valde vi ut elever som passade vår studie genom ett ändamålsenligt ickesannolikhets-
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urval (Denscombe, 2016). Med detta menas att vi inte har låtit slumpen styra valet av 
elever.  
 
Vi har medvetet valt ut elever 
 

 som har åtgärdsprogram och har fått särskilt stöd i högstadiet 
 som inte haft godkänt betyg i ämnet matematik eller på nationella provet i 

matematik i årskurs sex 
 som kommer att gå ut med godkänt betyg i matematik i årskurs nio 

 
Anledningen till att vi valde att intervjua elever i årskurs nio, var att de oftast har lättare 
att uttrycka sig och formulera sina tankar än yngre elever. Då intervjun skedde, gick de 
den sista terminen i årskurs nio och har börjat sin resa bort från skolan vilket gjorde att 
de kan se tillbaka på sin utbildning som något mer avslutat. Det kan också vara lättare 
att intervjua elever om sådant som skett nära tillbaka i tiden.  
 
Anledningen till att vi valde de elever som har haft en positiv matematikutveckling är 
att de kan ha en upplevelse av att lyckas. Vi valde bort elever med en negativ 
matematikutveckling då de i en intervjusituation eventuellt skulle ha känt sig i 
underläge eftersom intervjuaren kan upplevas vara i en högre maktposition. I en 
intervjusituation är det viktigt att få en bra relation mellan varandra så att eleven känner 
sig bekväm och vill dela med sig av sina upplevelser. Har eleven en negativ erfarenhet 
av matematikutvecklingen kan den uppleva att den blottar sina svagheter och känna sig i 
underläge vilket kan påverka intervjusituationen negativt. (Patel & Davidsson, 2011; 
Thorsén, 2016) Då vi valde att intervjua elever med en positiv matematikutveckling så 
kan detta ha påverkat resultatet, då dessa elever eventuellt hade en positiv syn på 
inflytande. Dock var det inte om eleven var positiv eller negativ till inflytande i sig som 
vi var intresserade av i vår studie, utan vi ville veta vad eleverna hade haft för 
upplevelse av inflytandet på sina stödåtgärder. 
 
Genom att vi använde detta urval, har vi något som är likartat kring eleverna (Ahrne och 
Svensson, 2015). Detta skulle kunna kallas ett representativt urval, då gruppen elever är 
utvald med samma bakgrundsfaktorer, vilket gör att resultatet på vår studie kan bli mer 
tillförlitligt (Thurén, 2007; Allwood & Eriksson, 2010). 
 
För att hitta dessa elever som valts ut så kontaktades berörda matematiklärare i 
kommunen via mail. I mailet fick de information om vilka elever vi var intresserade av, 
samt att vi ville intervjua dessa om upplevelser i matematikundervisningen (se bilaga 
D). Då det ingår i en lärares profession att ha kunskap om sina elever, så överlämnade vi 
till dem att ta kontakt med de elever som skulle kunna vara aktuella. Lärarna fick inte 
information om att vi var intresserade av elevernas upplevelse av inflytande, utan bara 
att vi skulle intervjua dem om deras upplevelser av sina stödåtgärder i matematik-
undervisningen. Att inte lämna ut den informationen ökar validiteten i undersökningen, 
då lärarna inte kan välja ut elever efter hur mycket inflytande de har haft (Allwood & 
Eriksson, 2010).  
 
Totalt deltog nio elever från tre olika högstadieskolor i studien. Då intervjuerna var fler 
än 8, ökades säkerheten för att materialet var oberoende av elevers personliga 
uppfattningar (Ahrne & Svensson, 2015). 
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5.4 Genomförande 
 
Arbetet med intervjuerna började genom att vi skickade ut information till berörda, vi 
konstruerade frågor som skulle ge svar på de frågeställningar vi ville undersöka samt att 
vi gjorde en pilotstudie. Därefter genomfördes intervjuerna som till sist bearbetades och 
analyserades. 
 
5.4.1 Inför intervjun 
För att få ut information till aktuella lärare och elever om vår studie, så skickade vi mail 
till alla matematiklärare på högstadieskolorna i kommunen (se bilaga D). I mailet 
specificerade vi att det berörde de lärare som undervisade i matematik i årskurs nio samt 
våra urvalskriterier. Vi informerade inte lärarna om att vi var intresserade av elevernas 
upplevelser av inflytande, så att eleverna inte kunde förberedas på olika sätt. Detta 
kunde i så fall ha påverkat resultatet i vår undersökning, vilket Ahrne och Svensson 
(2015) även tar upp. 
 
I mailet till matematiklärarna bifogades informations- och samtyckesbrev till elever och 
elevers vårdnadshavare, vilka läraren skulle lämna ut (bilaga B och C). I dessa brev 
informerades det om syftet med intervjun, vem som var ansvarig samt hur förfarandet 
skulle gå till enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Patel & Davidsson, 
2011; Hermerén, 2011).  
 
Det måste finnas ett informerat samtycke från de som deltar i studien. Hur och vem som 
måste samtycka beror på vilken typ av studie det är och vilken ålder de som deltar i 
studien har (Hermerén, 2011). Enligt barnkonventionen och socialtjänstlagen är elever 
barn upp till 18 år. Vid 15 års ålder kan eleven vara tillräckligt mogen för att inse vad 
forskning innebär för egen del, då är det barnet som ska informeras och ge sitt samtycke 
(Ahrne & Svensson, 2015). 
 
5.4.2 Pilotintervju 
I processen för att ta fram rätt intervjufrågor så gjordes en pilotintervju. Denna 
genomfördes med en för oss tidigare känd elev, som var van vid intervjusituationen och 
inte rädd för att säga till vid oklarheter. En pilotintervju är ett sätt att se vilka frågor som 
kan vara svåra att förstå, om frågorna är relevanta och vad för typ av svar som vi kunde 
tänkas få (Ahrne & Svensson, 2015).   
 
Efter pilotintervjun, som upplevdes lite för lång, renodlades intervjufrågorna mot vårt 
syfte och omformulerades. Stödfrågor lades till de huvudfrågor som blev kvar, vilka 
kunde ställas till eleven för att förtydliga det som vi var ute efter.  
 
Frågor som ”Gillar du matte?”, ”Vad är det som har gjort att det har gått bättre i 
matte tror du?” och ”Känner du att du vet varför ni jobbar med de olika områdena i 
matematiken?” togs bort, då svaren inte var relevanta för syftet och att de kunde få 
eleven att fokusera på andra upplevelser än de vi var ute efter.  
 
Frågor som ”Kan du beskriva hur det var när du var yngre?” och ”Har du alltid haft 
det tufft i matte?” slogs ihop till en och samma uppmaning ”Berätta om din matematik-
undervisning från när du började skolan fram till idag.”. Frågan ”Hur får man 
inflytande över sin egen förståelse?” var för svår att förstå även efter försök att 
formulera om, så den ersattes av ”Vad menas med inflytande för dig i skolan och i 
matematikundervisningen?”. Detta för att se vad eleven hade för tankar kring inflytande 
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och styra in på vad syftet med intervjun är. Då eleven kunde uppleva det svårt med 
begreppet inflytande, användes begreppet påverka för att förklara tydligare. 
 
Frågor som ”Får du vara med och bestämma…?”, ”Berätta varför det finns ett 
åtgärdsprogram”, ”När känns det bra i matematikundervisningen” spetsades till lite 
extra för att tydliggöra vad vi var ute efter, då de lätt kunde missuppfattas. Det lades 
även till frågor som ”Varför har du särskilt stöd i matematik?”, för att ta reda på om 
eleven är medveten om sina svårigheter i mötet med matematikundervisningen. 
Därefter ändrades ordningen på frågorna så att vi i intervjun skulle utgå från 
matematikundervisningen i stort och sedan komma närmre och närmre elevens 
upplevelser av inflytande i stödundervisningen i matematik. 
 
5.4.3 Vid intervjutillfället 
Med hjälp av kontakten med läraren så bokades en lämplig tid för intervjun med eleven, 
som beräknades ta ca 30 min. Intervjuerna skedde i ett grupprum på elevens skola, 
oftast där eleven hade någon form av undervisning. Vid intervjun så informerades 
eleven igen om syftet med intervjun och att det är frivilligt att delta. Alla eleverna valde 
att fullfölja intervjun. Vi gick även igenom vad som kommer att hända med intervjun 
efteråt, att alla uppgifter är konfidentiella, att vi har tystnadsplikt och behandlar 
uppgifterna enligt de sekretessregler som finns enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer (Hermerén, 2011).  Vi meddelade eleverna att vi kommer att koda svaren om 
det blir nödvändigt för att skydda de som är med i studien (Hermerén, 2011).  
 
