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Abstract 
 
Denna kvalitativa studie undersöker möjliga samband mellan strukturerat lärande i 
kooperativa arbetsformer och SUM-elevers delaktighet. För att SUM-eleverna ska vara 
reellt inkluderande krävs en upplevelse av delaktighet i alla tre aspekter, fysisk, social 
och didaktisk. Denna undersökning fokuserar på matematiska resonerande samtal i grupp 
för att se om SUM-eleverna kan delta på samma villkor som sina klasskamrater inom 
klassens ram. Forskning har visat att det finns lärmiljöer och undervisningssätt som ger 
bättre förutsättningar till lärande för alla elever. Skollag och läroplan ger ett dubbelt 
uppdrag, demokratiuppdraget och kunskapsuppdraget. Modellen Kooperativt Lärande 
skulle kunna möjliggöra detta samtidigt. Studien bygger på en intervention som gjorts i 
form av deltagande observation. För att kunna besvara frågeställningarna har en triangulär 
ansats gjorts. Fältanteckningar, intervjuer och enkäter har använts för att fånga upp 
elevernas agerande och upplevelser. Studien utgår från ett socialkulturellt synsätt på 
lärande och har teorier om gruppen betydelse för lärande, positivt ömsesidigt beroende 
och kooperativ lärande som teoribas. Slutsatsen är att Kooperativt Lärande ger många 
möjligheter för elever med olika behov och kunskapsnivåer att utvecklas. Arbetsmodellen 
ger en möjlighet till reell inkludering för SUM-eleverna, men kräver mycket av den 
undervisande läraren. För att ett ömsesidigt positivt beroende ska uppstå krävs noggrann 
planering av tid, grupper och uppgifter. Det förutsätter att läraren är väl insatt i arbetssättet 
och är beredd att se sin roll på ett nytt sätt, samt att förstå budskapet bakom modellen. 
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1 Inledning 
 
Elever hamnar i särskilda utbildningsbehov i matematik av flera anledningar. Hur vi 
arbetar med dessa beror till viss del på vilket synsätt som råder. Utifrån ett kategoriskt 
synsätt kan arbetet hamna i brandkårsutryckningar och isolerat arbete för många elever, 
medan andra inte får tillräckligt differentierad hjälp och undervisning i sin klassrumsmiljö. 
Vår utbildning leder oss mot ett helt annat synsätt där relationen finns i centrum och den 
miljö som eleven befinner sig i är avgörande för hur denna utvecklas. Detta måste vara 
utgångspunkten för vårt arbete som blivande speciallärare i matematikutveckling.  
 
SPSM har utarbetat en triangelformad modell för hur stödet ser ut på skolorna. I botten 
ligger det som ska ges till alla elever för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt. 
Mittendelen, extra anpassningar, handlar om det som kan och bör förändras inom klassens 
ram för att alla elever ska uppnå målen. Längst upp finns det särskilda stöd som ska sättas 
in om någon elev riskerar att inte uppnå godkända betyg och är berättigad till 
åtgärdsprogram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
    Bild 1 Källa SPSM (2018) 

 
I arbetet med att tolka rubrikerna i trianglarna ovan på vår skola, tillsammans med den 
dokumentation i form av extra anpassningar och åtgärdsprogram som vi förväntas 
genomföra, uppstod frågan kring vad som går att göra på basnivån för att minska behovet 
av särskilda insatser och för att speciallärar-resursen ska räcka till för så många som 
möjligt. 
 
Forskning visar att det finns sätt att designa lärmiljöer och använda arbetsformer som 
främjar alla elevers lärande i klassrummet (Cobb & Yackel 1996: Johnson och Johnson 
1999). Dagens skola har ett dubbelt uppdrag, demokratiuppdraget och kunskapsuppdraget. 
Dessa ska inte övas isolerat. Tvärtom kan det vara en framgångsfaktor att kombinera dem. 
Att samtidigt arbeta med de sociala normerna och det matematiska innehållet ger fler 
elever möjlighet att känna sig delaktiga och få bättre förutsättningar att lyckas. Genom 
att låta en större del av klassarbetet utgöras av grupparbete kan fler elever vara aktiva och 
öva sina förmågor i ett sammanhang. Ett fungerande grupparbete behöver byggas upp och 
tränas. Eleverna vet inte alltid vad vi menar med samarbete och grupparbete. Min och 
skolans utmaning är att ta reda på om det finns det arbetsformer som lättare gör det möjligt 
för SUM-elever att delta på samma villkor som sina kamrater. Kooperativt lärande kan 
vara en sådan arbetsform. Klassrumsklimatet har stor betydelse för elevernas känsla av 
delaktighet och särskilt vad de osäkra eleverna vågar och kan. I kooperativt lärande har 
klimatet i klassrummet en avgörande betydelse för vad eleverna kan uppnå och därför 
byggs detta upp genom att uppmärksamma och uppmuntra positiva samspelsbeteenden. 
Även Jenners studier om motivation stödjer uppdraget att utveckla 
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matematikundervisningen i kooperativ riktning för att bygga på elevens delaktighet 
(Jenner 2004). 
 
Min erfarenhet, efter att ha arbetat som speciallärare i flera år, är att elever i 
matematiksvårigheter ofta isoleras didaktiskt i sin undervisning. Dessa elever får oftare 
lättare böcker eller undervisas vid sidan om, vilket innebär en sorts nivågruppering och i 
viss mån exkludering. Deras möjlighet att uppleva delaktighet blir då sämre. Deras 
tillfällen att få del av den sociala lärandet inom skolans demokratiska uppdrag minskar 
också. Även deras förutsättningar att uppnå förmågemålen i matematik blir lidande. Alla 
elever har rätt till utmaningar och meningsfull undervisning. Risken med denna 
nivågruppering är att de utsätts för isolerad färdighetsträning och inte får möjlighet att 
utveckla sin fulla potential. 
 
Utifrån det nutida samhällets behov och en förändrad läroplan ska undervisningen i 
dagens skola ge både kunskaper och värden. Kommunikation, resonemang, kreativitet, 
och reflektion liksom möjligheten att kunna förstå sitt eget lärande är en del av det som 
dagens unga ska få lära sig. Detta gäller även SUM-eleverna. De ska utvecklas så långt 
som möjligt och få förutsättningar att förstå våra demokratiska värderingar utifrån sina 
olika utgångspunkter. Skollagen (SFS 2010:800)  och läroplanen (Skolverket 2011) 
uttrycker tydligt att skolans båda uppdrag demokratiuppdraget och kunskapsuppdraget 
gäller alla barn. Skolinspektionen (2012) har uppmärksammat att de båda uppdragen ofta 
utförs isolerat. De menar att det demokratiska uppdraget måste vara en del av 
kunskapsuppdraget och utvecklas i alla ämnen. Det innebär att det måste finnas med i 
matematik och även för elever i behöv av stöd. Även matematiken behöver utövas i 
demokratiska arbetsformer. 
 
Denna studie vill undersöka om en kooperativ lärmiljö och ett arbetssätt byggt på teorin 
om positivt ömsesidigt beroende kan ge SUM-eleverna en större upplevelse av 
delaktighet i matematik. Det ger mig som speciallärare en möjlighet att vara ett stöd på 
basnivån och förstärka hela skolans utveckling mot ett mer relationellt synsätt på alla 
elever genom att testa en teori och modell som flera forskare lyft som framgångsrik 
(Johnson & Johnson 1999, Kagan & Stenlev 2017). 
 
Ett av skolans uppdrag är att alla elever ska vara välkomna i en skola för alla. Begreppet 
inkludering har använts länge men innebörden diskuteras fortfarande. Asp Onsjö (2006) 
beskriver inkludering ur tre olika perspektiv; rumslig, social och didaktisk. Ur elevens 
synvinkel är alla dessa avgörande för att uppleva tillhörighet. Ett fungerande kooperativt 
lärande har möjlighet att nå eleven på alla tre nivåer om det lyckas. En annan aspekt är 
att ett gemensamt lärande med interaktion och delaktighet kan leda till att alla elever 
utvecklar sina förmågor att kommunicera och resonera matematik, vilket är 
förutsättningen för att SUM-elever ska lyckas. Kooperativt lärande är både en teoribas 
och en modell. Det grundar sig i Vygotskijs teorier om lärande i ett socialt sammanhang. 
Det har utvecklats vidare utifrån teorier om gruppens betydelse för lärande och teorier om 
positivt ömsesidigt beroende. Liksom teorier om motivation och mentalisering.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka om den strukturerade undervisning som finns i kooperativt 
lärande kan ge SUM-eleverna en möjlighet att uppleva reell inkludering, samt att 
undersöka samband mellan strukturerad undervisning i samarbetsformer och SUM-
elevernas förutsättningar att delta i matematiska resonerande gruppsamtal på samma 
villkor som sina klasskamrater. 
 
Frågeställningar 
 
• Hur agerar eleverna under arbetet med strukturerat kooperativt lärande? 
• Hur upplever eleverna det strukturerade kooperativa lärandet? 
• Hur upplever SUM-eleverna sina möjligheter till delaktighet i matematiska resonerande 

samtal? 
 
3 Bakgrund 
3.1 Skolans uppdrag  
Detta kapitel tittar på skolans till stor del förändrade uppdrag i förhållande till samhällets 
behov av arbetskraft. Det behandlar hur skolans dubbla uppdrag blivit mer tydligt genom 
de senaste läroplanerna och hur dessa uppdrag behöver kombineras i undervisningen 
genom arbetssätt där det är möjligt. Det förtydligar även begreppet inkludering och varför 
det är så viktigt att förstå de olika delarna av den. Här redovisas också forskning och 
styrdokument som visar på betydelsen av tidiga insatser och förebyggande arbete på 
basnivån i klassrummen för att förhindra att elever hamnar i SUM. 
 
3.1.1 Ett dubbelt uppdrag 
Skolans uppdrag är inte isolerat. Skolan är en del av samhället och har därmed en bärande 
roll. Skolans verksamhet genomsyras av den syn på kunskaper och förmågor som 
samhället för tillfället har behov av. Folkskolan som infördes från 1842 påverkade 
samhället stort. Innehållet handlade mycket om att lära sig utantill, rabbla ramsor och 
psalmer, kunna katekesen och därigenom få en moralisk fostran (Broady 2013, Westberg 
2014). I nuvarande läroplan, Lgr 11, framgår tydligt att den utbildning dagens skola ska 
ge syftar både till kunskaper och värden. Idag handlar innehållet om entreprenörskap, 
kommunikation, kreativitet och reflektion, förmågor som behövs i dagens samhälle 
(Skolverket 2011). Eleverna ska ges medinflytande och kunna förstå sitt eget lärande. 
Tydligt uttrycks i läroplanen att alla barn och elever ska få möjlighet att utvecklas så långt 
som möjligt, förstå de grundläggande demokratiska värderingarna och att hänsyn ska tas 
till elevers olika förutsättningar och behov.  
 
Rita Nordström-Lytz (2013) är en av många som har studerat detta pedagogikens dubbla 
uppdrag, kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget. Hennes studier tyder på att det är 
kunskapandet som dominerar och att det är viktigt att lyfta frågan om demokratifostran. 
Risken är att den pedagogiska verksamheten bli mekanisk och att det dubbla pedagogiska 
uppdraget helt enkelt inte uppfylls (Ibid). Det finns anledning att titta över hur 
undervisning bedrivs. I ljuset av Nordström-Lytz forskning finns risken att elever i SUM 
får en mekanisk och själlös undervisning om de inte utmanas tillräckligt och målen sätts 
för låga om de får särskilt stöd, men inte ledning och stimulans (Nordström-Lytz 2013). 
För SUM-elevernas del kan det vara att hamna i ensidig färdighetsträning i de fyra 
räknesätten och inte får del av det demokratiska och sociala lärandet. 
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Det finns ett tydligt stöd i styrdokumenten för att arbeta med kooperativa arbetsformer. 
Läroplanen anger även att enbart förmedlande inte räcker. ”Det är inte tillräckligt att i 
undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. 
Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att 
aktivt delta i samhällslivet”  (Skolverket 2011, s.8). I läroplanen beskrivs uttryckligen att 
skolans uppdrag gäller alla barn och elever. ”Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar 
och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem” 
(Ibid. s.13. Min kursivering). Vidare: ”De demokratiska principerna att kunna påverka, ta 
ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever (Ibid. s.15. Min kursivering). Dagens 
skola ska vara en skola för alla. Det ska finnas plats för alla elever i en skola för alla. 
Även elever i behov av stöd behöver inhämta kunskaper som är nödvändiga för 
samhällsmedlemmar och därmed kunna vara socialt delaktiga.  
 
Skolinspektionens granskning av hur skolorna klarar det dubbla uppdraget visar på stora 
brister (Skolinspektionen 2012). Resultatet visar att ”skolans enligt lagstiftningen 
samlade uppdrag tenderar att genomföras i separata delar, där elevernas 
kunskapsutveckling är en del, ett främjande och förebyggande värdegrundsarbete en 
annan och det demokratiska medborgarfostrande uppdraget en tredje” (Ibid, s.3). 
Skolinspektionens slutsats är att det demokratiska uppdraget behöver tydliggöras som en 
del av kunskapsuppdraget och att de medborgerliga kompetenserna måste utvecklas i alla 
ämnen. Detta låter sig inte göras utan att eleverna praktiskt tränas på detta i kombination 
med den ämnesmässiga kunskapsutvecklingen. Här pekar skolinspektionen även på 
betydelsen av att ett öppet och tillåtande klassrumsklimat byggs och att alla lärare arbetar 
för att alla elever inkluderas i undervisningen och får möjlighet att komma till tals (Ibid).  
 