Eleverna informerades om att intervjun skulle spelas in. Vetskapen om inspelningen kan 
påverka de svar som ges, men vi valde att spela in intervjuerna ändå, då vi ville ha 
möjligheten att skriva ut dem efteråt (Patel & Davidsson, 2011). I samband med 
intervjun informerades eleverna igen (se bilaga C) om att inspelningenbara skulle 
användas för färdigställandet av vår undersökning. Vi valde att låta samma person 
intervjua eleverna vid varje tillfälle, för att minska skillnader som kan uppstå. Den 
andra personen gjorde fältanteckningar, vilket rekommenderas för att kunna anteckna 
gester, kroppsspråk eller annat som inte hörs på inspelningen (Patel & Davidsson 2011; 
Ahrne & Svensson 2015). Genom att vara två vid intervjun, och använda oss av 
inspelning och att fältanteckningar, så ökades undersökningens reliabilitet (Patel & 
Davidsson, 2011).  
 
Om någon skulle vilja göra om vår studie, skulle personen kunna välja urvalsgrupp på 
samma sätt, detta innebär att studien har extern reliabilitet (Bryman, 2011). Då intervjun 
är mer öppen, samt att den sociala rollen som finns i intervjuögonblicket är svår att 
kopiera, kan det försvåra möjligheten att upprepa undersökningen.  
 
5.4.4 Intervjun 
Syftet med studien var att bidra med kunskap om elevens upplevelser av inflytande på 
deras stödåtgärder i matematikundervisningen. Vi inspirerades av avhandlingar som 
Forsberg (2000) , Kling Sackerud (2009) samt Johansson (2015) i konstruerandet av 
intervjufrågor. Vid intervjun så använde vi oss av en form av tratteknik, där vi började 
med lite större öppna frågor för att öka motivationen att delta hos eleven, för att så 
småningom gå ner mot mer specifika som motsvarade vårt syfte (Patel & Davidsson, 
2011) (se bilaga A). Vi märkte att de öppna frågorna gjorde så att eleverna kunde 
uttrycka sig mer fritt i intervjun, men vi kan inte med säkerhet veta om motivationen att 
delta ökade.   
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Efter att ha gjort vår pilotstudie så valde vi ut en viss ordning på frågorna, som kunde 
formuleras om lite beroende på vad eleven tidigare berättat om, vilket är vanligt i 
kvalitativa intervjuer (Ahrne & Svensson, 2015).  
 
Vi började intervjun med att inleda med en större, neutral uppmaning (Patel & 
Davidsson, 2011): ”Berätta om din matematikundervisning från när du började skolan 
till idag”. Detta gjorde att eleven började berätta om sina upplevelser och vi kunde ge 
respons på det som eleven berättade. Att vara intresserad och verbalt visa intresse och 
förståelse för elevens upplevelser är relationsskapande. Detta i sin tur ökar motivationen 
för eleven att fortsätta intervjun (Patel & Davidsson, 2011; Ahrne & Svensson, 2015).  
När eleven hade pratat en stund ställde vi frågan ”Hur upplever du att lärarna ser på 
dina svårigheter?”. Denna fråga handlade om att få uppfattningen om hur eleven 
upplever lärarnas syn, vilket kunde påverka möjligheten att bygga en relation (Wright, 
2002).  
 
Därefter riktades frågorna in mer på det som intervjun handlade om: ”Vad menas med 
inflytande för dig i skolan och i matematikundervisningen?” Då inflytande var ett svårt 
ord förklarades det med ordet påverka, vilket vi trodde var ett vanligt ord i elevens 
vokabulär. Detta var dock inte fallet för alla elever som deltog i studien. Validiteten i 
studien kunde påverkas av att eleverna innan studien hade föreställningar om vad 
studien handlade om, därför valde vi att ställa denna fråga tidigt i intervjun, så att vi 
styrde in eleven på vad intervjun handlade om (Allwood & Eriksson, 2010). Det var 
viktigt att veta vad eleven tänkte kring vad inflytande/påverkande var. 
 
Vi undvek att ställa ledande frågor för att eleverna skulle få utrymme att svara fritt. När 
vi ställde vissa frågor behövde vi ibland tydliggöra med följdfrågor. Frågan ”Kan du 
beskriva situationer när det känns bra i matematik och när det inte känns bra?”  
ställdes för att få eleven att tänka på skillnader i undervisningen. Denna fråga är en 
dubbelfråga, vilket kunde skapa förvirring, så i intervjun så delades den upp för eleven.  
 
För att kunna få svar på våra frågeställningar i intervjun ställdes frågor som var 
liknande, men formulerade på olika sätt då eleverna har olika förmåga att uppfatta och 
tolka frågorna. Detta så att vi kunde täcka in så många aspekter som möjligt i 
frågeställningarna. Det handlade då om dessa frågor, som inte ställdes i denna 
ordningen: ”Har du kunnat påverka något i din matematikundervisning?” som var mer 
öppen, så eleven kunde svara mer fritt. ”Får du vara med och bestämma om…?” var en 
mer styrd fråga som handlade om olika saker kring stödet. Denna fråga påverkade hur 
den nästkommande fråga formulerades: ”Varför tror du att lärarna frågar/inte frågar 
om vad du tycker kring stödet i matematiken?”.  
 
Då eleven förväntas ta del av och vara aktiv i framtagandet av ett åtgärdsprogram så var 
det naturligt att ställa frågan ”Varför finns det ett åtgärdsprogram i matematik?” (Asp-
Onsjö, 2008). Efterföljande fråga ”Varför har du stöd i matematik?” är närliggande, 
men då begreppet åtgärdsprogram inte alltid är känt av eleven så kunde denna fråga vara 
lättare att svara på. 
 
Då det under intervjuns gång kom fram olika upplevelser från eleverna så formulerades 
frågorna om och kompletterande frågor ställdes beroende på hur utförligt tidigare svar 
var, vilket är brukligt i kvalitativa intervjuer (Ahrne & Svensson, 2015).  
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Det var viktigt att ta hänsyn till elevens integritet vid intervjun om dess egna 
upplevelser, det är den som intervjuades som hade tolkningsföreträde (Thorsén, 2016). 
Om vi intervjuare gick in och sade oss veta vad eleven menar, så fanns det risk att vi 
kränkte eleven. I slutet av intervjun gjordes en sammanfattning av det som eleven 
berättat om, kring sina upplevelser. Vi använde då elevens egna ord och uttryck för att 
spegla det eleven sagt och så fick eleven möjligheten att bekräfta, dementera eller 
komplettera det som kommit fram i intervjun. Denna typ av respondentvalidering gjorde 
vi för att det kan vara svårt att återkomma till eleverna efter sommaren för att kunna 
bekräfta att vi tolkat dem rätt (Bryman, 2011; Allwood & Eriksson, 2011). Detta för att 
vara säkra på att vi hade undersökt det vi ville undersöka och inget annat (Thurén, 
2007). Det skulle även finnas en överensstämmelse mellan det som kommit fram i 
intervjun och de slutsatser som vi har dragit kring elevens svar (Bryman, 2011). 
 
5.4.5 Bearbetning, tolkning och analys 
När vi genomfört intervjuerna, transkriberade vi dem ganska omgående. Anledningen 
till att vi valde att transkribera hela intervjun var för att ha möjlighet att läsa mellan 
raderna för att kunna tolka vad eleven sagt, för att få syn på den underförstådda 
innebörden men även för att få med hur intervjufrågorna formulerades. (Denscombe, 
2016). Vid behov kompletterades den transkriberade texten med de anteckningar som 
gjordes i fält för att ge en tydligare bild av vad eleven menade med sitt svar. För att göra 
det lättare att läsa lades det in skiljetecken i texten. Denscombe (2016) menar att det 
även går att ändra meningsbyggnad på det som eleven sade, men detta kunde göra att vi 
tolkade in för mycket i vad eleven sagt, då en del av eleverna inte hade svenska som 
modersmål.  
 
Genom intervjun fick vi del i elevens upplevelser, elevens livsvärld. Genom att tolka 
elevens livsvärld så kan elevens upplevelser av inflytande analyseras. Allwood och 
Eriksson (2010) beskriver detta som ett sätt att förstå delarna i texten och sätta samman 
dessa. Genom att vi tolkade vad eleven menade försökte vi förstå elevens tankar. 
Elevernas upplevelser i form av den utskrivna intervjun tolkades med hjälp av den 
hermeneutiska tolkningsläran och sorterades upp och kategoriserades under 
forskningsfrågorna. Genom att gå igenom materialet så sorterades det som var relevant 
för studien fram.  
 