3.1.2 Inkludering  
Redan 1948 slog FN, i en deklaration om mänskliga rättigheter, fast allas rätt till 
undervisning.  I Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet 2006) tillkom sedan ett 
tydligt fokus på att alla elever skulle inkluderas i undervisningssammanhang. Denna 
deklaration har i Sverige sedan lett till många diskussioner om innebörden av ordet 
inkludering. I de svenska styrdokumenten finns inte ordet inkludering med som begrepp, 
varken i skollagen eller i läroplanstexterna. I de första översättningarna av 
Salamancadeklarationen användes ordet integrering. Det ändrades senare till inkludering. 
Inkludering har varit ett ledord under de senaste åren (Persson 2013). Däremot har 
diskussionerna de senaste trettio åren till stor del handlat om vad inkludering innebär. 
Många kommuner har tolkat det som att det handlar om en fysisk placering, vilket det 
inte första hand inte får göra (Nilholm 2006). Nilholm menar att det är viktigt att knyta 
analysen av begreppet till en diskussion av själva demokratiuppdraget. Han menar 
att ”tolkningar av inkluderingsbegreppet är intimt förknippade med idéer och ideal om 
demokrati” (Ibid s. 9).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bild 2 (Skolverket 2014, s.17) 
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Skolverkets modell ovan visar skillnaden mellan exkludering, segregation, integration 
och inkludering med stor tydlighet. I en reell inkludering finns alla elever tillsammans. I 
den mån de delas i grupper bör även grupperna ha samma typ av sammansättning. 
Nivågruppering stödjer inte elevernas utveckling på samma sätt (Ramberg 2016). 
 
Ett behov har således uppstått att titta vidare på vad inkluderingsbegreppet innebär 
(Nilholm 2006). Ett försök att göra det mer noggrant har gjorts av Asp Onsjö (2006). Hon 
beskriver det ut tre olika perspektiv: rumslig, social och didaktisk. Det rumsliga 
perspektivet innebär då att eleven vistas i samma lokal som sina klasskamrater. Den 
sociala perspektivet handlar om huruvida eleven är delaktig med elever och personal i ett 
socialt sammanhang. Det didaktiska perspektivet visar på hur eleven har möjlighet att lära 
sig tillsammans med andra och om förutsättningarna för detta finns. För att eleven ska ha 
en reell möjlighet att delta på samma villkor som sina kamrater och bli stimulerade 
matematiskt krävs en delaktighet i alla tre perspektiv.  
 
Asp Onsjö betonar att det inte är tillräckligt för eleverna att befinna sig i samma rum. Det 
behövs även en känsla av delaktighet och meningsfullhet för eleven. Det kan ofta vara 
svårt att särskilja de tre perspektiven, som snarare ska ses som en användbar metod för 
att analysera en elevs skolsituation (Ibid). SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) 
har utformat en modell med sex observationspunkter för att underlätta planering av 
undervisningen och därmed förbättra förutsättningarna för  delaktighet. Dessa punkter är 
även ett sätt att utvärdera insatserna. Observationspunkterna handlar om tillhörighet, 
tillgänglighet, samhandling, engagemang, erkännande och autonomi (SPSM 2018). 
 
3.2 SUM-eleverna 
Detta kapitel handlar om SUM-begreppet. Det redogör för vad SUM är och vilka möjliga 
orsaker till SUM som finns. Det behandlar de synsätt som finns på elever i  svårigheter, 
kategoriskt eller relationellt, och hur det påverkar arbetet med eleverna. Synen på vad 
som är matematik håller också på att förskjutas från produkter mot processer och detta 
påverkar naturligtvis även våra elever i SUM. Avslutningsvis redogörs för språkets 
betydelse i matematiken, både när det gäller specifika matematikbegrepp men även för 
möjligheten att utveckla de förmågor som dagens matematik innehåller till exempel 
resonemangsförmåga. 
 
3.2.1 Vad är SUM? 
Begreppet SUM står för Särskilda Utbildningsbehov i Matematik. Det myntades av Olof 
Magne, professor i pedagogik 1998. Hans definition innefattade de elever som inte 
lyckades uppnå målen i matematik i den dåvarande läroplanen (Engström 2016). I en 
senare skrift förtydligar han att SUM inte är statiskt utan är en mänsklig tolkning där 
individen, matematiken och omgivningen samspelar (Engström & Magne 2006). 
Möjligheten att tolka SUM-begreppet i ett vidare sammanhang kan innebära att det även 
inbegriper elever som inte har egentliga matematiksvårigheter men ändå har svårigheter 
att uppnå målen. För en speciallärare i matematikutveckling kan den synen på SUM 
innebära att ha en särskild fokus på elever med NPF-problematik och även elever med 
särskild begåvning som i vissa fall inte upptäckts i tid. En elev som gett upp sina försök 
att kommunicera sin begåvning kan även välja att underprestera för att inte visa sig för 
olik sina klasskamrater. Eleven kan i värsta fall visa ett starkt ointresse eller bli utagerande 
(Skolverket 2018). 
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I denna studie används begreppet SUM i första hand utifrån Magnes definition, med 
kunskapen om att det är många fler elever som behöver uppmärksammas för att inte 
hamna i SUM, samt att särbegåvade elever riskerar att understimuleras, har inneburit att 
blicken även legat på fler elever utifrån det vidgade SUM-begreppet i observationerna.  
 
3.2.2 Orsaker till SUM 
Hur matematiksvårigheter definieras och vilka orsaker som ligger bakom påverkar i stor 
mån hur dessa elever bemöts. Definitionen påverkar även hur många barn som uppfattas 
ha svårt för matematik. Definitionen av SUM, det vill säga att det handlar om elever som 
misslyckas med skolmatematiken, ger i sig ingen förklaring till orsakerna. Engström 
(2003) listar fyra huvudsakliga förklaringsmodeller:  
 

- Medicinsk, neurologisk 
- Psykologisk, kognitiv 
- Sociologisk, miljöbetingad 
- Didaktisk, felaktig undervisning 

 
Engström (2003) hänvisar till tidigare sätt att dela upp svårigheter i allmänna och 
specifika. Han konstaterar dock att det inte finns något som visar att elever ur de båda 
uppdelningarna skulle behöva olika undervisningsmetoder utan att en förändrad 
undervisning passar alla elever. Bagger och Roos (2015) föreslår att begreppet SUM 
används eftersom det fokuserar på att undervisning och inlärning påverkar elever. Även 
Engströms uppdelning ovan i fyra kategorier visar på att tre av fyra orsakas av 
utomliggande faktorer. Eftersom orsakerna kan vara många och att vi ständigt behöver 
arbeta för att hitta dem måste vi, som angetts ovan, arbeta förebyggande för att så få elever 
som möjligt hamnar i SUM. Begreppet dyskalkyli används fortfarande ibland. Begreppet 
är omdiskuterat och det finns inget egentlig enighet om vad det innebär. Det omfattar 
dessutom enbart en viss del av matematiken, räknesvårigheter (Engström 2003). 
Engströms (2015) val av begrepp, låga prestationer i matematik, kan däremot passa till 
viss del eftersom det är en rätt neutral term och kan innebär att gruppen elever ingår i den 
normala variationen och att möta dem är definitivt en del av vårt vanliga pedagogiska 
uppdrag (Ibid). Även Butterworth och Yeo (2009) lyfter flera utomliggande faktorer som 
kan orsaka att elever hamnar i behov av SUM. Några de lyfter är läs- och skrivsvårigheter, 
missad undervisningstid, felaktig undervisning, oro för matematik och sociala problem. 
 
Det begrepp vi under utbildningen uppmanats använda är SUM och är därför det som 
används i studien. Oenigheten kring kriterier och antal, i kombination med skolans både 
kompenserande och förebyggande uppdrag, innebär att vi måste ha alla elever i fokus när 
vi har det specialpedagogiska uppdraget för ögonen. 
 
3.2.3 Synsätt på SUM-eleverna 
Det sätt på vilket man beskriver elever i SUM påverkar hur man ser på arbetet med dessa 
elever. Persson (2013) använder modellen relationellt eller kategoriskt perspektiv, där det 
relationella perspektivet innebär att den specialpedagogiska och den övriga verksamheten 
i skolan sätts i relation till varandra. ”I ett sådant perspektiv blir det viktigt vad som sker 
i förhållandet, samspelet eller interaktionen mellan olika aktörer.” (Ibid, s.166). Det 
kategoriska perspektivet blir enligt honom ett sätt att se på eleven som någon som har till 
exempel ”låg begåvning eller svåra hemförhållanden” (Ibid, s.167). Med ett sådant 
synsätt är risken att skolan lägger problemet hos eleven.  
 
De två uttrycken, ”en elev i svårigheter” eller ”en elev med svårigheter” illustrerar denna 
skillnad. Om det relationella perspektivet gäller, innebär det ett gemensamt ansvar för 
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alla som arbetar med eleven att göra något, eftersom orsakerna till svårigheterna förskjuts 
mot relationer till personal och miljö, till undervisning och lärande.  
 
Ett relationellt perspektiv påverkar således synen på både hur klasslärarens eller 
ämneslärarens och speciallärarens kompetens ska användas. Klasslärarens förmåga att 
anpassa och differentiera undervisningen blir en viktig kompetens. Den 
specialpedagogiska kompetensen bestå i bland annat kvalificerad hjälp att planera in 
differentiering i undervisning och stoff. I åtgärderna räknas lärmiljön in.  
 
3.3 Matematiken 
Detta kapitel handlar om hur synen på vad som är matematik förflyttats från produkter 
till processer och den betydelse språket har i matematikinlärningen i förhållande till de 
mål som finns i samhället och styrdokumenten. 
 
3.3.1 Syn på matematiken 
Synen på matematik i skolan förändras. Ett sätt att uttrycka denna förändring finns hos 
Skott, Jess, Hansen och Lundin (2010) som beskriver den som en rörelse från ämnets 
produkter till ämnets processer. Matematiska begrepp, färdigheter och procedurer 
dominerade ämnet tidigare. I de nyare läroplanerna har förmågor fått en tydligare 
betoning (Skolverket 2011). Detta innebär inte att ämnesinnehållet saknar betydelse. 
Däremot innebär processorienteringen att eleverna under matematikarbetet ska få 
möjlighet att uppleva en starkare begreppsförståelse genom delaktighet i stället för att 
enbart bli presenterade för de begrepp de ska använda (Skott et al 2010). 
 
Skott et al (2010) lyfter i sin text upp två olika perspektiv på lärande som påverkar hur 
matematikundervisningen bedrivs. Lärande går att se både som tillägnande av kunskap i 
matematik och som deltagande i en social praxis på matematiklektionerna. Tillägnande 
lärande kan innebära att få tillgång till ytterligare kunskap eller att bemästra en förmåga 
bättre. Deltagande lärande i sin tur handlar mer om normer för en matematisk aktivitet 
och en elevs förutsättningar att delta i denna. Uppfattningar om process- och 
produkttänkande, om tillägnande och deltagande kan ses som en reformering av synen på 
matematikundervisning som sker idag. I ett skandinaviskt grundskolesammanhang kan 
detta skönjas i de centrala styrdokumenten. Undervisning måste därför skapa 
förutsättningar för denna reformerade syn (Ibid).  

 
Deborah Ball (2001) är en amerikansk matematikdidaktiker som betonat just lärarens 
uppdrag. Hon menar att matematik aldrig kan handla enbart om att reproducera. 
Matematikläraren har en skyldighet både mot eleverna och mot ämnet. Här återkommer 
ytterligare en dimension i det dubbla uppdraget. Det räcker inte att hjälpa eleverna att 
klara uppgifterna utan de måste få möjlighet att förstå det matematiska i arbetet. Eleverna 
behöver få en känsla av att det är i matematik de lyckats. Skott at al (2010) hänvisar till 
Ball när de problematiserar kring lärares svåra uppdrag att manövrera mellan de två 
skyldigheterna. I den reformerade synen på matematikundervisning kan detta innebära ett 
dilemma. Det är inte alltid möjligt att klara det i praktiken. Den reflektion läraren måste 
göra, under och efter undervisningstillfällena benämner de reflektionspraxis, det vill säga 
att reflektera över hur hen hanterar balansgången mellan matematik och deltagande (Ibid). 
Det räcker alltså inte med att bara arbeta med matematik, eller att bara arbeta med en 
elevs delaktighet. Det krävs således en delaktighet i arbetet i matematik. 
 
Synen på matematik och matematikundervisning påverkar därför undervisningen för alla 
elever i klassrummet. I det inkluderande klassrummet finns alla elever med. Olika typer 
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av uppgifter ger olika möjligheter till lärande. På en låg nivå handlar det om att memorera 
och utföra procedurer utan att egentligen koppla dem till resonemang. På en högre nivå 
handlar det om att knyta an procedurer till begrepp för att ge mening samt att tänka 
matematiskt. En undervisning för förståelse har som uppdrag att ge förutsättningar för 
matematiskt tänkande för alla elever. Matematikens vad och hur behöver kompletteras 
med varför.  
 
Skott et al (2010) lyfter inte frågan om hur detta påverkar SUM-eleverna. Det är dock 
relevant att ha med i tanken i planeringen av vilka uppgifter vi ger även dessa elever och 
vilka förväntningar vi har på dem. Ligger SUM-eleverna i eller utanför vår planering och 
hur fungerar inkluderingen? Om SUM-elever utsätts för aktiviteter som på ytan ser ut att 
ha låga kognitiva krav riskerar de att utsättas för krav på att memorera och utföra 
procedurer de inte förstår något av. En av många möjliga orsaker till SUM är kognitiv 
begränsning av arbetsminne och korttidsminne.  
 
I planering av lektioner måste dessutom kommunikationsformerna tänkas igenom. 
Matematisk kommunikation är inte ett medel utan ett mål i sig. Det är en av de förmågor 
vi ska bedöma elever på. Det är alltså inte tillräckligt att tänka att eleverna ska lära sig 
matematik genom att kommunicera utan de ska kunna kommunicera matematiskt (Skott 
et al 2010). Vad som sedan är en bra matematisk kommunikation kan kopplas till det 
sociomatematiska arbetet i en klass (Cobb, Stephan, McClain & Yackel 2011). Förmågan 
att kommunicera matematiskt är ett mål, dvs det behöver övas. Övar gör man genom att 
kommunicera och där kommer vår uppgift in att facilitera det.  
 