Syftet med studien var att bidra med kunskap om elevers inflytande på stödåtgärder i 
matematikundervisningen. Vi tänker att inflytande hänger ihop med makt vilket ses som 
en relation mellan individer och grupper. Därav så utgår vi från Forsbergs (2000) sätt att 
kategorisera de tolkningar som vi gör av elevernas upplevelser, vilka handlar om 
elevernas agerande och relationer med lärarena, andra elever samt relationen till grupp 
och organisation samt grad av nöjdhet i förhållande till möjligheten att ha inflytande. 
 
Kategorierna vi delade in svaren i har utgått från Forsberg (2000), som beskrev dessa 
som 
 

 “hälsan tiger still” – eleven var nöjd 
 “vanmakt” – eleven var missnöjd men passiv 
 “maktlöshet” – eleven tog initiativ, men fick inte igenom vad den ville förändra 
 “framgångsrik maktutövning” – eleven tog initiativ och fick igenom det som den 

ville 
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En första tolkning/analys startade redan i intervjuögonblicket för att kunna ställa 
klargörande följdfrågor. Den andra tolkningen för att hitta svar på våra intervjufrågor. 
Den tredje för att hitta olika kategorier utifrån agerande, relationer och grad av nöjdhet. 
Den fjärde analysen skedde när dessa skulle sammanfogas under syftesfrågorna.  (Ahrne 
& Svensson, 2015) 
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6 Resultat och analys  
 
Här presenteras resultatet och analysen av detta arbete, vars syfte är att bidra med 
kunskap kring SUM-elevers upplevelser av inflytande över sina stödåtgärder i 
matematikundervisningen.  
 
Resultatet är indelat efter våra frågeställningar:  
 

 Vilka är SUM-elevens upplevelser av inflytande över sina stödåtgärder i 
matematikundervisningen?  

 
 Vad beskriver de för möjligheter att utöva inflytande över sina stödåtgärder?  

 
 Vad beskriver de för hinder för att utöva inflytande över sina stödåtgärder?  

 
Efter sammanställningen av resultaten under varje frågeställning sker en analys av vår 
tolkning av elevens upplevelser. 
 
Begreppet inflytande var inte bekant för eleverna. Det var ett svårt ord som 
missuppfattades och ersattes därför med påverka. De flesta eleverna förstod begreppen 
inflytande och påverka efter en förklaring utifrån vår definition, om vad det innebar och 
hade då en uppfattning om vad de skulle ha det till.  
 
De flesta av eleverna som vi intervjuade beskrev att de känt sig osäkra i matematiken 
innan de fick särskilt stöd. De upplevde att de inte förstod vad de skulle göra och att de 
inte fick tillräckligt med hjälp eller tillräckligt med tid, vilket skapade en känsla av 
stress – de hoppade över uppgifter, låg ständigt efter och fick läxor med hem.  
 
När eleverna fått särskilt stöd så upplevde eleverna att de fick mer hjälp, de fick flera 
olika förklaringar, de fick mer tid på sig och kände sig tryggare antingen i mindre 
grupper eller genom att fler lärare alternativt även en speciallärare var med i 
klassrummet. En elev upplevde att genom att få flytta in och få särskilt stöd i 
klassrummet istället för i ett grupprum, blev det positivt för honom.  
 
Alla elever är medvetna om varför de har särskilt stöd i matematik. De flesta upplevde 
ett behov av att hålla på med ett arbetsområde länge för att förstå: ”om jag ska kunna 
förstå så behöver jag arbeta mer”. Förutom en elev som menade att det var språket som 
var bekymret, så menade resten av eleverna att ”det är nog mer allmänt att det alltid är 
lite svårt i de flesta områden”. Orsakerna kan vara många – en elev hade fått diagnosen 
dyslexi, någon annan gillade inte siffror, ett par hade svårt att fokusera på matten och 
några menade att de behövde andra sätt att förklara, få mer tid och mer repetition. 
 

6.1 Vilka är SUM-elevens upplevelser av inflytande över sina 
stödåtgärder i matematikundervisningen? 
 
I detta avsnitt presenteras elevens upplevelser av hur eleven kan påverka var eleven är 
när den får särskilt stöd, hur eleven ska arbeta när den får särskilt stöd, när eleven får 
det särskilda stödet, med vem den arbetar när eleven har särskilt stöd och vad eleven 
ska arbeta med när den får sitt särskilda stöd i matematik.  
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De flesta eleverna upplever inte att de har fått vara med och bestämma var de ska vara 
när de får särskilt stöd i matematikunderviningen. De tror att det är bestämt av läraren. 
Några elever beskriver att de går till mindre grupprum och får sin undervisning, när det 
står matematik på klassens schema. Det är i dessa grupprum de eleverna har sin 
huvudsakliga matematikundervisning, om inte deras lärare är sjuk – då får de ta med sig 
sitt material och arbeta i klassrummet.  
 
Andra elever är alltid med i helklass i matematikundervisningen som har förstärkts med 
antingen speciallärare eller en extra matematiklärare. Endast en elev upplever att den 
vid tillfällen fått vara med och påverka var stödet ska ske: 
 

”det har funnits förslag då, att idag har vi en extragrupp, 
vill du vara i den istället för i helklass då?”  

 
Flera elever upplever att de kan påverka hur stödet ska ske. Eleverna upplever att de 
själva kan ge förslag på hur de vill arbeta eller så får de två val av läraren. En elev 
uttrycker att läraren frågar ”vill ni arbeta i boken eller vill ni ha en genomgång?” och 
en annan elev menar att de ibland får välja på ”om vi ska räkna i böckerna eller om vi 
ska göra något annat som innehåller matte”.  Ett annat perspektiv som kom upp var 
vad eleven blir presenterad för, vilka olika förklaringar och lösningsmetoder som 
används. En elev menar just att det: 
 

”påverkar jättemycket hur man väljer att lära ut och vad 
man väljer att ta och visa eleverna.”  
 

Ett par elever menar att de inte kan styra hur klassen ska arbeta, då det finns ungefär 30 
elever som också tycker någonting och att undervisningen ska passa alla elever. En elev 
menar att det inte spelar någon roll hur stödet ska ske. 
 
De flesta eleverna upplever att de inte kan påverka när stödet kunde ske. Orsaken till att 
de inte kan det, är att det är svårt att ändra lärarens schema. Främst är det de elever som 
får undervisningen i mindre grupper som upplever detta.  
 
En elev menar att den inte tänker på det, då det är andra bekymmer som påverkar eleven 
själv. Ett par elever upplever dock att de kan påverka när stödet ska ske. En av dem är 
den elev som upplever att den fick välja att sitta i klassrummet eller i en mindre grupp. 
Då upplever eleven att den även kan välja när den ska göra det. 
 
Mer än hälften av eleverna upplever att de kan påverka med vem de ska arbeta med när 
de har särskilt stöd. Detta är främst de som arbetar i mindre grupper. Eleverna menar att 
läraren vet vilka som fungerar ihop och vilka som inte gör det och litar på att eleverna 
gör bra val: 
 

”alla får välja vem de vill arbeta med/…/alltså vi får ju 
sitta var vi vill”.  

 
Några av eleverna upplever att de inte får välja vem de vill arbeta med, men säger också 
att de ska kunna samarbeta med alla.  
 
Mer än hälften av eleverna upplever att de kan påverka vad de ska arbeta med. De 
beskriver att de har ”en mattebok som vi skulle arbeta i, men sen så gav han (läraren) 
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ju ändå oss papper som vi ville arbeta med”.  Elever uttrycker också att de kan välja 
vad de behöver: 
 

”det kan vara om man får två olika förslag av läraren 
då/…/så får jag ju välja det som jag tycker är lämpligast 
då och arbeta med”. 
 

Mindre än hälften av eleverna upplever att de inte kan påverka vad de ska arbeta med. 
De uttrycker att de är medvetna om att de har en kursplan att följa och att de måste ta 
sig igenom den. Dessa elever har tidigare haft svårt att motivera sig eller fokusera på 
arbetet på matematiklektionerna, men upplever att de nu har fått en inre drivkraft själva 
och menar att det bara är att köra på mot målet.  
 
6.1.1 Analys 
De flesta eleverna upplevde att de var nöjda med att inte kunna påverka var de fick sitt 
stöd, deras upplevelse tillhör kategorin hälsan tiger still. De verkar ha godtagit de 
eventuella orsakerna till att de fick den plats de får sitt stöd på. En elev kunde påverka 
var den fick sitt stöd och den elevens upplevelse tillhör kategorin framgångsrik 
maktutövning.  
 