3.3.2 Språkets betydelse 
En lärmiljö behöver vara både kognitivt och språkligt utmanande även för att utveckla 
matematikkunskaper (Cummins 1996). För att kunskaper och förmågor i matematik ska 
nå en högre nivå måste språket användas. Detta görs i samtal med andra men med stöd 
av läraren. Att stödja eleven innebär inte att förenkla och hamna i del A i modellen, utan 
att skapa en miljö där alla elever utvecklas. De elever som är särskilt begåvade behöver 
även de utmanas i ett sammanhang. Därför gäller det för pedagogen att utforma lärmiljöer 
och hitta uppgifter som utmanar både elevernas språkanvändning och 
matematikutveckling. Nya eller osäkra begrepp ska föras över från vardagsspråk till 
relevant matematiskt språk. Cummins fyrfältsmodell visar hur kognitiv utmaning och 
språk kan se olika ut (bild 3). Motivation, komplexitet och kontext samverkar. Även Cobb 
(2004) betonar betydelsen av att språkinlärning och matematik integreras. Dialoger stöder 
elevernas möjlighet att utveckla kommunikations- och resonemangsförmågorna på ett 
djupare plan än en ensidig kommunikation mellan läraren och enskilda elever. Cummins 
visar på betydelsen av att eleverna får möjlighet att öva sina förmågor i en kontext (1996). 
Modellen förhåller sig till hur språket behärskas i kombination med kognitiva utmaningar. 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

  Bild 3 (Skolverket 2015, s.1) 
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Lärarens utmaning blir att välja och utforma matematikuppgifter som utmanar eleverna 
matematikmässigt och språkligt. Det innebär inte alltid att förenkla utan att skapa en miljö 
där språket utvecklas. Kontexten har stor betydelse både för dem som arbetar med enklare 
och med mer kognitivt utmanande uppgifter. En språkutvecklande miljö kan innebära att 
uppgifterna görs i klassrummet i smågrupper, konkret arbete och diskussioner (Ibid). 
Språket utgör grunden i all inlärning och i den grundläggande begreppsbildningen 
riskerar elever som inte har ett väl utvecklat språk att hamna i svårigheter (Ahlberg 2013 ; 
Malmer 2002). 
 
3.4 Lärmiljöer 
Detta kapitel behandlar om betydelsen av olika lärmiljöer och klassrumsklimat för elever 
i SUM. Det beskriver olika klassrumspraktiker och diskurser samt betydelsen av en 
differentierad undervisning. Här ges också ett exempel på en studie som visar på 
möjligheten att skapa en lärmiljö där frågor och reflektion får plats. 
 
3.4.1. Klassrumsklimat 
Flera av texterna ovan visar på miljöns betydelse för elever som riskerar att hamna i 
matematiksvårigheter. En reell inkludering innebär att uppgifter och miljö utformas så att 
alla elever får en möjlighet att delta. Lärmiljö är ett vidare begrepp än att bara beskriva 
en lokal. 
 
Hattie (2012) har i sin sammanställning av forskning kring undervisning lyft betydelsen 
av att lärare i sitt arbete utgår från lärandeteorier som inte betonar individuellt arbete utan 
samarbete och kommunikation. Han förespråkar återkoppling och formativ bedömning. 
Formativ bedömning är inte möjlig enligt Hattie om inte läraren skapar ett klimat där 
detta är möjligt. Det måste vara tillåtet att göra fel och att testa tankar och prova lösningar. 
Enligt Hattie måste det redan i planeringen av lektionen utgå ifrån att det ska vara möjligt 
att göra en formativ bedömning. Återkopplingen måste sedan ges så att eleverna 
reflekterar både över processen och sitt sätt att lösa matematiken. Klassrumsklimatet är 
det avgörande (Hattie 2012).  
 
Allodi (2010) funderar över varför klassrumsklimat fått så lite tid och uppmärksamhet i 
lärarutbildningen i Sverige, trots att bevis från flera forskningsfält trycker på betydelsen 
av hur läraren skapar ett gott klimat i sin undervisning. Hennes farhågor är att den sociala 
aspekten kommer i andra hand och att undervisningsfrågor mycket handlar om att 
instruera och berätta.  
 
3.4.2 IRE 
Det amerikanske sociologen Mehan introducerade begreppet IRE, på svenska översatt till 
initiering - respons - evaluering, för att beskriva det kommunikationssätt som ofta gäller 
i klassrummet (Jess, Skott & Hansen 2011). Det beskriver en klassrumsundervisning där 
läraren initierar genom att ställa frågor, elever räcker upp handen och responderar och 
läraren sedan evaluerar svaret. Mehans studie är inte ny, men IRE-modellen är fortfarande 
vanlig i matematikundervisning (Ibid). Med denna metod har läraren god kontroll över 
vad som händer i klassrummet, men den begränsar samtidigt elevernas möjlighet till 
kommunikation kring matematiskt tänkande. En risk är även att den ställer  väldigt låga 
kognitiva krav på eleverna och minskar möjligheten till reflektioner. Ännu en risk är att 
endast ett fåtal elever är aktiva och att övriga lätt blir oroliga och inaktiva. Jess et al 
hänvisar till Lamperts forskning där hon kommer fram till att IRE är en dominerande 
form av skolmatematiken och att förmågan att memorera och ge rätt svar blir det som 
premieras. Lärarens roll med denna metod blir en helt annan än i ett kommunicerande 
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klassrum (Ibid). Att bryta med modellen kräver att den klassiska lärarrollen 
förändras. ”Denna kommunikationsform ger därmed matematiska resonemang en central 
ställning i matematikundervisningen” (Ibid, s.221). 
 
3.4.3 Klassrumsdiskurser 
Björklund Boistrup (2010: 2013) har i sin forskning studerat lärares sätt att undervisa och 
den påverkan de har på elevernas delaktighet och aktivitet. Hon har sammanställt dem till 
fyra tydliga diskurser. Björklund Boistrup menar att betydelsen av den direkta 
kommunikationen i klassrummet lärare – elever i form av feed-back påverkar hur eleven 
ser på sitt eget lärande. Den diskurs som finns i klassrummet styrs av den enskilde lärarens 
undervisning, hur läraren agerar och vilka signaler som sänds. Diskurserna benämns Gör 
det fort – gör det rätt, Vad som helst duger, Öppenhet för matematik och Resonemang tar 
tid (Ibid). De olika diskurserna kan även jämföras med didaktiska kontrakt som görs 
mellan lärare och elevgrupp. I Gör det fort - gör det rätt förekommer ytterst lite 
kommunikation inom klassrummet. Den huvudsakliga kommunikationen är enkelriktad 
från lärare till elev. 
 
3.4.4 Didaktiskt kontrakt 
Att ändra en undervisningsmetod, undvika IRE eller skapa en ny klassrumsdiskurs kan ta 
tid. Den tysta överenskommelse mellan lärare och elever som finns, den sociala kontexten 
i matematikklassrummet, innebär både en begränsning och en trygghet för både lärare 
och elever (Skolverket 2013). 1980 introducerades av Brousseau begreppet didaktiskt 
kontrakt som ett försök att beskriva hur den didaktiska situationen i klassrummet ser ut 
(Skott et al 2010). Läraren är en auktoritet i klassrummet och eleverna försöker tolka och 
avkoda vad som förväntas dem. Begreppet didaktiskt kontrakt har i nyare forskning 
använts för hur man kan förstå de dilemman som en lärare står inför (Ibid).  
 
Både elever och lärare har erfarenheter av tidigare lektioner. Outtalat finns sociala 
konventioner som styr hur alla förväntas agera under en lektion. Att det didaktiska 
kontraktet oftast är omedvetet gör att det kan vara svårt att införa nya arbetssätt eller 
förändra en klassrumskultur. En kunskap hos pedagogerna kan däremot ge förståelse för 
varför motstånd kan upplevas och att det går att förändra klassrumsklimat på lång sikt. 
Yackel och Cobb (1996) har introducerat begreppet sociomatematiska normer för att 
beskriva hur matematiska beteenden etableras och används. I sin forskning jämför de 
sociomatematiska normer med sociala normer i matematikklassrummet och normer för 
vad en god matematisk förklaring innebär. Det är i förlängningen en aspekt i matematik-
lärandet som påverkar det matematikdidaktiska arbetet. Ett didaktiskt kontrakt kan till 
viss del jämföras med Boistrups diskurser (2010) på så vis att det handlar om en tyst 
överenskommelse i klassrummet. 
 
3.4.5 Grupparbete 
I samhället är vi beroende av varandra. I skolan ska samarbete och förståelse för andra 
läras i demokratiska arbetsformer (Skolverket 2011). Grupparbete har varit vanligt i den 
traditionella undervisningen under lång tid men är inte alltid detsamma som att alla 
utvecklas i en grupp. Därför kan det vara viktigt att se på vad grupparbete kontra 
kooperativt lärande är. Grupparbete säger mer om organisationsform än formen av 
samarbete. Vad de olika individerna i gruppen förväntas göra framgår ej.  
 
Trots att grupparbete är vanligt har det genomförts mycket olika. Lärarens påverkan har 
till största delen handlat om gruppindelningen, ämnet och redovisningsformerna 
(Sahlström 2011). Hur det gemensamma arbetet ska struktureras får de lösa själva. Risken 
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finns att självgående elever tar över, att andra känner sig utanför och att vissa låter andra 
göra jobbet. Alla får då inte del varken av kunskapen eller av vägen till den. 
Kunskapsklyftan ökar därmed och ansvaret för både grupparbete och individuellt arbete 
hamnar bara hos eleverna (Ibid). Även Ogden (2003) menar att trots att det sociala 
lärandet anses viktigt, undervisas det lite i hur det ska fungera. Vår läroplans 
demokratiska och sociala uppdrag kan inte genomföras om miljön präglas av konkurrens 
(Ibid).  
 
Studier har visat att ett väl fungerande grupparbete kräver mycket av läraren och att det 
är svårt att genomföra eftersom läraren behöver vara noggrant förberedd (Gillies & Boyd 
2010). Det handlar, förutom att tänka igenom grupper, uppgifter, tid, lokaler och lagom 
utmaningar, även att våga släppa ifrån sig ansvaret för kommunikationen i klassrummet 
och att ansvara för elevernas sociala träning. Detta kan vara anledningen till att många 
lärare kämpar med implementeringen av arbetssättet eller väljer bort det helt (Ibid). 
 
På senare tid har debatt bland pedagoger och skolforskare pekat på att den kunskapssyn 
som utpekas i läroplanerna måste förankras i undervisningen på ett tydligare sätt. De 
menar att deltagandet i grupprocesser måste övas och läras (Kagan & Stenlev 2017, Säljö 
2014). Därför måste den pedagogiska planeringen redan från tidiga år innefatta detta. 
Undervisning handlar i mångt och mycket om det förhållningssätt läraren har i sin 
undervisning, medvetet eller omedvetet. Det är i huvudsak tre olika huvuddrag som träder 
fram: individuell, tävlingsinriktad och samarbetsinriktad undervisning (Johnson, Johnson 
& Holubec, 1994; Hattie 2012). En individuell undervisning innebär att läraren försöker 
hitta individuella lösningar för varje elev. Eleverna arbetar enskilt med material som 
läraren förberett och har mål för sitt arbete som inte påverkas av de andra elevernas arbete. 
En tävlingsinriktad undervisning innebär att elever når ett bättre resultat eller betyg om 
de visar sig bättre än sina klasskamrater ifråga om kunskaper och ofta hastighet. Där finns 
ett mål som bara vissa elever uppnår, men inte alla. Ett negativt ömsesidigt beroende finns 
mellan de eleverna (Johnson et al 1994). I ett kooperativt lärande däremot övas ett positivt 
ömsesidigt beroende utan tävlingsmoment. Utmaningen ligger ofta i att förändra en 
diskurs eller bryta ett didaktiskt kontrakt. 
 
3.5 Resonemang och argumentation 
Ball & Bass (2009) menar att matematisk förståelse är meningslös utan resonemang. Vad 
ska annars matematikförståelsen grunda sig på? Enbart kunskap om att kunna procedurer 
gör den inte generaliserbar och gör den inte möjlig att använda i nya sammanhang (Ibid). 
De menar att förmågan att kunna resonera är lika fundamental för matematiken som text 
är för läsning. Det räcker inte att kunna avkoda text för att förstå ett innehåll. För yngre 
elever är det viktigt att öva denna förmåga. För undervisningen innebär det att skapa en 
klassrumsgemenskap där olikheter värderas. Eleverna behöver lära sig att respektera 
varandra i ett demokratiskt sammanhang (Ibid). Det innebär att lyssna och att försöka 
förstå andras idéer även om de inte överensstämmer med ens egna. De ska bemötas 
vänligt kritiskt och värderas. Ball och Bass (2008) menar att matematiskt resonemang är 
mer än den individuella övertygelsen och innebär en växande gemensam kunskap. 
Resonemangen bygger på två grunder; en gemensam kunskap om vad som är en 
godtagbart matematiskt resonemang i ett visst sammanhang och att kunna använda det 
språk som behövs i form av symboler, begrepp, representationer, logiska slutledningar 
och användning av meningsfullt språk (Ibid). Att det gemensamma lärandet växer i ett 
socialt samspel och att resonemang utvecklas tillsammans med andra, samt att 
användandet av språk och begrepp kan leda till logiska slutledningar, känns relevant för 
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denna studie. SUM-elevernas lärande är beroende av hela gruppens lärande i kooperativa 
arbetsformer.  
 
Ball och Bass (2009) analys är att det matematiska språket är grunden till att kunna 
resonera i matematik, för att i sin tur utgöra en möjlig gemensamt delad kunskap. Det blir 
därför avgörande att eleverna får tillgång till de matematiska orden och begreppen och 
öva dessa i ett socialt sammanhang. För yngre elever innebär denna forskning att nivån 
måste ligga där eleverna befinner sig och att användningen av matematiska begrepp också 
behöver övas. Cobb och Yackel (1996) använder begreppet ”taken-as-shared” när de 
beskriver de normer som gäller i matematikklassrummet. Dessa normer är beroende av 
vilka erfarenheter eleverna har av tidigare undervisningserfarenheter, liknande det som 
Brousseau benämner didaktiskt kontrakt (Skott et al 2010) eller vilka diskurser som råder 
i matematikklassrummet (Björklund Boistrup 2010).  
 
Det räcker inte med en vana att kommunicera matematikorden. Makar, Bakker och Ben-
Zvi (2015) menar att ett traditionellt matematikklassrum fokuserar på att upprepa 
procedurer som läraren instruerat, medan ett argumentationsbaserat klassrum ger helt 
andra möjligheter till  intellektuell utmaning. När eleverna förväntas förklara, försvara 
och argumentera för sina idéer möjliggörs en större kunskap. Ett utvecklande av sociala 
normer där interaktionen leder till ett gemensamt ansvarstagande och engagemang ger 
både ett större lärande och ett djupare engagemang. Författarna anser att kunskap byggs 
i ett sammanhang. De har i sin designforskning studerat betydelsen av lärarens roll och 
hur lärare kan stödja utvecklingen av argumentationsbaserade frågenormer och rutiner i 
ett klassrum (Makar et al 2015). Deras resultat var att frågebaserade normer var möjliga 
att utveckla. Ett klassrumsklimat där normer för argumentation ständigt utvecklas, där 
eleverna får träna sig i att använda de matematiska begreppen och språket, ger i sin tur 
förutsättningar för att elevernas resonemangsförmåga ska kunna växa. 
 
3.6 Mentalisering och motivation 
Theory of mind, är ett begrepp som beskriver förmågan att mentalisera, det vill säga att 
sätta sin in i en annan människas tankar och känslor. Denna förmåga är nära relaterad till 
färdigheten att delta i socialt samspel och att interagera med andra. Även förmågan att 
förstå sig själv och sina tankar i förhållande till andras är svår. Begreppet har använts 
sedan 1700-talet, men togs upp och aktualiserades av Fonagy med flera i slutet av 1900-
talet när ett begrepp behövdes inom neurovetenskapen för att beskriva beteenden som 
påverkades att kunna föreställa sig andras upplevelser (Fonagy 2016). Medvetandeteorin 
har i sin tur bland annat påverkat vår syn på hur elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF) klarar samarbetsinriktad undervisning. Dessa elever och 
många fler behöver strukturer för att kunna bli mer socialt inkluderade i skolan. För elever 
med NPF är ofta både bildstöd och strukturer en förutsättning för att de ska lyckas. För 
övriga elever är detta en framgångsfaktor. I ett kooperativt sammanhang där resultatet 
förväntas bli mer än de enskilda elevernas lärande är strukturerna ett sätt att arbeta och 
tydliggöra förväntningar. Till många av samspelsbegreppen finns bilder som stöd. För 
elever som har svårigheter med matematik kopplade till psykologiska faktorer är 
strukturer oerhört betydelsefulla. 
 
Jenner (2004) är en av dem som forskat och skrivit om motivationens betydelse för 
inlärning. Det latinska ordet movere = move = röra sig. Det är motivationsforskningens 
grundfråga. Det vill säga: Vad är det som gör att en människa att vill röra sig? Jenner 
menar att individen alltid försöker behålla självkänslan, vilket leder till en konflikt mellan 
å ena sidan en önskan att sätta anspråksnivån så högt som möjligt och å andra sidan en 



  
 

 13 

strävan att hålla den tillräckligt lågt för att undvika ett misslyckande. Jenner betonar att 
motivationsarbetet är förutsättningen för att lärandet ska bli möjligt. ”Motivation är inte 
en egenskap hos individen, utan en följd av de erfarenheter man gjort och det bemötande 
man får” (Jenner 2004 s.15). Processen påverkas av både individuella och sociala faktorer. 
Däri kan följande tre faktorer påverka: 1) Är målet synligt och upplevs möjligt? 2) Är 
målet värt uppnåendet? Tillför det mig något? 3) Finns det risk för misslyckande? (Ibid). 
I ett klassrum där olikheter ses som en tillgång, där argumentation och resonemang är 
något eleverna är vana vid, där samtalen sker i mindre grupper och arbetssättet är känt för 
eleverna och där risken för ett dåligt bemötande är minimalt, där kan eleverna våga mer 
och vara mindre rädda för att blottlägga sig. 
 
4 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel presenteras de perspektiv som är den teoretiska grund som detta arbete vilar 
på. Utifrån Vygotskijs teori om det sociokulturella perspektivet för betydelse av att lära i 
ett socialt sammanhang har flera teorier utvecklats som ligger till utgångspunkt för ett 
kooperativt arbetssätt. Här presenteras Cobbs et al forskning kring de sociala normernas 
betydelse i matematik-klassrummet, Johnson och Johnsons teorier om samarbetets 
betydelse i form av ömsesidigt beroende och kooperativa arbetsformer samt Kagan och 
Stenlevs forskning om kooperativt lärande. 
 
4.1 Sociala perspektiv på lärande, Cobb & Yackel 
Uppfattningen att lärande kan uppfattas som både individuellt tillägnande och socialt 
deltagande företräds av matematikdidaktikern Paul Cobb. Tillsammans med 
forskarkollegor försöker han lyfta fram en metod som gör det möjligt att kunna analysera 
hur kollektivt lärande kan utvecklas  matematikklassrummet (Cobb & Yackel 1996). De 
menar att matematiklärandet i klassrummet inte kan förklaras enbart genom ett 
konstruktivistiskt synsätt. Nya metoder behövs för att fånga lärande, i miljöer som 
utvecklar eleverna. I studier har de försökt visa på möjliga angreppssätt att analysera 
kollektivt matematiskt lärande i klassrummet som går att använda för att utveckla den 
praxis som råder. De betonar sambandet mellan det sociala perspektivet och det 
psykologiska, när elever ska delta i resonemangsuppgifter vid gruppövningar. Modellen 
nedan ger en möjlighet att följa både grupp och individ utifrån ett socialt och psykologiskt 
perspektiv (Ibid). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 4 (Cobb & Yackel 1996, s.177) 
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De sociala normerna i ett klassrum handlar om hur lärare-elev och elev-elev förväntas 
samspela i ett klassrum. De flesta av dessa gäller oberoende av ämne. Sociomatematiska 
normer däremot innebär till exempel att veta vad som är en god matematisk lösning eller 
ett bra matematiskt resonemang. Det tredje sociala perspektivet, matematisk praxis i 
klassrummet, förklarar Cobb och Yackel vara det sätt på vilket klassen tillsammans med 
läraren utvecklat en kunskap om vissa lösningsmetoder som självklara (Skott et al 2010; 
Cobb & Yackel 1996).  
 
Det psykologiska perspektivet står i förhållande till det sociala genom den uppfattning 
som byggs upp hos individen och påverkar det som sker i den sociala interaktionen. 
Elevens föreställningar påverkar det sociala samspelet samtidigt som det sociala 
samspelet påverkar eleven självuppfattning (Cobb & Yackel 1996). Det finns sätt att 
designa miljöer som stödjer elevers lärande i matematikklassrummet. Resonerande är en 
del av det kollektiva lärandet där både elever och lärare ingår (Cobb et al 2011). I arbetet 
med de yngre eleverna kan det vara svårt att urskilja de sociomatematiska normerna. Ett 
sätt att utveckla dessa tillsammans med den praxis som råder i matematik-klassrummet 
kan vara att arbeta med kollektivt lärande (Ibid). Eller som i denna studie kooperativt 
lärande. 
 
4.2 Ömsesidigt beroende 
Johnson och Johnson (1999) utvecklade teorin om ömsesidigt beroende, som de anser 
vara en viktig utgångspunkt för en fungerande grupp. De bygger sina teorier på Deutsch 
teorier om samverkan och tävlan. I sin forskning har de jämfört resultat utifrån skillnader 
i positivt samarbete, samverkan och negativt samarbete. Förflyttningen sker från 
egenintresse till ömsesidigt intresse. I processer där det görs möjligt skapas ett ömsesidigt 
beroende. (Johnson & Johnson 1999). I ett gruppsammanhang betyder det att hela 
gruppen är beroende av att alla gruppmedlemmar lyckas och att varje individ tar sitt 
ansvar för både sin egen inlärning och gruppens (Ibid).  
 
4.3 Kooperativt lärande 
Spencer Kagan, tidigare forskare vid University of California, har utifrån Johnson och 
Johnsons forskning utvecklat det strukturella tillvägagångssätt som denna studie 
använder sig av (Kagan & Stenlev 2017). Kagan och Stenlev (2017) menar att det finns 
ett kraftfullt stöd i forskningen kring detta arbetssätt och att det som framkommer är att 
det gynnar kunskapsinhämtandet både för ”starka, genomsnittliga och svaga elever” (Ibid. 
s.12). De hävdar att i den traditionella skolan misslyckas många elever, socialt eller 
kunskapsmässigt, och att de därmed inte får möjlighet till fortsatta studier eller en trygg 
framtid. De riskerar i stället att hamna i motvilja och problembeteende. Elever som 
uppvisar svårigheter kanske inte alltid behöver lättare material utan att det skapas andra 
typer av processer där deras deltagande är möjligt. De menar att större elevaktivitet och 
positiva samarbetsformer gör att eleverna får möjlighet till mer kunskaper om både sig 
själva och ämnet (Ibid).  
 
I en samarbetsinriktad undervisning har alla elever ett gemensamt mål. När gruppen 
lyckas, lyckas även individen. Arbetet är inte klart förrän än alla elever i gruppen uppnått 
kunskapen, eller förstått resultatet. Här finns ett positivt ömsesidigt beroende hos alla 
elever. Eleverna inser att de inte kan nå sitt mål om inte de andra också gör det (Kagan & 
Stenlev 2017). 
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Kooperativt lärande följer visa förutbestämda fokusområden och strukturer (Kagan & 
Stenlev 2017). Basen i metoden ligger på delaktighet, elevaktivitet, motivation och 
inkludering. Alla elever ska ha möjlighet att delta. Fokus ska flyttas från läraren till eleven 
och eleverna ska vara aktiva agenter och inte passiva deltagare. Målet är att förändra delar 
av undervisningen från IRE till ett aktiv lärmiljö där eleverna får så mycket taltid som 
möjligt och där det sociala lärandet och kunskapsinhämtningen går hand i hand. Varje 
elev ska successivt ta större ansvar för sitt lärande och förstå sina egna insatser och 
handlingar. “För att utvecklas behöver elever reflektera och bli medvetna om hur de lär 
sig, eftersom metakognition är det som binder samman upplevelser med teoretiska 
begrepp hos eleven och mellan eleverna  (Ibid. s. 48).  Vissa basfärdigheter formuleras 
som fokuspunkter för att eleverna ska förstå vilket beteende som är önskvärt. Några av 
dessa är att reagera vänligt på varandra, se på den som talar för att visa att man lyssnar, 
tala med korta röster och ta eget ansvar. Arbetet ska leda till att utveckla samtalsklimatet 
i klassen och visa på vilka kriterier som visar att detta är fallet. De får därmed verktyg att 
förstå sin egen lärprocess (Ibid). 
 
För att eleverna ska få möjlighet att utveckla sina samarbetsfärdigheter får de i kooperativt 
lärande explicit träning i samarbete och interaktion, vilket möjliggör att elever i behov av 
särskilt stöd inte i samma utsträckning misslyckas på grund av brister i sociala färdigheter. 
Vikten av social inkludering betonas. Forskning visar på betydelsen av att andra elever är 
aktiva och därmed en resurs för de elever som har större behov av stöd (Johnson & 
Johnson 2009). 
 
Kooperativt lärande pekar på medvetenheten om att läraren får en ny roll och behöver 
ändra sitt sätt att undervisa. Att våga förändras kräver en del av lärarna och ett sätt att 
stödja det är att ha kollegiala reflekterande samtal. De skolor som lyckats med detta har 
bland annat använt sig av bildstöd i form av tydliga planscher på samarbetsfärdigheter 
och strategier på väggarna (Fohlin, Moerkerken, Westman & Wilson 2017). 
 
5 Metod 
Denna studie har en kvalitativ ansats och kan närmast beskrivas som en etnografisk 
fältstudie. Kvalitativa metoder är mer inriktad på ord än siffror (Bryman 2016). Det är 
deltagarnas upplevelser och utveckling som ska följas. Här beskrivs metoder som använts 
för datainsamling av ”empiri”, skälen till vald metod, urval, modell, genomförande samt 
etiska överväganden.  
 
5.1 Metodologisk ansats 
För att undersöka undervisningssituationer och se hur lärmiljöer utvecklas krävs närhet. 
Eftersom det inte denna gång fanns möjlighet att göra en observation hos någon lärare 
som använder metoden återstod alternativet att göra en intervention själv. Deltagande 
observation innebär en närvaro som både forskare och människa. Det ger möjlighet att 
delta i interaktion och observera samtidigt (Fangen & Sellerberg 2013). I denna studie 
har det betytt att jag kunnat påverka och utmana samtidigt som det gått följa utfallet. 
Fördelen med ett fältarbete som detta är en möjlighet att få kunskap genom 
förstahandsinformation (Ibid). Intryck och observationer går att använda i datamaterialet. 
Nackdelen är att intryck är svåra att sätta ord på och att anteckningar oftast måste skrivas 
i efterhand.  
 
Denna svårighet, i kombination med min önskan att få så stort underlag som möjligt på 
kort tid, innebär att enkäter, intervjuer och loggböcker har använts som komplement. 
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Detta sätt att kombinera olika metoder benämns metodtriangulering (Bryman 2016). 
Observationer och fältanteckningar syftade till att försöka se hur eleverna agerar under 
arbetet med kooperativt lärande och om möjligt se hur de interagerar och deltar. Intervjuer 
som komplettering syftade till att få djupare kunskap om SUM-elevernas uppfattningar 
och upplevelser av delaktigheten i det kooperativa arbetssättet och resonerandet i 
matematik. Enkäterna till alla elever ämnar ge en uppfattning om hur de upplevt 
interventionen, vilket är viktigt eftersom de är SUM-elevernas arbetskamrater och 
förutsättningen för ett bra samarbete och en trygg miljö. Utvärderingar i loggböckerna 
efter varje lektion förväntas visa om elevernas förståelse av sin egen insats utvecklats. 
Det bygger också upp en vana av reflektion. Metakognition byggs upp av att man binder 
samman teoretiska begrepp med upplevelser (Kagan & Stenlev 2017).    
 
Processen som pågått har tvingat till att ibland byta hypotes och prova den vidare mot 
teorier. Att arbeta på detta sätt och kombinera induktion och deduktion, växla mellan 
teoribas och observationserfarenheter benämns abduktiv ansats (Ibid). De enkäter som 
använts har gett viss kvantitativ data, men eftersom urvalet består av så få elever har det 
varit mer lämpligt att göra tolkningar utifrån resultaten där.  
 