Var eleven får sitt stöd kan bero på hur skolan organiserar elevernas stödåtgärder 
(Danell, 1999). En del skolor har en mer flexibel möjlighet med fler lokalmöjligheter 
och lärarresurser. Hur skolan organiserar elevernas stödåtgärder påverkas också av 
vilken syn som finns kring elevens svårigheter, om skolan har ett kategoriskt eller 
relationellt synsätt (Wright, 2002). Relationen mellan lärare och elev kan i detta fall 
också vara avgörande (Ljungblad, 2016). Detta kan i sin tur påverka det 
handlingsutrymme som eleven har för att kunna påverka. Att som elev kunna få 
möjlighet att förändra platsen för stödet, kräver troligen ett mycket stort 
handlingsutrymme, vilket inte ges utrymme för i maktrelationen mellan eleven, läraren 
och organisationen. (Norén, 2010).  
 
Flera elever upplevde att de kunde påverka hur de skulle arbeta när de fick särskilt stöd, 
deras upplevelse tillhör kategorin framgångsrik maktutövning. Att ha den möjligheten 
som elev kan bero på hur mycket tid som en lärare har lagt på att skapa en relation 
(Ljungblad, 2016). Relationen har stor betydelse för hur mycket handlingsutrymme en 
elev upplever. Då läraren låter eleverna välja arbetssätt synliggörs att läraren har ett mer 
relationellt perspektiv på elevens svårigheter som uppkommer i mötet med skolans 
matematik (Wright, 2002; Arnér, 2006).  
 
Ett par elever kunde inte påverka hur de skulle arbeta, trots att de hade idéer som de 
ville pröva, deras upplevelse tillhör kategorin vanmakt. Detta kan bero på olika saker, 
men något som eleverna beskriver är att det är svårt att påverka i en större grupp elever, 
här i en klass med 30 elever. Det skulle kunna vara så att elevernas status i gruppen inte 
är så hög vilket kan påverka eleverna om den överhuvudtaget försöker ha inflytande 
(Norén, 2010). Om inte relationen mellan lärare och elev fungerar så bra, så kan det 
påverka hur eleverna beter sig. De kan exempelvis känna sig blyga eller ha svårt att 
koncentrera sig (Johansson, 2015). Eleverna kanske väljer att inte försöka påverka av 
rädsla över att bli tillrättavisade offentligt.  
 
En elev var nöjd med hur arbetet fungerar – elevens upplevelse tillhör kategorin hälsan 
tiger still. Denna elev uttryckte att detta inte spelade så stor roll för denne hur eleven 
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arbetade, för problemet låg mer hos eleven själv. Det är intressant att eleven själv 
uttryckte ett kategoriskt synsätt att se på sina svårigheter (Wright, 2002). Eventuellt kan 
det ha att göra med elevens upplevelser av sin tidigare skolgång, vilket kan ha formats 
av att de lärare eleven mötte hade ett kategoriskt synsätt. Eleven verkade vara van vid 
att lärare tar besluten själva, utan att involvera eleverna vilket tyder på att lärarna har ett 
mer kategoriskt perspektiv (Wright, 2002; Arnér, 2006). Läraren i sin tur skulle kunna 
uppleva en maktpåverkan från läroplanens centrala innehåll och läromedelsförfattare, 
vilket skulle kunna utgöra ett hinder för lärarna att involvera eleverna i planering och 
utförande av undervisningen (Kling Sackerud, 2009; Arnér, 2006). 
 
De flesta elever upplevde att de inte kunde påverka när de får stöd i matematik-
undervisningen, deras upplevelse tillhör kategorin hälsan tiger still. Även här kan detta 
vara en fråga om hur skolan ser på organisationen kring det särskilda stödet och vilket 
synsätt skolan har på elevens svårigheter. Ett par elevers upplevelser tillhör kategorin 
framgångsrik maktutövning. Dessa elever kan ha en bättre relation med sina lärare. 
Lärarna kan i sin tur ha gett dem ett större handlingsutrymme för att ha inflytande, då de 
kanske är mer flexibla i sitt schema eller är mer engagerade i eleverna (Danell, 1999). 
 
Mer än hälften av eleverna upplevde att de kunde välja med vem de vill arbeta, deras 
upplevelse tillhör kategorin framgångsrik maktutövning. Den status som eleven har i 
gruppen kan göra att det kan vara tryggare att få välja vem eleven vill arbeta med. Detta 
påverkar hur samarbetet går till, i och med att handlingsutrymmet för att påverka arbetet 
formas av de elever som ingår i gruppen (Norén, 2010). Hur stort handlingsutrymme en 
elev upplever, påverkar hur den kommer att agera och hur dennes förslag tas emot 
(Johansson, 2015; Elvstrand, 2009). Har eleven i sin tur en bra relation med läraren, där 
läraren låter eleven välja vem den vill arbeta med, så kan detta vara avgörande för vilka 
egenskaper som eleven visar för läraren.  
 
Mindre än hälften av eleverna upplevde inte att de kunde välja, deras upplevelse tillhör 
kategorin – hälsan tiger still. Att inte kunna välja vem eleven vill arbeta med kan bero 
på flera saker. Någon av eleverna menade att den ska kunna samarbeta med alla och om 
eleven känner den tryggheten så fungerar det säkert bra. Dock påverkar gruppen hur 
eleven agerar i samarbetet, då relationerna eleverna emellan påverkar 
handlingsutrymmet eleven upplever (Norén, 2010). Det gäller att som lärare se hur 
gruppen fungerar och vilken status eleverna har (Johansson, 2015; Elvstrand, 2009). 
 
Mer än hälften upplevde att de kan påverka vad de ska arbeta med, deras upplevelse 
tillhör kategorin framgångsrik maktutövning. Upplevelsen av detta inflytande kan bero, 
då läraren har ett mer relationellt synsätt och låter elevens intresse påverka 
undervisningen (Wright, 2002; Arnér, 2006). Några elever upplevde inte detta, deras 
upplevelser tillhör kategorin hälsan tiger still. Denna upplevelse kan bero på att läraren 
har ett mer kategoriskt synsätt (ibid) och/eller att läraren själv upplever att 
styrdokumenten med dess centrala innehåll påverkar så mycket att den upplever en 
maktpåverkan av dem, vilket hindrar att eleverna får inflytande på undervisningen 
(Kling Sackerud, 2009; Arnér, 2006). Läraren kan också känna ett behov av kontroll 
över undervisningen vilket kan begränsa elevinflytandet (Danell, 1999). 
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6.2 Vad beskriver de för möjligheter att utöva inflytande över sina 
stödåtgärder? 
 
Färre än hälften uttrycker klart att de kan påverka stödåtgärderna i 
matematikundervisningen. En elev menar att ”det här känner jag inte att jag kan riktigt 
som jag kanske borde och då blir det så att vi kanske arbetar med det några veckor.” 
En annan elev uttrycker att den upplever gruppens storlek som orsaken: 
 

”alltså jag kan ju berätta hur jag själv vill ha det för 
honom (läraren), eftersom vi är så få, så kan han utgå 
från mig”  

 
En av eleverna menar att den inte påverkar sina stödåtgärder i matematik-
undervisningen, utan att läraren känner den så bra, så att läraren vet vad som fungerar. 
Vi tolkar detta som att eleven ändå har en påverkan på matematikundervisningen, även 
om det inte är medvetet. 
 
Färre än hälften av eleverna vill påverka sina stödåtgärder i matematikundervisningen. 
En av dessa elever menar att den har möjligheten att ställa frågan ”det här känns svårt, 
skulle man kunna göra det här på något annat sätt”. En annan elev beskriver sin 
upplevelse:  
 

”jag har ju synpunkter på hur vi ska, men då ändrar han 
(läraren) ju det så att det blir, alltså då kan vi ju komma 
fram till någonting så att det blir som båda vill ha det.”  

 
Fler än hälften av eleverna uttrycker att de upplever att deras lärare har samma bild av 
dem och vad de behöver i matematikundervisningen på samma sätt som de själva. 
Dessa elever upplever också bekräftelse när läraren ser att de är i matematiksvårigheter. 
Ett par av eleverna tycker att de får hjälp och stöd allmänt genom att ”de (lärarna) tar 
väl hänsyn till det och arbetar utifrån våra, alltså vad vi tycker är svårt och så” samt 
”lärarna vet också/…/när vi har prov till exempel, de läser för mig texten innan jag 
börjar skriva”. Några elever beskriver att läraren förklarar mer, en elev uttrycker ”de 
(lärarna) förklarar för mig, förstår jag inte första gången så förklarar de en gång till 
och det tycker jag är bra” och en annan elev menar  
 

”hon (läraren) var såhär, väldigt bra och förklarade 
såhär typ/…/hon förklarade väldigt bra så jag ville typ 
alltid ha henne.” 
 