Denna studie har sin bakgrund i huruvida det är möjligt för SUM-eleverna att uppnå reell 
inkludering, både fysiskt, socialt och didaktiskt. Detta genom att göra en intervention på 
basnivån i SPSM:s triangelformade modell över hur stödet ser ut i klasserna (SPSM 2018). 
Därför blev det nödvändigt att som speciallärare ikläda sig rollen av ansvarig 
undervisande lärare. I ambitionen att förstå svårigheten med detta och ge trovärdighet till 
min hypotes blev rollen som utförare av modellen kooperativt lärande en förutsättning. 
Att ikläda sig någon annans roll är ett sätt att identifiera sig med den situation denna 
befinner sig i (Fangen 2005). Därigenom finns möjlighet att förstå så mycket som möjligt 
av en klasslärares uppdrag när denna söker förändra sin metodik. Fangen (2005) beskriver 
detta utifrån Meads identifieringsperspektiv, att man lättare kan förstå den andre genom 
att överta den andres perspektiv, som ett sätt att närma sig fältarbete. Begrepp riskerar att 
bli för fastlåsta och arbetshypoteser måste ändras efter hand (Ibid). En annan inspiration 
är  hämtad från inriktningen etnometodologi som iakttar det sociala samspelet och 
studerar vad som händer om något förändras genom avbrott. I detta fall då en intervention 
som bryter med det vanliga arbetssättet i klassrummet (Ibid). Det innebär även en 
utmaning av ett didaktiskt kontrakt (Skolverket 2013) eller en pedagogisk 
klassrumsdiskurs (Björklund Boistrup 2010) som eleverna är vana vid. Skillnaden här är 
avsaknad av outtalad överenskommelse mellan mig och eleverna eftersom jag ikläder mig 
rollen som undervisande i deras klass från att tidigare bara undervisat enstaka elever. 
  
En deltagande observation bör vara öppen och kriterierna för vad som ska observeras bör 
vara tydliga (Bryman 2016). Målet med observationerna är dels att få syn på varför 
eleverna gör som de gör och vad som påverkar deras beteende. Dels att försöka få syn på 
hur de tillägnar sig sina färdigheter och vad hindrar dem. Detta gav ett antal 
observationspunkter som senare kategoriserades under de rubriker som valts i 
resultatdelen. 
 
Studien är en variant på fältstudie. Eftersom den varit begränsad i både omfattning och 
tid har urvalet också blivit begränsat till en grupp elever. I en etnografisk fältstudie som 
denna där jag har rollen som deltagande observatör har jag varit en känd person men ändå 
inte den som vanligtvis undervisar i klassen. En klass är en miljö som är sluten för dem 
som inte ingår, men för mig som speciallärare som funnit i närheten hela deras skoltid 
blir den mer öppen. Där räknas jag nästan som ”en reguljär person i omgivningen” 
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(Bryman 2016 s.528). En fördel med insatsen har varit att klassläraren varit mycket 
positiv till insatsen och banat väg för att tillfällena skulle bli möjliga och väl mottagna av 
eleverna. Den roll som klassläraren i detta fall innehar benämns inom forskningen 
grindvakt (Bryman 2016). 
 
I en uppsats som denna med begränsad tid till förfogande är det inte möjligt att genomföra 
en fullständig etnografisk studie eftersom etnologisk forskning som sådan är mer 
långsiktig och forskaren följer en miljö under en längre tid. Därför kan denna studie enbart 
visa på en trend eller en möjlig utveckling. Jag har valt aspekten att undersöka om en 
förändring i elevernas uppfattningar och beteenden är möjliga att se på en så kort tid som 
6 veckor. Undersökningen blir därmed ett slags ”mikro-etnografi” (Bryman 2016 s.514). 
 
Kärnan i undersökningen är SUM-eleverna, men min ambition har varit att prova ett 
arbetssätt där alla elever har möjlighet att bli didaktiskt inkluderade för att motverka att 
elever hamnar i SUM på grund av brister i undervisningen. Det har inneburit att övriga 
klassen varit viktig. De är SUM-elevernas sociala arbetsmiljö och därför är deras 
deltagande och uppfattningar viktiga i ett kooperativt lärande. 
 
Utgångspunkterna i metoden har varit observationer, enkäter, och intervjuer. Därefter har 
stöd sökts i teorierna. Den intervjumetod som använts är semistrukturerad intervju, 
eftersom det var ett specifikt tema som berördes. Men med så förhållandevis unga 
eleverna krävs en särskild flexibilitet (Bryman 2016). Vissa frågor var förberedda, medan 
andra  varierade, beroende på hur svaren blev på de tidigare frågorna. Ordningen på 
frågorna varierade också liksom vilka som valdes bort.  
 
5.2 Urval 
Studien är gjord på en F-6 skola, en enparallellig landsbygdsskola med ca 130 elever. 
Valet av klass 4 påverkades av vilken lärare som kunde låta sin klass delta utifrån den 
situation som råder på skolan. Det skulle vara en matematiklärare som inte arbetade i 
klass 3 eller 6 där en stor del av fokus legat på de nationella proven i slutet av terminen. 
Schemat skulle överensstämma med min begränsade arbetstid. Önskemålet var att 
eleverna skulle gått i skola ett par år för att det skulle vara möjligt att eventuellt se en 
progression i hur de upplevde arbetssättet. Matteläraren i åk 6 arbetade även i åk 5 och 
var upptagen av de nationella proven. Därför föll valet på årskurs 4. I den klassen träffar 
jag fyra av eleverna i specialundervisning samt två i vår avdelning där elever med 
koncentrationsproblematik arbetar ibland för att få lugn och ro. De fyra elever som får 
specialundervisning är de som benämns SUM-eleverna i studien och är de som intervjuats. 
Dessutom känner klassen mig bra sedan tidigare, vilket innebar att initieringsfasen blev 
kortare.  
 
Planen var att göra interventionen i helklass så att både jag och klassläraren tillsammans 
skulle kunna observera, men på grund av tidsbegränsning delades i stället klassen i två 
delar där vi hade var sin grupp, gjorde olika saker och bytte efter halva tiden. Detta blev 
inte helt optimalt eftersom den tid varje grupp fick till sitt förfogande blev lite för kort. 
Däremot innebar det fler tillfällen. Den stora begränsningen blev alltså tidsramen. 
Begränsningen i urval, det vill säga endast genomfört i en klass, medför att det i analysen 
kan vara svårt att generalisera resultatet. Resultatet kan däremot vara relaterbart och 
möjligt för andra att följa upp med egna jämförelser eller fortsatta studier (Stukát 2011). 
Förhoppningen var att det kunde visa om en utveckling är möjlig och kan locka till vidare 
forskning. 
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5.3  Kooperativt lärande som modell  
Kooperativt lärande är ett sätt att förhålla sig till lärande, som innebär att ämnesinnehåll, 
ämnesförmågor och sociala förmågor lärs in samtidigt genom samarbete (Kagan & 
Stenlev 2017). Modellen stämmer överens med det dubbla uppdraget som finns i skolans 
läroplan, där det tydligt anges att undervisningen ska bedrivas i demokratiska 
arbetsformer (Skolverket 2011). Grundsynen i kooperativt lärande kommer från ett 
socialkonstruktivistiskt synsätt, det vill säga att lärande växer i sociala sammanhang 
genom interaktion mellan människor. Genom samarbete kan eleverna få nytta av 
varandras kunskaper samtidigt som deras sociala sammanhållning ökar. Kooperativt 
lärande utgår från ett relationellt perspektiv och innebär ett språkutvecklande arbetssätt 
eftersom det bygger på kommunikation och relationer mellan elever.  

Lärarens uppgift är att organisera undervisningen och forma grupper där varje individ är 
viktig för gruppens resultat. Läraren har till sin hjälp principer, strategier och strukturer. 
Alla dessa bidrar till målen delaktighet, elevaktivitet, motivation och inkludering. 

De fyra samspelsprinciperna som teorin kooperativt lärande vilar på, ofta förkortade 
SPEL-principerna, kompletteras i modellen med ett femte, meningsfull återkoppling 
(Kagan & Stenlev 2017). 

1. Samarbetsfärdigheter 

2. Positivt ömsesidigt beroende 

3. Eget ansvar 

4. Lika delaktighet och samtidig interaktion 

5. Återkoppling (Feedback, feedup och feedforward) 

 
1. Samarbetsfärdigheter – Innebär att läraren är tydlig med hur samarbetet ska fungera 

och visar vilka samarbetsfärdigheter som ska jobbas med. Några exempel är att visa 
att man lyssnar, låta alla tala färdigt och låta alla vara med.  

2. Positivt ömsesidigt beroende – Innebär att läraren väljer eller skapar uppgifter som 
gör att målet blir gemensamt och att elever måste delta aktivt för att uppgiften ska 
kunna genomföras. 

3. Eget ansvar – Innebär att förstå att alla i gruppen måste bidra. Alla måste förstå 
uppgiften och hur man kommit fram till ett svar. Ett exempel är att när någon i 
gruppen ska svara vid gemensam redovisning kan det bli vem som helst. Alla 
förväntas kunna beskriva vad som gjorts. Eget ansvar gäller både individuellt och för 
gruppen. 

4. Lika delaktighet och samtidig stödjande interaktion – Betyder att alla måste vara 
delaktiga och att alla har rätt att bli lyssnade på. Kunskap ska spridas mellan elever 
och runt  i klassrummet. Vid genomgångar med handuppräckning i en klass med 
många elever är det bara en av eleverna som är aktiv. (Jämför IRE). I kooperativt 
lärande aktiveras många elever samtidigt. 

5. Feedback, Feedup och Feedforward – Betyder dels att gruppen ger detta i sin egen 
grupprocess dels stödet från läraren. Fokus kan ligga både på hur arbetsinsatsen och 
samarbetet fungerat, men även på om bra lösningar eller förklaringar gjorts.  

                   (Kagan & Stenlev 2017) 
 
Arbetet i kooperativt lärande utgörs av strukturer. Strukturerna är en slags stomme för hur 
lärostoffet ska bearbetas (Kagan & Stenlev 2017). De är konkreta arbetsformer som 
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används till uppgifterna för att organisera samarbetet. Olika strukturer passar bra till olika 
typer av uppgifter eller uppdrag. En struktur kan passa till många olika ämnesområden 
samtidigt som det är möjligt att välja ämnesområde och innehåll och sedan koppla en 
lämplig struktur till det. Det går att kombinera i oändligt många varianter (Johnson & 
Johnson 1999).  Syftet är att göra arbetet begripligt. Införandet av en ny struktur är alltid 
en utmaning och det krävs oftast ett par tillfällen för att varje struktur ska fungera. 
Lärarens roll är att observera och stötta de grupper som eventuellt fastnar eller att påminna 
om olika fokus. (bil V) 
 
Exempel på några strukturer: 
 
Mötas på mitten: Eleverna får ett A3-papper, indelat i fyra rutor med en ruta i mitten. De 
får först fundera själva på uppgiften och anteckna i sin ruta. Sedan går de laget runt och 
hitta gemensamma svar som skrivs in i mittenrutan. Slutligen redovisar gruppen för alla 
vad de kommit fram till. 
 
Kloka pennan: En i gruppen skriver. De andra resonerar runt uppgiften. Den som är kloka 
pennan skriver ner lösningen. Om flera uppgifter görs kan man byta klok penna efter en 
stund. 
 
EPA: Betyder ensam – par – alla. Läraren ger en uppgift som de tyst funderar på själva. 
Sedan sitter de i par och pratar om lösningen och vilken de tycker är bra. Slutligen 
redovisas den för alla i helklass och jämförs med de andra parens lösningar. 
 
Mina ord – dina ord: Efter en genomgång eller instruktion skriver eleverna ned sina egna 
ord eller svar i en spalt. Därefter sätter de sig i par och går igenom varandras ord, ett i 
taget. Om ett ord dyker upp som man inte själv tänkt på skrivs det in i den andra spalten. 
Det finns flera varianter av detta. 
 
Grundprinciperna och strategierna syftar till att utveckla elevernas sociala kompetens, 
deltagande och samarbetsfärdigheter. Genom att synliggöra dem och benämna dem blir 
de lättare att reflektera över. När de är definierade går de att utveckla och befästa genom 
träning (Johnson & Johnson 1999). Som stöd för interaktionen finns ett antal 
basfärdigheter som alla elever stegvis ska lära sig (Fohlin et al. 2017). Några av dessa är: 
reagera vänligt på varandra, visa att man lyssnar, ställa frågor till varandra och ge 
uppmuntrande kommentarer. 
 
När arbetet börjar bli bekant för eleverna finns ett antal roller som kan tilldelas inom 
strategierna, till exempel: fokushållare, tidshållare, uppmuntrare, sammanfattare och 
observatör. Detta var inte aktuellt i denna studie eftersom den var för begränsad i tid. 
 
5.4  Genomförande  
I kommande avsnitt beskrivs de olika delarna av studien. Den bestod av en triangulär 
ansats med enkät, intervju och deltagande observation som empiri. Till viss del 
kompletteras resultaten med elevernas egna utvärderingsdokument i loggböckerna. 
 
5.4.1 Enkäter 
Eftersom studien handlar om elevers uppfattningar kan det vara viktigt att inventera 
elevernas upplevelse av sitt matematikkunnande, deras uppfattning av vad som är 
matematik och hur de lär sig bäst, innan interventionen (Furner & Duffy 2002). 
Inventeringen av detta gjordes i form av en analog enkät kallad Mattivation. Enkätformen 
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valdes som ett verktyg för att mäta attityd och frågorna blev därefter. Eleverna 
informerades om att jag ville veta lite om deras uppfattningar. Vi gjorde den gemensamt 
så att jag kunde förklara vad jag menade med frågorna. Sammanställning av denna 
gjordes utifrån svarsalternativen och följdes upp med intervjuer av SUM-eleverna. 
Frågorna i enkäten hade svarsalternativ i form av en likertskala, graderad från 1 till 6. 
Några frågor hade korta öppna svar, såsom Vad tänker du på när du hör ordet matematik? 
och Vad gör man när man arbetar i matematik i skolan? Valet av frågetyp grundade sig 
på att det skulle vara lätt för dem att fylla i och inte ta för lång tid. 
  