Det var ett par elever som upplever att läraren frågade om vad de tyckte om 
stödåtgärderna i matematikundervisningen. Orsaken till att de frågade var svårt att svara 
på för dem, men en av dem uttrycker att lärarna bryr sig ”att det ska bli så lätt som, så 
bra som möjligt för mig”. En annan elev menar att läraren inte ställer frågan direkt men 
att 

”vi pratar ju hela tiden om allt möjligt/…/alltså hon 
(läraren) kan allt om mig/…/man kan ju inte säga närhet 
men alltså man känner varandra på ett helt annat sätt, så 
då blir det ju mer att hon vet hur jag fungerar och hon vet 
vad jag vill, hon ser ju direkt om jag har en dålig dag”.  
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Elevernas upplevelser av att ha möjlighet att påverka sina stödåtgärder i matematik-
undervisningen genom att ha inflytande i åtgärdsprogrammet var få. En av eleverna 
beskriver att den inte visste vad det var, men tror att den hade haft inflytande 
 

”åtgärdsprogram… skulle du kunna utveckla det 
lite/…/det har jag förmodligen gjort/…/för vi har ju ofta 
skrivit det tillsammans/…/för det är ju just från mig de 
måste utgå ifrån”. 

 
Ett par av dem är osäkra på vad det var men tror att de hade sett åtgärdsprogrammet.  
 

”Visar mig ibland och frågar vad jag har svårt, att få till 
bättre betyg, att de visar mig.” 

 
 
6.2.1 Analys 
Färre än hälften av eleverna upplevde att de kunde påverka stödåtgärderna i sin 
matematikundervisning – deras upplevelser tillhör kategorin framgångsrik 
maktutövning. Att uppleva känslan att kunna påverka kan bero på hur relationen ser ut 
mellan läraren och eleven, vilket kan påverka hur stort handlingsutrymme en elev 
upplever (Ljungblad, 2016; Norén, 2011). Detta kan också påverkas av hur skolan 
tänker om elevinflytande vilket påverkar hur skolan är organiserad (Danell, 1999). 
 
Färre än hälften av eleverna ville och fick påverka sina stödåtgärder, deras upplevelser 
tillhör kategorin framgångsrik maktutövning. Att eleverna upplever att de vill påverka 
kan vara för att de är vana vid att göra det hemifrån, vilket gör att de förväntar sig att få 
ha inflytande (Broady, 2007). De kan ha tränats hemma i att ta plats, men även i tidigare 
skolformer vilket har utvecklat denna förmåga (Selberg, 1999). 
 
Genom att ta hänsyn till elevernas svårigheter och möta dem där de är gav läraren 
eleven möjlighet att påverka sina stödåtgärder i matematikundervisningen. Detta 
skapade en upplevelse som tillhör kategorin framgångsrik maktutövning hos fler än 
hälften av eleverna. Ett par av eleverna upplevde att genom samtal med läraren och 
lärarens omtanke om eleven så kunde ha framgångsrikt maktutövning över sina 
stödåtgärder i matematikundervisningen. Genom att läraren har lagt tid på att skapa en 
bra relation med eleven så skapas förutsättningar för att eleven och läraren ska kunna 
samtala med varandra på ett jämbördigt plan (Ljungblad, 2016). Att som lärare bekräfta 
eleven i dess svårigheter och se den som eleven själv ser sig, skapas ett samförstånd och 
förtroende. Detta gör att eleven har möjlighet till ett större handlingsutrymme för att 
kunna påverka.  
 
En elev menade att de skriver åtgärdsprogrammet tillsammans, upplevelsen tillhör 
kategorin framgångsrik maktutövning. Denna elev är en av de som verkar vara van vid 
att ha inflytande och har troligen fått mycket träning på detta tidigare (Broady, 2007). 
Att läraren lyssnar på eleven och att de använder åtgärdsprogrammet som redskap för 
att kunna komma fram till en gemensam plan, tyder på att läraren har en bra relation 
med eleven så att eleven använder sina egenskaper på ett sätt som gynnar 
matematikutvecklingen (Johansson, 2015; Ljungblad, 2016).  
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6.3 Vad beskriver de för hinder att utöva inflytande över sina 
stödåtgärder? 
 
Fler än hälften uttrycker att de inte kan påverka stödåtgärderna i 
matematikundervisningen. De menar att läraren planerar undervisningen och att 
eleverna frågar om hjälp när de behöver. En elev uttrycker ”oftast är det liksom att 
läraren har planerat ut liksom vad man ska göra”. En annan elev beskriver sin tanke, 
som bekräftas även av andra elever 
 

”jamen jag är inte lärare/…/om jag behöver hjälp så 
räcker jag upp handen liksom”  
 

Fler än hälften säger att de inte vill påverka sina stödåtgärder i 
matematikundervisningen. De som inte vill påverka uttrycker det genom att beskriva att 
de ändå har det bra. Men de kommer även här in på lärarens roll 
 

”de vet väl bäst hur man ska lära ut”.  
 

Någon elev menar att det kan vara svårt att veta hur den ska kunna ändra på någonting. 
Eleven beskriver att sedan den bytt till liten grupp insåg att det inte varit ett bra 
arbetssätt i klassrummet, men att eleven själv inte visste hur den ville ha det. Även om 
eleven uttrycker att den med facit i hand hade velat ha en förändring, så upplevde eleven 
att den just i situationen inte hade lösningen. Detta resulterade istället i att eleven 
upplevde en känsla av att inte kunna matematik.  
 
Vid en direkt fråga om eleverna är nöjda med att inte vilja eller kunna påverka, 
uttrycker nästan alla elever att de är nöjda. Eleverna beskriver exempelvis att 
undervisningssituationen känns bra ”hon (läraren) har gjort allting väldigt bra tycker 
jag” eller så tycker eleven att det inte alls handlar om att kunna påverka utan någonting 
annat just för dem ”jag tror inte sättet vi arbetar på är problemet, alltså just för mig”. I 
detta fall menar eleven att det som var bekymret för den snarare låg i förmågan att 
fokusera och koncentrera sig.  
 
Endast en elev är missnöjd och säger att den gärna skulle vilja påverka mer. Eleven har 
försökt att påverka och ibland blev det som eleven ville, men inte så ofta. Eleven önskar 
att påverka  
 

”hur lärarna lägger upp lektionerna/…/att de ser mer till 
eleverna då, vad vill de/…/än så länge har de bara sagt vi 
får se tror jag”.  

 
Några elever menar att de inte får samma förståelse för sina svårigheter från alla lärare, 
en elev uttrycker att lärare uppfattat eleven fel ”han (läraren) tänkte bara att hon 
(eleven) är stökig och inte vill plugga, det är så typ de flesta lärarna tror.” En annan 
elev beskriver att lärarna inte höll med om vad den behövde 
 

”De kände väl typ att jag inte behövde det, men jag själv 
kände väl typ att jag var inte lika långt i utvecklingen, så 
jag ville hellre gå i en liten och lära mig mer/…/de märkte 
väl inte riktigt av det,  jag själv gjorde det.”  
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Fler än hälften av eleverna upplever att lärarna inte frågar hur eleverna vill ha det, utan 
menar att det var lärarna som bestämde över undervisningen ”de kanske bara gick på, 
det här ska hon (eleven) göra för att kunna få ett betyg” samt ”de tar väl för givet att vi 
tycker det är bra”. En elev säger att  
 

”det är väl lärarens plikt att se till att alla ens elever 
klarar ämnet”. 

 
Ett par av eleverna säger sig veta vad ett åtgärdsprogram är, men upplever inte att de har 
påverkat innehållet. En elev uttrycker att ”det är väl för att jag ska få godkänt/…/de har 
sagt till mig några gånger, men jag kommer inte ihåg.” Den andra eleven menar att  
 

”just nu tror jag det, ifall jag förstod åtgärder/…/typ ska 
få E i slutet av det i alla fall, bli godkänd i matte/…/det 
var mer liksom att du ska under några veckor göra det här 
och förhoppningsvis så får du E i matte”.  
 

Ungefär hälften av eleverna upplever att de varken visste eller hade sett sitt 
åtgärdsprogram. En elev uttrycker att ”vad är det, åtgärdsprogram/…/nä, jag tror inte 
det. Vi har typ arbetat med en massa saker och så” och en annan elev menar att det är 
inget alls bekant 
 

”jag vet inte riktigt vad ett åtgärdsprogram är/…/jag har 
inte sett dem eller pratat med någon.” 
 

6.3.1  Analys 
Fler än hälften menade att de inte kunde eller ville påverka stödåtgärderna i matematik-
undervisningen och verkade nöjda, deras upplevelse tillhör kategorin hälsan tiger still. 
Att inte vilja ha inflytande på sin matematikundervisning kan ha att göra med att eleven 
inte är van vid att påverka eller förväntas göra det (Broady, 2007; Selberg 1999). Detta 
stämmer även med den direkta frågan som ställdes till eleverna om de var nöjda.  
 