Efter interventionen gjordes en utvärderande enkät dels för att få reda på alla elevers 
uppfattning av interventionen och dels om de uppfattat några olikheter jämfört med 
ordinarie undervisning. Enkäten liksom loggboksutvärderingarna efter varje 
lektionstillfälle var också en del av att utveckla elevernas metakognition kring sitt eget 
lärande och sin egen insats. Den avslutande enkäten gjordes digitalt och sammanställdes 
även digitalt. För att eleverna skulle svara så ärligt som möjligt och inte skulle påverkas 
av de ville vara positiva för min skull gjordes den anonymt. Även här användes en 
likertskala för att kunna göra en tydlig sammanställning och för att förenkla för eleverna. 
En avslutande fråga med plats för egen text fanns med. För att få djupare kunskap om 
SUM-elevernas upplevelser följdes enkäten upp med intervjuer med dessa. 
 
5.4.2 Intervjuer     
Intervjuer med SUM eleverna gjordes före och efter interventionen. Intervjuerna var 
semistrukturerade för att kunna vara följsamma för de vägar svaren tog och för att 
eleverna skulle känna sig bekväma i situationerna. En temauppbyggd frågelista användes 
för att hålla fokus under samtalet. Vissa frågor var samma för alla eftersom de följde det 
tema som studien handlar om. Andra frågor varierade lite. De inledande intervjuerna var 
liksom enkäten ett sätt att få en föreställning om vilka erfarenheter och uppfattningar som 
fanns innan interventionen. 
 
Avsikten med de avslutande intervjuerna var att få reda på hur  SUM-eleverna upplevt 
det strukturerade kooperativa lärandet samt  sina möjligheter till delaktighet i 
matematiska resonerande samtal. Den fokuserade på deras upplevelser av olika arbetssätt 
före och det använda arbetssättet efteråt. Frågorna formulerades med tanke de tre 
inkluderingsaspekterna; fysisk, social och didaktisk. SPEL-principerna omformulerades 
till de begrepp som använts under lektionerna tillsammans med eleverna och som även 
var mina observationspunkter; lyssna, ge utrymme, hjälpa, berömma, enas och ta eget 
ansvar. 
 
5.4.3 Intervention 
I studiens intervention har metoden kooperativt lärande använts. Undervisningen har 
kompletterats med förtydligande planscher och visst konkret material. Fokus har legat på 
matematikuppgifter som främjar ömsesidigt beroende för att underlätta samarbete, 
delaktighet, kommunikation och resonemang. De två grunder som resonemang bygger på 
är att gemensamt kunna vad som är ett godtagbart matematiskt resonemang och att kunna 
använda begrepp och språk på ett meningsfullt sätt (Ball & Bass 2008). Dessa elever hade 
inte tidigare utmanats i vad som är ett godtagbart matematiskt resonemang så vi fick börja 
med att träna på hur man uttrycker idéer och använder de riktiga matematikorden. För att 
förtydliga att de förväntades reflektera och resonera använde vi några stödjande 
fraser: ”om…..så…..”. ”….för att…”. ”Jag tror …..”. samt några klargörande frågor:  
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Bild 5 (Egen konstruktion) 
 
De valda fraserna hämtades från skolverkets lärportal för matematik där Hansson och 
Trygg (Skolverket 2015) beskriver grundläggande sätt att medvetet använda resonemang 
i undervisningen genom att introducera vissa ord (Skolverket 2015). Ett sätt är att 
introducera orden ”om…så”. Ett annat sätt är att ge eleverna tillgång till en uppsättning 
frågor som de kan ställa till sig själva och andra för att kunna föra egna resonemang (ibid). 
Frasen ”…för att…” har jag konsekvent använt tidigare med SUM-eleverna för att de ska 
få en vana av att utveckla sina tankar och svar.  
 
Genomförandet gjordes i halvklass med SUM-eleverna fördelade i olika grupper. 
Efterhand ändrades det till arbete i par eller med tre elever. SUM-eleverna studerades i 
sitt samarbete med klasskamraterna. Indelningen gjordes utifrån stödbehov och kunskaps-
nivå i mixade grupper. Allt eftersom lektionerna genomfördes fick justeringar i planen 
göras beroende på hur tidigare lektion fungerat och hur klassens schema såg ut. Nedan 
visas den lektionsplanering som den blev efter justeringar längs vägen. Lektion 4 skulle 
varit lektion 3. Exempel på stödplanscher finns (bil B). 
 
Lektionerna har planerats utifrån delaktighetsmodellens sex observationspunkter (SPSM 
2018). Uppgifterna ska vara möjliga och tillgängliga för alla, instruktioner ska vara enkla, 
bilder och visst konkretiseringsmaterial finns framlagt (1). En tydlig tillhörighet ska 
finnas i och med att samma par och grupper bibehålls (2). Uppgifterna har valts för att 
försöka skapa engagemang (3). Det kooperativa arbetssättet innebär en samhandling (4). 
Eleverna ska ha en autonomi  i hur de löser uppgifterna genom ansvar och inflytande (5). 
Acceptans och erkännande blir möjligt genom strukturer och fokusområden (6). 
 
De sex punkterna utgör en modell för att kunna utveckla skolans sociala, pedagogiska 
och fysiska lärmiljöer (Ibid). Aspekterna betonar både individens egen upplevelse och 
vad som är möjligt att observera. Alla sex är viktiga att uppmärksamma även om det inte 
alltid är möjligt att särskilja dem eftersom de ibland tangerar varandra. 
 
 

Lektionstillfälle/övning 
(matematik-innehåll) 

Uppgift Strategi Fokusfärdighet 

1.Enkät ”Mattivation”  
 
(Lust att lära och 
metakognition) 
 

Svara på frågor om sig 
själv och matematik 

- Analog enkät - Långa och korta röster 
- Lyssna 

2.Introduktionsövning  
”Namnge gruppen” 
 
( …) 

Namnge gruppen genom 
att samla ord på sånt de 
tycker om 

- Mötas på mitten  
- fyrfältare 

- Enas 
- Hjälpa varandra 
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3. Återkoppling 
 
(…) 
 

Muntlig återkoppling av 
mig och 
loggboksutdelning 

 - Hjälpa varandra 
- Ge beröm 

4. Matematikspråk 
 
(ord och begrepp kring 
matematik och 
resonemangsförmåga) 
 

Vad är matematikspråk? 
Samla ord 

- Mina ord – dina 
ord 

- Visa att du lyssnar 
- Ge beröm 

5. Matematikord 
 
(De fyra räknesätten och 
resonemangsförmåga) 
 

Hitta matematikord om 
de fyra räknesätten i sin 
mattebok 

- Mina ord –     
dina ord –       
våra ord 

- Visa att du lyssnar 
- Ge utrymme 

6.Talet 100 
 
(De fyra räknesätten och 
resonemangsförmåga) 
 

Hitta så många uttryck 
som möjligt för talet 100 

- Mina ord – dina 
ord 

- Ge utrymme 
- Reagera vänligt på 
varandra 

7. Läsuppgifter 
 
(De fyra räknesätten, 
problemlösningsförmåga 
och resonemangsförmåga) 
 

Lista ut vilket räknesätt 
som ska användas och 
prata om hur de kommit 
fram till svaret 

- Kloka pennan - Reagera vänligt på 
varandra 
- Ge beröm 

8.Fiskproblemet 
 
(De fyra räknesätten, 
problemlösningsförmåga 
och resonemangsförmåga) 
 

Lista ut svaren på 
problemen. Se till att 
alla har förstått 
lösningen 
(bil. G) 

- Kloka pennan - Ta eget ansvar 
- Rollen som penna eller 
tänkare 

9.Solrosproblemet 
 
(De fyra räknesätten, 
problemlösningsförmåga 
och resonemangsförmåga) 
 

Lista ut svaren på 
problemen. Se till att 
alla har förstått 
lösningen 
(bil. G) 

- Kloka pennan - Ta eget ansvar 
- Enas 
- Rollen som penna eller 
tänkare 

10.Enkät, utdelning av 
stödplanschen med 
fokusfärdigheter m.m. 
 
(Lust att lära och 
metakognition) 
 

Svara på frågor om hur 
de upplevt 
interventionen m.m. 

- Digital enkät - Avslutande genomgång 
av alla fokusfärdigheter  

 
Bild 6 (egen konstruktion) 

 
5.4.4 Observationer och fältanteckningar 
I denna deltagande observation har kortfattade fältanteckningar skrivits efter avslutade 
lektionspass. Eftersom det varit svårt att leda undervisning och anteckna samtidigt har det 
varit nödvändigt att göra dessa efter lektionerna.  
 
Avsikten med observationerna var att försöka notera om den lärmiljö jag försöker bygga 
påverkar SUM-elevernas interaktioner och delaktighet. För att SUM-elever ska kunna 
delta på samma villkor som sina kamrater samtidigt som de är delaktiga i arbetet i 
matematik behövs en delaktighet i alla tre inkluderingsperspektiv. Den fysiska 
inkluderingen finns eftersom alla befinner sig i samma rum. Om den didaktiska 
inkluderingen fungerar, kan de delta och genomföra uppgifter tillsammans med sin 
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klasskamrater på sin nivå, och även ses som en tillgång. Genom att iaktta deras aktivitet 
och kroppsspråk vill jag se om det går att observera aktivitet, motivation och samarbete. 
Avslutningsvis vill jag se om de lyckas utveckla sitt deltagande i matematiska samtal från 
att förklara/kommunicera till att resonera. 
 
5.4.5 Elevutvärderingar 
Eleverna fick loggböcker där de kunde utvärdera upplevelsen av sin egen insats och sitt 
eget lärande. Detta för att öka förståelsen av hur eget ansvar och egen arbetsinsats 
påverkar gruppen. 
 
5.5.  Tillförlitlighet 
Två kriterier gäller för att bedöma kvaliteten på forskningsarbeten, reliabilitet och 
validitet (Bryman 2016). Här diskuteras dessa två begrepp i relation till min studie. Även 
generaliserbarhet och/eller relaterbarhet problematiseras. 
 
Reliabilitet 
Kvalitativa undersökningar har svårare att garantera hög reliabilitet. Eftersom jag som 
ensam observatör samtidigt var ansvarig för interventionen, kompletterades den med 
loggböcker, enkäter, inspelningar och intervjuer. Studien handlar om deltagande och 
upplevelser, vilket alltid innebär en risk för subjektivitet (Stukát 2011). En svaghet i 
undersökningen är möjligen mitt intresse för metoden, vilket skulle kunna påverka 
iakttagelser och tolkningar (Ibid).  
 
En styrka med interventionen var att den pågick under flera veckor och bestod av tio 
lektioner. Det blev under en period något normalt att träffa mig en till två gånger i veckan. 
Det gav eleverna en möjlighet att slappna av och bli tryggare i arbetssättet. Att tillfällena 
blev så pass många och kompletterades med enkäter och intervjuer gjorde att det efteråt 
blev möjligt att se om elevernas svar och de observerade situationerna i klassrummet 
överensstämde. Att använda sig av triangulering är ett sätt att se om resultaten bekräftar 
varandra och ger högre reliabilitet i undersökningen (Bryman 2016). 
 
Undersökningens stora svaghet var yttre störningar och olyckliga omständigheter. Det 
handlade om att lektionspassen hamnade sist på dagen, de sista veckorna på läsåret, att 
de blev kortare än planerat samt att årets majmånad blev seklets varmaste. Det rum vi 
blev hänvisade till innehöll många distraktionsmoment och vi fick byta lokal efter två 
tillfällen. Om det varit möjligt att göra om studien hade varje tillfälle blivit längre och 
legat tidigare på dagen. Det hade också varit bra med fler tillfällen för att följa elevernas 
utveckling under en längre tid. Den från början tänkta planeringen, med den ordinarie 
klassläraren närvarande, hade förenklat möjligheten att observera och då kompletterats 
med dennas observationer. 
 
När det gäller intervjuerna så var SUM-eleverna fyra från början, men endast tre i slutet, 
vilket innebär bortfall från ett redan litet underlag. Dessutom är informanternas 
(elevernas) svar är alltid knutna till det specifika tillfälle där det sker. Det finns alltid en 
risk att min roll som frågeställare påverkar deras svar. Detta är särskilt känsligt i intervjuer 
med barn (Skolinspektionen 2009). En annan risk är att eleverna vill visa sig positiva och 
välvilliga och därmed svarar positivt på frågor. En fördel är att dessa fyra elever känner 
mig väl och som jag upplever det trygga med mig. En förtroendefull relation kan ge 
ärligare resultat och minska risken för att de vill ge positiva svar för att vara till lags 
(Stukát 2011). 
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Validitet 
Studiens syfte handlar om att se om det finns ett samband mellan arbetssättet kooperativt 
lärande och elevernas upplevelse av inkludering samt SUM-elevernas förutsättningar att 
delta på samma villkor som sina klasskamrater. För att kunna uppmärksamma delaktighet 
behövs både observationer av samspel och att eleverna själva får uttrycka sina 
uppfattningar. För att få svar på forskningsfrågan om hur eleverna agerar under arbetet 
med strukturerat kooperativt lärande var alltså observationer nödvändiga. För att få svar 
på forskningsfrågorna om alla elevers delaktighet var enkäter och loggböcker det enda 
möjliga med den tidsmässiga begränsning som fanns. SUM-elevernas upplevelser av 
arbetet och sin delaktighet krävde mer djupgående intervjuer. Frågan om delaktighet i 
matematiska resonemang blev den svåraste eftersom eleverna själva inte riktigt förstår 
innebörden i begreppet matematiska resonemang. Detta är en svår fråga som behöver 
undersökas vidare. Vi tog ett första steg mot detta genom att öva på att använda 
matematikord och fraser som stödjer ett resonerande samtal. För att försöka ringa in det 
centrala begreppet delaktighet användes Johnson och Johnsons (2009) samspelsteorier 
som utgångspunkt i frågorna. 
 