Att inte kunna påverka kan bero på vilken relation eleven har till läraren, hur mycket 
handlingsutrymme eleven upplever (Norén, 2010). Det kan i sin tur påverkas av hur 
styrd läraren upplever att den är av de styrdokument som finns och organisationen 
(Danell, 1999; Kling Sackerud, 2009).  
 
En elev menade dock att den var missnöjd, eleven tyckte inte att den fick påverka 
tillräckligt. Eleven hade en upplevelse som antingen tillhör kategorin framgångsrik 
maktutövning eller maktlöshet, från situation till situation. Att eleven får ha inflytande 
tyder ändå på att eleven upplever att den har mer handlingsutrymme vid vissa tillfällen, 
men mindre vid andra tillfällen. Detta kan bero på vad det är tänkt ska göras på 
lektionen, att läraren känner sig sig styrd av det centrala innehållet (Kling Sackerud, 
2009). Men det kan också bero på att elevgruppen består av flera olika viljor, som ska 
tas hänsyn till. Det kan vara svårt att tillgodose alla olika önskemål samtidigt i en stor 
klass när läraren har en planering att förhålla sig till. 
 
Några elever upplevde att de inte fick samma förståelse av alla lärare, vilket kunde 
påverka möjligheten att ha inflytande över sina stödåtgärder. Denna upplevelse tillhör 
kategorin vanmakt. Läraren kanske har ett kategoriskt synsätt och tar alla besluten själv 
(Wright, 2002; Arnér, 2006). Alternativt är inte relationen mellan eleven och läraren så 
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bra, vilket kan göra att eleven känner sig blyg och osäker och kan skapa upplevelsen att 
inte ha något handlingsutrymme (Ljungblad, 2016; Norén, 2010).  
 
Fler än hälften av eleverna beskrev att de inte hade möjlighet att uttrycka hur de ville ha 
det. Detta kan bero på språkförbistringar, för lite kunskap om olika arbetsformer samt 
att eleven inte heller blivit tillfrågad. Detta speglade upplevelser hos eleverna som kan 
kategoriseras som vanmakt och maktlöshet. Detta kan tyda på att eleverna och lärarna 
hade förväntningar på att lärarna själva ska ha mest inflytande över undervisningen 
(Kling Sackerud, 2009; Arnér, 2006) Eleverna uttalade sig kring just detta, att det är just 
lärarens uppgift. Det som kan bli en utmaning är när eleven inte själv har förmågan att 
se att arbetssättet inte fungerar för denne, utan tror att det är elevens förmåga som inte 
finns. Detta påverkas av vilken undervisning läraren bedriver, vilket i sin tur kan 
påverkas av lärarens erfarenhet och utbildning. Det har visat sig att kartläggande samtal 
som kan gynna elevers inflytande inte görs så ofta och den dokumentation som görs, 
oftare används summativt och inte formativt, vilket kan vara en orsak till att 
undervisningen inte anpassas till eleverna (Kling Sackerud, 2009). 
 
Ett par av eleverna visste vad ett åtgärdsprogram var, men har inte haft inflytande på 
innehållet. Då eleven inte verkade veta innan vad ett åtgärdsprogram var, så kan vår 
fråga ha skapat en upplevelse av att vara missnöjd – upplevelsen tillhör kategorin 
vanmakt. En orsak till att eleven inte har del i åtgärdsprogrammet kan vara att läraren 
har ett mer kategoriskt synsätt och tar besluten själv (Wright, 2002; Arnér, 2006). Att 
eleven inte förstår innebörden av åtgärdsprogrammet förmedlar en känsla av 
maktlöshet. Att vårdnadshavare och elever inte har inflytande kan vara en orsak till att 
eleven inte når fullständiga betyg. (Asp-Onsjö, 2008)  
 
Ett par elever hade sett sina åtgärdsprogram men utan att ha inflytande, deras upplevelse 
tillhör kategorin hälsan tiger still. Att de inte har varit med och formulerat 
åtgärdsprogrammet kan bero på att de inte är vana vid att ha inflytande (Broady, 2007). 
Det skulle också kunna bero på att läraren och eleven inte har en så bra relation, vilket 
gör att eleven inte känner sig trygg i situationen och inte upplever det aktuella 
handlingsutrymmet (Ljungblad, 2016).  
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7 Diskussion 
 
I följande avsnitt kommer vi att diskutera de metoder vi valt samt intressanta resultat 
som framkommit utifrån vårt syfte att bidra med kunskap kring SUM-elevers 
upplevelser av inflytande över sina stödåtgärder i matematikundervisningen. I slutet tar 
vi upp vad det skulle kunna ha för didaktiska konsekvenser samt förslag på fortsatt 
forskning. 
 

7.1 Metoddiskussion 
 
För att kunna besvara forskningsfrågorna i den här studien har metoden kvalitativ 
intervju använts. Syftet i studien, som var att bidra med kunskap kring hur SUM-elever 
upplever sitt inflytande över stödåtgärder i matematikundervisningen har med denna 
metod kunnat uppfyllas. 
 
Vi valde att intervjua elever eftersom vi var intresserade av elevernas upplevelser, som 
är svåra att komma åt via enkät eller observationer. I enkäter ställs mer riktade frågor 
som är svåra att fånga upp och i observationen syns inte upplevelsen, endast vad eleven 
gör. Fördelen med en kvalitativ intervju är att kunna ställa följdfrågor till eleven eller 
kunna formulera om frågorna när de verkar svårförståeliga och på så vis få utförligare 
svar. Att få fram ett rätt svar är inte viktigt vid en kvalitativ intervju. En annan fördel är 
att kunna läsa av elevens kroppsspråk och ansiktsuttryck under själva intervjun och på 
så sätt få en djupare innebörd i svaren (Denscombe, 2016). En nackdel kan vara att 
intervjuaren lägger in egna tolkningar omedvetet, det är alltså viktigt att vara öppen för 
elevernas tankar och upplevelser vid kvalitativa intervjuer (Ahrne & Svensson, 2015). 
Detta är även viktigt att ha i bakhuvudet vid konstruerandet av intervjufrågor. Andra 
nackdelar med intervjuer kan vara att de är tids- och arbetskrävande, men eftersom vi 
upplevde att ingen annan metod skulle ge oss tillgång till elevernas upplevelser valde vi 
den metoden ändå. 
 
För att kunna få till så likartade intervjuer som möjligt så användes en intervjuguide 
med öppna, ej ledande frågor, så att eleverna skulle känna att de hade stort utrymme att 
svara. Vi upplevde att nästan alla elever var pratvilliga och gav uttömmande svar på 
våra frågor, vilket kan bero på att vi valde att involvera elevernas matematiklärare i 
urvalshanteringen. Vi bad dem att fråga elever i årskurs 9 som är i eller har befunnit sig 
i matematiksvårigheter och haft en positiv matematikutveckling och som kunde tänka 
sig att berätta om sina upplevelser. Detta samt att vi försökte visa lyhördhet och följa 
med eleven i dess tankar under samtalet, gjorde att de kunde slappna av och inte 
upplevde maktrelationen så dominerande (Patel & Davidsson, 2011).  
 
Vi spelade in alla intervjuer, vilket kan ha påverkat eleverna negativt på så sätt att de 
kanske inte har svarat helt sanningsenligt, det märkte vi genom att vi inte alltid fick 
samma svar vid frågor som berörde samma sak. Vi valde trots detta att fortsätta spela in 
intervjuerna, eftersom det är svårt att hinna uppfatta och anteckna allt direkt 
(Denscombe, 2016).  
 
Att inte få samma svar vid frågor som berör samma sak kan också bero på hur eleverna 
uppfattar de olika frågorna, hur frågorna ställdes eller att en del frågor väckte tankar hos 
eleverna som var nya för dem. Då vi inte var vana att intervjua kan detta ha påverkat 
vilka frågor som ställdes och hur intervjun gick till.  
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Vår studie bygger på ett ganska litet underlag, vi intervjuade totalt nio elever i årskurs 
nio. Dock menar Ahrne & Svensson (2015) att om intervjuerna är fler än 8 så ökas 
säkerheten för att resultatet blir representativt.  
 

7.2 Resultatdiskussion 
 
Här diskuterar vi det som vi kom fram till i analysen av resultatet i vår studie.  
 
Elevernas upplevelse av inflytande påverkas av vad de har för förhållande till begreppet 
inflytande. Vid intervjuerna kom det fram att eleverna inte var bekanta med begreppet, 
detta var vi förberedda på och använde istället begreppet påverka. Inte heller påverka 
var ett begrepp som alla elever kände till. Då det var väsentligt att eleverna var på det 
klara med vilket syfte intervjun hade, så förklarade vi för eleverna innebörden av orden. 
Det kan ändå ha haft en påverkan på våra resultat att eleverna var obekanta med 
begreppen sedan tidigare.  
 
Det framkom i intervjun att eleverna var införstådda med vad som var rimligt att ha 
inflytande på i matematikundervisningen. Eleverna menade att det fanns en kursplan att 
följa och att läraren var den som visste vad eleven borde lära sig. Det framkom aldrig 
svar som antydde att eleven inte ville ha matematik eller liknande. Eventuellt kunde 
dessa svar ha dykt upp om elever med en negativ metematikutveckling hade deltagit i 
studien.  
 
Det är förvånande att fler än hälften av eleverna menar att de inte kan eller vill ha 
inflytande över undervisningen. Detta stämmer även med den direkta frågan som 
ställdes till eleverna om de var nöjda. Anledningen att eleverna menar att de är nöjda 
och inte vill påverka, kan vara att upplevelsen av det särskilda stödet är så positivt i sig 
jämfört med tidigare upplevelser. Flera elever berättade om negativa upplevelser inom 
den ordinarie matematikundervisningen innan särskilt stöd sattes in. Några elever 
menade att de själva och deras vårdnadshavare hade en stor del i att de skulle få särskilt 
stöd, vilket kan ha gjort att eleven upplevde att den var nöjd med stödet och därför inte 
ville påverka. Detta visar att en dialog med föräldrar och elev är viktig i hur en elev vill 
ha det med sina stödåtgärder. 
 
Det som eleverna säger sig vara nöjda över till oss, är inte säkert att de skulle hålla med 
om i ett annat sammanhang. Detta har också visat sig i en avhandling av Kling Sackerud 
(2009) där eleverna sedan i en undersökning menade att de ville påverka mer jämfört 
med vad de sa i intervjun. Vi märkte att när vi ställde lite mer detaljerade frågor kring 
elevens inflytande svarade ändå eleverna att de hade inflytande. En stor öppen fråga om 
eleven kunde påverka var svår för eleverna att svara på. Enligt tidigare forskning är det 
svårt för elever i stödåtgärder att ha något inflytande på sin undervisning (Groth, 2007). 
Men detta håller inte vi med om, dock märkte vi att frågans formulering var viktig. 
 
I vår studie kunde vi se tendenser att det som främst verkade vara viktigt för eleverna att 
ha inflytande över var hur de skulle arbeta samt vad de ska arbeta med när de fick 
särskilt stöd. Detta har även Kling Sackerud (2009) visat i sin avhandling. Det visade 
sig att eleverna tyckte det var viktigt hur läraren presenterar och förklarar matematiken. 
Eleverna som går i mindre grupp upplever att det är lättare att påverka hur läraren 
presenterar stoffet för eleverna och att det anpassas efter dem. De elever som går i 
helklass har inte samma erfarenhet av att kunna påverka hur saker presenteras för dem. 
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En del av eleverna kanske inte heller förstår att det är sättet som matematiken 
presenteras på som gör att de upplever svårigheter i ämnet. Att inte ha kunskap om sitt 
eget lärande och inte förstå vad man själv behöver (Kleve & Penne, 2011) kan påverka 
hur man uppfattar sina svårigheter. Ett par av eleverna berättar om just detta, att de 
tidigare, innan de fick stödundervisning i matematik hade undervisning i helklass där 
läraren presenterade ämnet på ett sådant sätt att eleven inte förstod. Eleven trodde att det 
var elevens oförmåga som skapade svårigheter, men i en annan undervisningssituation 
där stoffet presenterades på ett annat sätt så visade det sig att eleven förstod 
matematiken bättre. Detta är intressant, att eleverna själva uttrycker att i den situation 
där de ej förstod inte heller visste hur de ville ha det för att kunna få det bättre. Det är 
viktigt att läraren är medveten om att eleverna lär sig på olika sätt och med olika 
metoder, vilket eleverna behöver få möjlighet att pröva för att kunna påverka sin 
undervisningssituation. Detta stöds i litteraturen (Chinn & Ashcroft, 2007). 
 
Elevens möjligheter att ha inflytande på faktorerna vad och hur verkade bero på hur 
stor gruppstorleken var. Det visade sig att eleverna i de mindre grupperna upplevde att 
de fick valmöjligheter i större utsträckning än de som går i helklass. De elever som fick 
sin stödundervisning i en mindre grupp menade att det var lättare för dem att ha 
inflytande än vad det varit för dem i en helklass. De elever som fick sitt stöd i helklass 
menade att det var svårt att ha inflytande eller att de inte tänkte på att de kunde ha 
inflytande, då det var en hel klass att ta hänsyn till. Det som kan påverka möjligheten att 
ha inflytande i en stor grupp, kan vara elevens status i gruppen (Norén, 2010). Det är 
svårare att göra sig hörd och elever som är i svårigheter kan känna sig i underläge redan 
från början. Då eleven går i en mindre grupp kan det vara lättare att få ett större 
handlingsutrymme i gruppen. Detta kan vara bra att ha i åtanke när det diskuteras kring 
elevernas stödåtgärder, att eleven får ha inflytande om var stödet ska ske. 
 
Eleverna som fick sin undervisning i den lilla gruppen hade generellt en bättre relation 
med läraren, vilket eleverna uttryckte när de beskrev sina upplevelser, vilket gjorde att 
de fick möjlighet att påverka mer. Ljungblad (2016) menar att det tar tid att bygga upp 
en relation med eleverna, men att det är grunden till att få till en fungerande 
undervisning. Lärare i små elevgrupper kan ha en större möjlighet att få en bättre 
relation med eleverna vilket gör det möjligt att vara mer lyhörd och flexibel. Detta 
bygger också på att läraren har ett mer relationellt perspektiv (Wright, 2002; Arnér, 
2006). Läraren kände eleven bättre, hade mer förståelse för hur eleven fungerade och 
eleven behövde inte alltid säga till läraren utan läraren kunde ändå veta vad eleven ville. 
En del elever som fick sin undervisning i helklass kunde uppleva att det var pinsamt att 
säga sin åsikt. Detta kan tyda på att relationen med läraren inte fungerar så bra, då 
eleven känner sådana känslor (Johansson, 2015). Eleven kan känna rädsla över att bli 
tillrättavisad offentligt. Om relationen mellan lärare och elev är djupare, så är det lättare 
för läraren att veta när den kan fråga eleven om kunskaper i ett område eller hur den vill 
arbeta.  
 
Det synliggörs i vår analys att lärarens relation med eleven blir viktig för hur mycket 
inflytande en elev kan få på sina stödåtgärder i undervisningen. Relationen påverkas av 
lärarens synsätt på elevens svårigheter, vilket upplevs av eleven som något viktigt. 
Detta är någonting som även Ljungblad (2016) har sett. Eleverna menar att lärare har 
omtanke om dem när de ser dem i deras svårigheter och att de bryr sig när de frågar hur 
de vill ha det.  
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Något som också blir tydligt i vår studie är att ett par elever uttrycker sina egna 
svårigheter med ett kategoriskt synsätt (Wright, 2002). I deras bakgrundsberättelser 
finns en del gemensamma nämnare med att eleverna känner sig okoncentrerade och 
upplever att de inte kunde fokusera på skolarbetet. De berättar om att lärare sett på dem 
som stökiga elever och inte gör det de ska och därmed inte brytt sig om att fråga hur de 
vill ha det. Detta tyder på att lärare de tidigare mött har haft ett kategoriskt synsätt. De 
upplever att de inte har något inflytande på undervisningen i nuläget. Men det visar sig 
för den ena eleven, som går i en mindre grupp, att eleven och matematikläraren har en 
relation som möjliggör för eleven att påverka utan att eleven vet om att den gör det. 
Läraren känner av hur eleven mår och vad som fungerar för eleven i situationen och de 
har hela tiden en dialog. Vad gäller den andra eleven så går den i en helklass och verkar 
helt omedveten om sitt eget inflytande. Detta kan vara något som kommer från de 
tidigare erfarenheterna, att eleven inte har tränats i att ta plats (Selberg, 1999). Det som 
är intressant är att de båda fortfarande menar att svårigheterna ligger hos dem själva och 
inte i mötet med matematikundervisningen i skolan. De överlåter mer eller mindre 
ansvaret för planeringen på läraren eftersom de anser att det är lärarens uppgift att följa 
läroplanen och se till så att alla elever får det de ska ha (Wright, 2002; Arnér, 2006). 
 
Skolans uppdrag är att utveckla elevens förmåga att utöva inflytande på undervisningen. 
Utifrån detta menar vi att det är viktigt att arbeta mot det målet. Enligt den tolkning vi 
har gjort av elevernas beskrivningar så är relationen en stor del av att göra det möjligt 
för SUM-eleverna att ha inflytande. I vår roll som speciallärare ser vi betydelsen av en 
väl fungerande relation med eleven och att eleven får möjlighet att ha inflytande. Vår 
erfarenhet visar oss att det eleven har varit med om tidigare i matematikundervisningen 
påverkar elevens förmåga att ha inflytande. 
 