Generaliserbarhet 
Modellen Kooperativt Lärande växer i Sverige, som en av flera metoder att utveckla 
undervisning. För att undersöka om de teorier som ligger bakom modellen är applicerbara 
är det meningsfullt att studier genomförs. Denna studie är gjord i en enstaka 
mellanstadieklass. Att använda sig av endast en undersökningsgrupp innebär att urvalet 
är begränsat och litet. Varken gruppen eller resultatet kan sägas vara representativt för 
alla mellanstadieklasser. En liten undersökningsgrupp kan göra att resultatet är svårare att 
göra generaliserbart, vare sig det blir ett positivt eller ett negativt utfall. Förutsättningarna 
har inte varit ultimata, vilket kan innebära att resultatet kunde varit tydligare i en annan 
situation. Det resultat som framkommer här kan visa på en riktning och en eventuell 
utveckling samt bekräfta eller motsäga den tidigare forskning som finns på området. 
Relaterbarhet är möjligen ett bättre eller mer korrekt ord för hur resultaten kan användas, 
även om det är ett svagare begrepp än generaliserbarhet (Stukát 2011). Eftersom studien 
till stor del handlar om uppfattningar kan ändå resultatet anses relaterbart. De kan  
användas som komplement till liknande forskning eller ge idéer och inspiration till vidare 
undersökningar.  
 
5.6  Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2008) har utarbetat forskningsetiska principer för att samhällets 
medlemmar ska känna att forskningen är motiverad och att individen skyddas mot 
otillbörlig insyn. Utifrån forskningskravet är det befogat att titta på SUM-elevers 
möjligheter att delta i inkluderande undervisning och vilka undervisningsmetoder och 
lärmiljöer som stödjer detta. De forskningsetiska principerna som är avsedda att skydda 
individens integritet delas upp i fyra huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Enligt informationskravet har skolan, klassläraren, eleverna och vårdnadshavarna 
informerats om studien. Eleverna informerades först av klassläraren, sedan av mig vid ett 
eget tillfälle där de fick möjlighet att ställa frågor. Vårdnadshavarna informerades i ett 
brev som skickade hem med eleverna, samt via den digitala lärportalen Unikum (bilaga 
E). De fyra SUM-elevernas vårdnadshavare fick ytterligare information via telefonsamtal. 
 
Samtyckeskravet innebar här att rektor och klasslärare tillfrågades om de var intresserade 
av studien. Interventionen i klassen skulle ske inom ramen för den ordinarie 
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matematikundervisningen och eftersom elevernas aktivitet under lektionstillfällena inte 
var av känslig natur blev frågan om deltagande oproblematisk.. De fyra SUM-elevernas 
vårdnadshavare fick extra information och tillfrågades om skriftligt godkännande av 
elevernas deltagande i intervjuer och inspelningar av dessa (bilaga F). 
 
Konfidentialitetskravet följs genom att kommunens namn inte anges samt att skolans 
namn och alla deltagande är anonyma. Vid analysen av intervjuerna anges eleverna med 
en bokstav för att ytterligare försvåra för utomstående att identifiera dem. Detta är extra 
viktigt eftersom dessa elever har just matematiksvårigheterna som sitt möjligtvis 
igenkännliga särdrag (Vetenskapsrådet 2008). 
 
Nyttjandekravet tillgodoses genom att alla berörda informerats om hur materialet ska 
användas, att arbetet kommer att presenteras i form av en examensuppsats på 
Linnéuniversitetet i höst och återkopplas muntligt till kollegor, klasslärare och elever. 
 
6 Resultat och analys 
I följande avsnitt redovisas hur de kvalitativa data som finns har samlats in och 
analyserats. Ett förtydligande görs även av hur analysramen ser ut. Därefter följer de olika 
resultaten med kort analys. Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys. 
 
6.1 Bearbetning och analys av insamlat material 
Här redogörs för hur bearbetningen av det insamlade materialet har gått till och hur 
analysen av materialet har hanterats. 
 
6.1.1 Datainsamling 
Enkät 1, Mattivation,  gjordes på papper och därmed blev även sammanställningen analog. 
Sammanställningen låg till grund för tolkningen av hur eleverna senare upplevt 
interventionen i förhållande till ordinarie arbete i matematik, men även för att upptäcka 
eventuell oro för matematik. 
 
Intervjuerna, som gjordes med SUM-eleverna innan interventionen, spelades in och 
transkriberades för att ge möjlighet att få en djupare förståelse av deras upplevelser av 
matematik och matematiklärande. 
 
Observationer och fältanteckningar består av handskrivna noteringar kompletterade med 
ett enkelt dokumentationsprotokoll utifrån valda observationspunkter (bil A). På grund 
av svårigheten att samtidigt observera och ansvara för undervisningen gjordes under 
lektion 8 två inspelningar. Dessa inspelningar har delvis transkriberats och infogats i 
fältanteckningarna. Inspelningarna var långa och innehöll mycket överflödig 
kommunikation, och därför gjordes bedömningen att allt inte behövde skrivas ner.  
 
De utvärderingar av lektionstillfällena som eleverna har gjort i sina loggböcker är av  
kompletterande slag och har tolkats utifrån hur eleverna förstått det metakognitiva 
inslaget i modellen Kooperativt Lärande.  
 
Den avslutande enkäten gjordes digitalt och anonymt och har tolkats utifrån alla elevers 
uppfattning av interventionen för att få reda på om det arbetssätt som valts passar alla 
elever. Detta är betydelsefullt eftersom arbetssättet bygger på att lärande växer i sociala 
sammanhang och övriga elevers insatser därför i stor grad påverkar SUM-eleverna.  
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För att ta reda på SUM-elevernas uppfattning av interventionen och för att få möjlighet 
att jämföra deras uppfattningar med den inledande intervjun gjordes en avslutande 
intervju med dem. Dessa intervjuer har spelats in, transkriberats i sin helhet och hänvisas 
till i resultatdelen. 
 
6.1.2 Analysram 
Målet med SUM-elevernas skolsituation är upplevelsen av fysisk, social och didaktisk 
inkludering i matematik. De ska inkluderas i skolans dubbla uppdrag, demokrati- och 
lärandeuppdraget. De ska inte enbart inkluderas i undervisning utan även i matematik-
innehåll. Det krävs alltså en upplevd delaktighet i arbetet i matematik. I detta fall 
resonerande i matematik på samma villkor som sina klasskamrater. Genomgående i 
interventionen är ambitionen att eleverna inte ska uppleva rädsla för matematik ”math 
anxiety” (Furner & Duffy 2002) och att undervisningen ska bidra till lust att lära.  
 
Cobbs indelning av det som sker i ett matematikklassrum är: sociala normer i 
klassrummet, sociomatematiska normerna och praxis i matematikklassrummet. Ett försök 
har gjorts att se om det varit möjligt att observera om någon av dessa varit synliga. 
Johnson och Johnson (2009) anger grundprinciperna i kooperativt lärande som SPEL; 
samarbetsfärdigheter (S), positivt ömsesidigt beroende (P), eget ansvar (E), lika 
delaktighet (L), kompletterat med stödjande interaktion och 3F (feedback, feedup, 
feedforward) (F). 
 
För att notera hur eleverna agerar och upplever strukturerat kooperativt lärande har jag 
utifrån SPEL-principerna (Johnson & Johnson 1999) valt att utgå från begrepp som är 
lättbegripliga för yngre elever. Dessa begrepp är de fokuspunkter vi arbetat ifrån och som 
sedan i resultatet redovisas genom observationer, enkäter, intervjuer och till viss del 
loggböcker. Bokstäverna inom parentes anger vilken SPEL-princip som noteras. 
Eftersom de ofta överlappar varandra blir min tolkning av observationerna subjektiv, men 
det blir också synligt vilka val jag gjort. 
 

o Lyssna (P, L) 
o Ge utrymme (S, L) 
o Hjälpa (S, L) 
o Berömma (R, F) 
o Enas (S, L) 
o Ta eget ansvar (E) 
o Reagera vänligt på varandra (S, P, E, L, F ) 

 
6.2  Resultatredovisning  
I detta kapitel redovisas resultaten för varje datainsamlingsmetod. Varje del avslutas med 
en kortare analys. Först redovisas samtliga elevers uppfattningar om erfarenheter och 
uppfattningar om matematik och arbetsformer utifrån enkät 1. Därefter presenteras SUM-
elevernas uppfattningar utifrån intervjuerna. Sedan redovisas det som observerats under 
observationerna. Slutligen redovisas den avslutande enkäten och SUM-elevernas 
kompletterande intervju. En kort reflektion över hur loggböckernas användning fungerat 
finns också med. Varje resultatdel följs av en kort analys. Avslutningsvis görs en 
sammanfattning av resultatet. 
 
6.2.1 Inledande enkät ”Mattivation” 
För att ta reda på elevernas uppfattningar av matematiklektioner och om möjligt upptäcka 
eventuell olust till matematik inför interventionen genomfördes enkäten med alla eleverna 



  
 

 27 

i klassen. Svarsalternativen gick från 1 roligt till 6 tråkigt samt 1 Jag lär mig mycket till 
6 Jag lär mig inget. Svaren redovisas utifrån fyra frågeområden. Samtliga 16 deltagande 
elever i klassen svarade på frågorna. 
 
Vad tänker du på när du hör ordet matematik?  
De allra flesta svaren handlade om siffror, tal, räkning och räknesätt. En elev svarade 
roligt och en svarade ”sisådär". En elev svarade geometri.  
 
Vad gör man när man arbetar med matematik i skolan? 
Majoriteten svarade räknar och/eller jobbar. En elev svarade ”Man är tyst och jobbar”. 
En svarade ”Man räknar och tänker”. En elev tänkte på matteboken. 
 
Frågor om arbetsformer: 
Eleverna uppgav att de lär sig mycket på matematiklektionerna. Alla hade svarat ett eller 
två på likertskalan. På frågorna kring olika arbetssätt svarade nästan alla att de både tyckte 
om att arbeta i grupp eller par och att de lärde sig mycket när de arbetade så. De svarade 
lika positivt gällande enskilt arbete, det vill säga att de tyckte om det och lärde sig.  
 
Önskemål på framtida arbetssätt: 
Att arbeta laborativt och i grupp var de mest önskade arbetssätten, men även att få arbeta 
enskilt. Arbete i boken var minst önskvärt.  
 
Analys: 
Alla elever svarade att de tyckte om matematik, fast i olika hög grad. En svarade ”sisådär” 
angående matematik i allmänhet, men roligt på många av de ingående arbetssätten., De 
uppfattade matematik mest som räkning. Ett fåtal nämnde geometri. Det enda resultat 
som stack ut var upplevelsen av att lyssna på lärarens genomgångar. Där hade svaren 
större spridning och flera upplevde det mer tråkigt än andra arbetssätt. På frågan om hur 
mycket de lärde sig av genomgångarna, var uppfattningen mer positiv. Arbete med 
laborativt material var uppskattat. Där låg svaren högt. Problemlösning som arbetsmetod 
fick också högt resultat, liksom hur mycket de lärde sig. Genomgående var att svaren var 
positiva. Någon olust eller rädsla inför matematik gick inte att upptäcka. Grupparbete var 
något de gillade och önskade. Inga frågor om samarbetsstrategier ingick eftersom vi inte 
börjat med dem. 
 
6.2.2 Inledande intervju 
Elevernas känslor inför matematiken och i värsta fall rädsla för den kan skapa stora hinder 
för inlärningen och hur de deltar i undervisningen. Därför handlade intervjun med SUM-
eleverna om deras uppfattningar om matematik, erfarenhet av matematikarbete och deras 
egen situation i klassen. Frågornas teman utgick ifrån de tre olika inkluderingsbegreppen, 
matematik och lust att lära. Eftersom urvalet enbart består av fyra elever är det inte avsett 
att göra generaliserbart, utan en intressant utgångspunkt inför interventionen och som 
jämförelse vid den avslutande intervjun. Går det att se en förändring, upptäcka en möjlig 
utveckling. Hur upplever de delaktigheten före och efter?  
 
I huvudsak kopplat till social inkludering: 
I intervjuerna framkom att alla fyra eleverna trivdes bra i klassen och att de upplevde det 
som en bra klass. De hade alla flera klasskamrater som de trivdes med. Deras uppfattning 
om vad de gör i klassrummet när de har matte beskrev förutom att räkna även viss 
geometri. De säger att de kan arbeta med alla i klassen.  En elev uttrycker: ”Det går ju 
bra, men det känns lättare att prata med dom som man har, som man känner liksom bäst” 
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(R). Ingen av dem uppfattar att de som svarar fel i klassen blir skrattade åt. Fröken 
bemöter deras felsvar vänligt. ”Förklara lite noggrannare, så kanske dom andra förstår” 
(K). ”Är det någon som kan hjälpa till... kan hjälpa och svara?” (R). ”Hon brukar säga att 
vi får räkna om på den om vi inte kan den eller….förklara lite mer.” (F). ”Hon säger typ 
eh det gör ingenting asså”. (U).  
 
Att prata högt i klassen upplevdes nervöst. ”Jag gör det inte så ofta” (R). ”Pirrigt” 
(R). ”Inte rädd precis, men det kan vara lite pirrigt… är rädd för att säga fel med det, men 
ibland kan man tänka det.” (R) ”Åh… det känns lite…inte pinsamt… men alltså inte 
pinsamt då, men alltså liksom…. Lite pirrigt för vill inte säga fel liksom. (U). Att 
kommunicera eller resonera var svåra begrepp. De intervjuade eleverna tolkade det mest 
som att kunna förklara. ”Jag vågar inte men om jag vill så gör ja’ ju de’”. (K). ”Jag gör 
nästan aldrig det. Jag tycker inte om det.” (K). Jag gillar inte att förklara för 17 stycken 
personer). (K). I klassrummet uppfattar de att några pratar mer än andra. [tre kamrater 
nämns vid namn] (F). ”Jaa, men jag vet inte vilka.” (K) 
 
Samtliga uppger att de är lättare att kommunicera och förklara för klasskamrater i en liten 
grupp hos specialläraren. ”Det känns ju bra.” (R). ”Det känns ju lättare… Det är ju lättare 
när man liksom sitter så här med några andra.” (R). ”Det är roligt, tycker jag!. Det är 
jätteroligt!” (U). ”Det känns bra.” (K). 
 