7.3 Didaktiska konsekvenser  
 
Det kan vara bra att vara medveten om att elever i matematiksvårigheter vill ha 
inflytande över vad de ska arbeta med och hur de ska arbeta. Detta ställer krav på 
läraren eftersom den behöver kunna presentera många olika arbetssätt och arbetsformer, 
att läraren ger tid och har möjlighet att förklara flera gånger och att eleven får med sig 
flera olika lösningsförslag och inlärningsstrategier, så att den kan hitta sitt eget som 
fungerar och som den är trygg i. 
 
Det som är extra viktigt att tänka på med elever i matematiksvårigheter är att bygga en 
relation från början för att öka elevens möjlighet att få inflytande, som i sin tur kan leda 
till ett djupare lärande.   
 
De elever som har bekymmer i matematiken är ofta elever som är osäkra och har ett 
behov av att bli extra sedda, vilket kan vara lättare att tillgodose i den lilla gruppen. Där 
kan eleven få möjlighet att träna på att ha inflytande och öka sitt handlingsutrymme, 
vilket kan innebära att inkludering i en stor grupp inte är det optimala för dessa elever. 
 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Det skulle vara intressant att göra en longitudinell studie inom detta område, där 
forskaren skulle få möjlighet att träffa eleverna flera gånger och skapa en relation med 
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dem, vilket kan göra att även elever med en negativ matematikutveckling skulle kunna 
delta. Då skulle även elevens process i att ta mer inflytande kunna studeras. 
Eventuellt skulle forskaren kunna koppla ihop intervjuerna med observationer för att 
prata mer om konkreta exempel och även ta med lärarens tankar kring synsätt och 
relationer. 
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A  
Intervjufrågor 
Siffran står för grundfrågan och därefter kommer följdfrågor 
 
1 Berätta om din matematikundervisning från när du började skolan fram till idag? 

a) Hur kan ett mattepass se ut för dig? 
b) Har du alltid haft det tufft/svårt i matten? 
c) När visade sig matematiksvårigheterna första gången? Har det blivit 

svårare/lättare varför? 
d) Hur upplever du att det går idag? Varför går det bättre nu tror du? 

 
2 Hur upplever du att lärarna ser på dina svårigheter i matematik? 

a) Ser du dem på samma sätt? 
 
3 Vad menas med inflytande för dig i skolan och i matematikundervisningen? 
 
4 Kan du beskriva situationer när det känns bra/inte känns bra i matematik? 

a) Vad är det som känns bra? Varför? 
b) Vad är det som inte känns bra? Varför? 

 
5 Har du kunnat påverka något i din matteundervisning?   

a) Vad har det varit? 
b) Vill du vara med och bestämma? 
c) Om du vill, vad skulle du vilja förändra i matten? 
d) Vet lärarna om att du vill det? 
e) Vad tycker lärarna när du säger att du vill förändra något? 
f) Får du igenom det du vill förändra? Varför/varför inte? 

 
6 Varför finns det ett åtgärdsprogram i matematik? 

a) Har du fått vara med och tycka något på åtgärdsprogrammet i matematik? 
b) Frågade man dig hur du vill ha hjälp? 

 
7 Varför har du särskilt stöd i matematik? 
 
8 Får du vara med och bestämma 

a) var stödet ska ske 
b) när stödet ska ske 
c) hur stödet ska ske 
d) med vem stödet ska ske 
e) vad du ska arbeta med 
f) på vilket sätt du ska arbeta 

 
9 Varför tror du att lärarna frågar/inte frågar om vad du tycker kring stödet i 
matematik? 

a) Kan du komma på något/några tillfällen när lärare har lyssnat på dig kring hur 
du tycker och tänker? 

b) Vad har det handlat om? 
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Bilaga B  
Brev till föräldrar 
 
 
Kalmar 201704 
 
Hej! 
 
Vi heter Karin Kärredal och Isabell Frank och läser till speciallärare i 
matematikutveckling vid Linnéuniversitetet. Under våren skriver vi vårt examensarbete 
som ska handla om elevens upplevelser av sin matematikundervisning. 
Vi vill i vårt arbete intervjua elever i åk 9 och ert barn har blivit tillfrågad av sin 
matematiklärare om att vara med på en intervju. Om ert barn är under 15 år behöver vi 
även samtycke från er vårdnadshavare och ber er lämna nedanstående talong till barnet 
som lämnar den till sin matematiklärare alt oss. 
 
Informationen som kommer fram i intervjun är konfidentiell, vilket innebär att all 
information avidentifieras – barnet och skolan får påhittade namn i vår uppsats. 
Intervjun tar ungefär 30 min och kommer att spelas in. Inspelningen kommer endast 
användas av oss under tiden vi skriver uppsatsen. 
 
Medverkandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas. Om ni vill läsa 
det färdiga arbetet får ni gärna kontakta oss på nedanstående mailadress. 
Har ni frågor kontakta oss gärna. 
Tack på förhand! 
 
Karin Kärredal och Isabell Frank 
 
Mail: karin.karredal@kalmar.se  
isabell.frank@kalmar.se 
 
Jag samtycker till/har fått information om att mitt barn deltar i studien: 
 
 
Barnets namn:   
 
 
    
Namnteckning  Namnteckning 
 
 
    
Namn Namn 
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Bilaga C  
Brev till elever 
 
 
Kalmar 201704 
 
Hej! 
 
Vi heter Karin Kärredal och Isabell Frank och läser till speciallärare i 
matematikutveckling på Linnéuniversitet. Under våren skriver vi vårt examensarbete 
som ska handla om elevers upplevelser kring sin matematikundervisning och det 
stödet som eleven har fått. 
 
Vi skulle därför vilja träffa dig, elev i åk 9, för en intervju. 
Den information som kommer fram i intervjun är konfidentiell (hemlig). All personlig 
information kommer att avidentifieras, vilket bland annat innebär att du kommer att få 
ett annat namn och även skolan kommer att heta något annat i vårt arbete. 
Vi beräknar att intervjun tar ca 30 minuter och kommer att spelas in. Inspelningen 
kommer endast användas av oss under tiden vi skriver uppsatsen. 
 
Din medverkan i studien är helt frivillig och kan när som helst avbrytas. 
Har du frågor eller vill läsa vad vi kom fram till, så kontakta oss gärna! 
Tack på förhand! 
 
Karin Kärredal och Isabell Frank 
 
 
Telefon: 070-631 53 94 (K), 076-242 46 24 (I) 
Mail: karin.karredal@kalmar.se isabell.frank@kalmar.se 
Lämna talongen nedan till din mattelärare om du vill delta i studien.   
 
 
Jag vill delta i studien: 
 
  
Namn 
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Bilaga D  
Mail till kollegor 
 
 
Hej. 
 
Du får det här mejlet för att vi tror att du undervisar åk. 9 i matematik, om du inte gör 
det så bara släng mejlet. 
 
Vi studerar till speciallärare i matematikutveckling och har nu kommit fram till 
examensarbetet. En kort förklaring av vad vi vill undersöka är vissa aspekter av 
elevers upplevelser av sin matematikundervisning. Det är därför som vi nu kontaktar 
er, vi skulle vilja ha er hjälp att hitta elever som kan tänka sig att ställa upp och bli 
intervjuade av oss. 
 
De elever som vi är intresserade av går nu i åk 9. De ska ha börjat på högstadiet utan 
betyg i matematik, ha fått särskilt stöd (alltså har minst ett åtgärdsprogram i 
matematik) under högstadiet och kommer att lämna högstadiet med minst E i betyg. 
Alternativt har eleven med sig betyg från sexan, men ni på högstadiet upptäckte ganska 
snart att eleven hade svårigheter och satte därför in stöd. De elever som vi är ute efter 
ska alltså ha haft en positiv matematikutveckling under högstadietiden. 
Vi hoppas hitta 2-3 elever på varje högstadium. 
 
Det vore jättebra om ni har möjlighet att hjälpa oss med detta. 
 
Vi bifogar informationsbrev till elever och föräldrar. Mejla eleverna och föräldrarna så 
snart som möjligt, gärna innan påsklovet. Eleverna har getts möjlighet att lämna 
svarstalonger till er, hoppas att det är okej. Mejla oss om ni får in några talonger. 
Föräldrarna behöver inte ge sitt samtycke om eleven är över 15 år men vi vill gärna att 
de blir informerade. 
 
Vi räknar med att genomföra intervjuerna under maj månad efter överenskommelser 
med eleverna. 
 
 
Tack på förhand! 
 
 
Isabell Frank, Funkaboskolan 
Karin Kärredal, Lindsdalsskolan 
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