I huvudsak kopplat till didaktisk inkludering: 
Alla fyra tycker att de lär sig matematik. Uppgifterna är möjliga att klara av, fast det är 
lite svårt. De upplever att alla i klassen jobbar med samma saker, fast blir klara olika 
fort. ”Vi jobbar typ alltid med samma saker.” (F). ”Asså det brukar ju ofta vara samma 
men kanske vissa kanske blir klara snabbare så kanske de får göra annat jobb och vissa 
gör samma. “Vi jobbar med samma kapitel.” (K). ”Ibland jobbar vi med samma. Då 
jobbar vi med häften och så. Och ibland så jobbar vi olika.” (U). När de gäller om de 
arbetsuppgifter de får är möjliga att klara av: ”För ibland kommer jag inte ihåg om det är 
plus eller addition.” (U). Ibland vet jag inte vad jag ska göra.” (U). ”Ja, men jag behöver 
lite tid på mig och tystnad.” (K). ”Ja, lagom.” (R). ”Lite”. (F). ”På en lektion hinner jag 
fem sidor”. (F). När det gäller att få kommunicera matematik så uppger samtliga att de 
tycker att det är ett fåtal elever som alltid vill svara på frökens frågor i klassrummet och 
att det oftast är samma elever. 
 
Alla fyra uppger att de får hjälp av sin fröken när de behöver, men också att de tar hjälp 
av de kamrater som sitter närmast om de fastnar på en uppgift eller inte förstår vad de ska 
göra. De frågar den som de sitter närmast. ”Då frågar jag min fröken eller så frågar jag 
min kompis bredvid). (U). Tre av dem berättar att de även hjälper sina grannar. ”Jag säger 
kan du typ tänka så här.” (F). ”Om någon kamrat varit till exempel hos tandläkaren ”om 
man inte fattar vad man ska göra”. (R) 
 
I huvudsak kopplat till fysisk inkludering: 
Alla fyra tycker att det känns bra att gå till specialläraren. ”Det känns kanske typ… en 
gång i veckan….” skulle gärna gå ”typ två gånger i veckan”. (F). ”Jag tycker det är bra!” 
S). ”Det är lagom.” (R). ”Bra! Det är kul!” (K). ”Lagom” (K).”Jag tycker det är roligt! 
(U). Elev R, F, U och K uppger alla fyra att det inte känns jobbigt att gå ifrån klassrummet. 
Undantaget är en elev som uppger att det är negativt bara om det är tystläsning då. ”Det 
kan vara jobbigt när jag liksom har läst och kommit liksom jättelångt och så händer det 
nåt spännande.” (U). ”Det känns inte jobbigt!” (U). Samtliga uppger att de också arbetar 
bra i klassrummet. 
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I huvudsak kopplat till matematiken: 
Alla fyra eleverna uppgav olika begrepp inom räknesätten som det man ska lära sig i 
matematik. ”Tre av dem lade till var sitt geometribegrepp. ”Cirkel” (F), ”Omkrets” (U), 
geometri” (K). Ingen av de fyra svarade att de kände till vad begreppen centralt innehåll 
eller förmågor innebar. Däremot kände de till visst matematiskt språk. De exempel som 
gavs var benämningarna på de fyra räknesätten. 
 
I huvudsak kopplat till lust att lära: 
Alla fyra svarade att de tyckte att matematik var roligt. ”Grejerna som jag tycker om är 
geometri och multiplikation. Jag tycker det är jätteroligt!” (U). ”Jag bara jobbar och 
tycker att det är roligt”. (F). ”När det är lugnt och man får tänka”. (R). Tre av fyra svarar 
att de tror att alla kan bli bra på matematik. Den fjärde svarade inte på frågan. ”Ja det kan 
väl alla.” (U). ”Jaa, om man vill”. (F). Tre av fyra svarar att det inte är viktigt att komma 
långt i matteboken. Det fjärde svaret var att det inte var en tävling utan för att slippa 
hemarbete. ”Jag tycker det e så att man inte får läxa hem”. (F). Alla fyra tycker det är 
viktigt att kunna matte. 
 
Analys: 
Samtliga SUM-elever uttrycker att de trivs i sin klass och de uppfattar att de lär sig 
matematik. Den matematik de känner till handlar om räkning och räknesätt, men även till 
viss del om geometri. En förklaring till att geometri dök upp som matematikinnehåll kan 
vara att det var det som eleverna senast arbetat med i klassrummet. De upplever sig som 
en del av klassen och att de kan arbeta med flera, fast de oftast frågar dem som sitter 
närmast om hjälp när det behövs. Ingen av dem nämner grupparbete när vi pratar om 
klassrumsarbete. Trots att det verkar vara en bra stämning i klassrummet, där det bara 
undantagsvis är någon som skrattar om någon svarar fel, så svarar alla fyra att de inte 
pratar högt i klassrummet för att det inte känns bra eller är för pirrigt. Det är ett fåtal 
elever, oftast samma som pratar högt i klassrummet och vill svara på frökens frågor. 
Eleverna gör oftast samma sak, fast olika fort. Det går inte upptäcka någon direkt känsla 
av att någon av dem känner sig utanför. De uttrycker inte heller att arbetet hos 
specialläraren är något negativt eller att det är jobbigt eller utpekande att gå dit. Tvärtom 
tycker de att det är lättare att prata där, för att det är en mindre grupp och inte så många 
som lyssnar.  
 
De tycker att uppgifterna de får i klassrummet är möjliga att klara av, fast de ibland får 
fråga fröken och kamraten som sitter bredvid. Det verkar inte som om de får uppgifter 
som de upplever särskiljande. Ingen av de fyra känner till vad centralt innehåll eller 
förmågor är. När jag räknar upp några exempel på centralt innehåll känner de igen enstaka 
delar. Särskilt uttrycket förmågor är obekant. Kommunicera och resonera är osäkra 
begrepp. ”Prata matte” är för dem att kunna förklara för någon annan hur man ska lösa 
uppgifterna i boken eller i häftet och liknar mest att kommunicera.. Det är möjligt att 
någon av dem kan kommunicera och resonera fastän de inte kan begreppet, men inte 
möjligt att veta i detta skede. Det mattespråk de känner till härrör sig till de fyra 
räknesätten, men är väldigt begränsat.  
 
Sammanfattningsvis framträder det att de fyra SUM-eleverna känner sig delaktiga i 
klassen, har uppgifter som de tycker sig klara av, men inte vill eller vågar kommunicera. 
De har ingen direkt erfarenhet av vad man gör när man resonerar. De pratar inte så mycket 
matte och har inte så mycket ”prattid” i klassrummet. 
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6.2.3 Observationer 
De 10 lektionstillfällena genomfördes enligt schemat på sidan 23. Målet med lektionerna 
var inte huruvida eleverna uppnådde rätt eller fel svar på uppgifterna utan att de skulle 
utveckla sitt samarbete och få ökad delaktighet i att resonera i matematik. Vid alla 
tillfällen fanns uppföljande uppgifter som var lättare eller svårare och eleverna fick då 
välja vilka. En avslutande uppgift fanns alltid, där de själva fick skapa en liknande uppgift. 
Eleverna hann olika långt med uppgifterna. De tre första tillfällena handlade om att lära 
känna sin grupp, ge gruppen namn och hur de skulle använda sig av fokuspunkterna. De 
följande sex utvecklades från att samla matteord till att arbeta med problemlösning. 
Resultaten sammanfattas under rubrikerna delaktighet alla, delaktighet SUM-elever, 
kommunikation/resonemang och delaktighet i matematik. Under dessa rubriker finns de 
begrepp som barnen övat genom strukturerna i modellen kooperativt lärande. De 
fetmarkerade är de jag noterade. Bokstäverna inom parentes visar på vilka SPEL-
principer som ingår i dessa. 
 

o Lyssna (P, L) 
o Ge utrymme (S, L) 
o Hjälpa (S, L) 
o Berömma (R) 
o Enas (S, L) 
o Ta eget ansvar (E) 
o Reagera vänligt på varandra (S, P E, L) 

 
Resultat delaktighet alla elever: 
Vid de första tillfällena, genomgång, instruktioner och återkoppling svarade samma fåtal 
elever med handuppräckning. När strukturerna började användas, med stöd av 
förtydligande planscher, blev aktiviteten högre hos alla elever. Den uppgift som innebar 
att de skulle hitta matematikord i sin bok ledde till ett större antal frågor från eleverna om 
vad jag tyckte och ville. Strukturen Mötas på mitten fungerade direkt och var tydlig. 
Arbetet pågick utan frågor. Mina ord – dina ord var en struktur där alla direkt blev aktiva. 
Kloka pennan innebar en arbetsfördelning som fungerade bättre vid andra tillfället. Tredje 
tillfället fungerade bäst för då var alla förtrogna med strategin. Framme vid de två sista 
övningarna, som var av problemlösningstyp, visade det sig vara bra att strukturen var 
känd. De satte genast igång med arbetet. Ett positivt och till viss del oväntat resultat var 
att en elev med NPF-problematik, men utan matematiksvårigheter blev lyssnad på i sin 
grupp i ett matematiksammanhang, vilket var nytt för denne, som oftast fått 
uppmärksamhet för sitt problemskapande beteende. Med visst stöd från mig fick hen 
förklara för sin grupp hur han tänkt, vilket var helt rätt och gruppen kom in på rätt spår. 
 
Några elever tog snabbare itu med sina uppgifter än andra, men fokuspunkterna ge 
utrymme, enas och att reagera vänligt på varandra var tydliga och gjorde att de tog 
uppgifterna på ett allvar. De fokuspunkter som fungerade bäst var att lyssna, ta eget 
ansvar, ge utrymme och att enas 
 
Resultat delaktighet SUM-elever: 
Vid de första två tillfällena fungerade arbetet bra för tre av fyra elever. En (R) visade oro 
och tystnad, men försökte följa det de andra gjorde. För varje tillfälle som gick blev tre 
av dem mer och mer aktiva och trygga med vad de skulle göra. En (F) lyckades inte delta 
och gick till vår avdelning för lugn och ro, av skäl som i första hand inte hade med denna 
intervention att göra. Det innebar att bara tre av fyra fullföljde deltagandet. De punkter 
som dessa elever klarade mycket bra var att lyssna, enas, ta eget ansvar och reagera 
vänligt på andra.  
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Resultat kommunikation/resonemang alla inklusive SUM-eleverna: 
Lektionerna inleddes med att först lära sig strukturerna och att sedan fylla dem med 
matematik. Eftersom varje lektionspass inleddes med samma förväntningar tog 
samarbetsinlärningen kortare och kortare tid för varje tillfälle, medan matematik-
innehållet gavs tydligare utrymme. I noteringarna går det att se att kommunikationen 
mellan eleverna ökade. Samtalen handlade de sista tillfällen om olika sätt att lösa 
problemen. Det var svårt att hinna lyssna noggrant på elevernas kommunikation och höra 
exakt hur de tänkt och formulerat sig. Min tid togs upp av att stötta alla grupper eller par, 
samt att uppmuntra dem. Värmen var besvärande. De tre SUM-eleverna uppvisade ett 
lugn som kan peka på trygghet tillsammans med sina arbetskamrater. Vid alla tillfällen 
utom de två sista lyckades vi behålla samma gruppsammansättning. De fokuspunkter som 
fungerade bäst för dem var att lyssna, ge utrymme, reagera vänligt på varandra och att 
enas. Ett par gjorde sten, sax påse när de inte kunde komma överens i stället för att 
muntligt förklara och resonera hur de tänkt för att övertyga de två andra om sin idé. Just 
i det fallet blev det ett steg framåt eftersom det ledde till att de hamnade på rätt spår. Alla 
tre SUM-elever försökte sig på att använda resonemangsfraserna. Flera av de övriga 
eleverna gjorde det också.  
 
Resultat delaktighet i matematik: 
6 tillfällen av 10 hade matematik som fokus. Samarbetsstrukturerna fick stor 
uppmärksamhet, men samtalen handlade om matematik. Fiskproblemet gav extra många 
möjligheter till olika lösningar. Vid dessa tillfällen blev tiden för kort för att göra en 
klassgemensam reflektion och att tillsammans resonera kring olika lösningsmetoder. 
Flera elever agerade ut en stor frustration eftersom de uttryckte att de ville klara av 
uppgiften, men hamnade i en återvändsgränd när de försökte lista ut vad en fisk kostade, 
hamnade i halva enkronor som de inte känner till och blev oeniga om hur de skulle gå 
vidare. Alla tre SUM-elever var aktiva hela arbetspasset, trots att det var kämpigt med 
både uppgiften och värmen. De två fokuspunkter som gav stor effekt var eget ansvar och 
reagera vänligt på varandra. Dessa fokuspunkter var viktiga och de elever som påmindes 
förstod direkt vad som avsågs och ändrade medvetet sitt beteende. Just dessa öppnade 
dessutom för SUM-elevernas deltagande. De fokuspunkter som var svårast för dem att 
applicera var beröm och att visa att man lyssnar. 
 
Analys: 
Vid de tre inledande tillfällena ändrades lokalen två gånger, vilket inte alls ger trygghet. 
Även om jag var en bekant person så visste de inte riktigt vad de skulle förvänta sig av 
lektionerna. Vi skulle skapa ett didaktiskt kontrakt med varandra och IRE var inte det 
som gällde. De skulle lära sig mina gränser och förstå hur mycket samtal som förväntades 
av dem. Kommunikation skulle ske men inte om vad som helst utan runt uppgiften de fått. 
Samtalen utvecklades mer och mer mot matematikinnehåll och resonemang. 
 
Strategierna och fokuspunkterna var till hjälp för att förtydliga vad jag menade och att det 
fanns förväntningar på eleverna att inte bara jobba tyst eller att komma fram till rätt svar. 
De var mycket positiva och relativt vana att arbeta tillsammans i olika konstellationer. 
Däremot vara de inte vana att vara så styrda och observerade utifrån samarbetstekniker. 
Steget från att observeras utifrån ”matteprat” till  resonerande samtal i matematik blev 
inte så långt som jag trott. Däremot var värmen och tidpunkten på dagen inte alls bra 
förutsättningar. Lektionerna blev även för korta för att både hinna sammanfatta i hela 
gruppen och göra en egen utvärdering av sin insats. Enligt Fangen (2005) bör en 
deltagande observation vara öppen och kriterierna för vad som ska observeras vara tydliga. 
Eleverna visste att fokuspunkterna inklusive matematik var det som skulle observeras. De 
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visste även att fokuspunkterna var det som skulle uppmärksammas. Eftersom vi 
poängterade vissa delar av dessa varje lektion hade de möjlighet att träna dem. Det gick 
att se att de verkligen försökte även om de inte alltid lyckades. 
 
Den observerade delaktigheten hos alla elever varierade mellan tillfällena, mycket 
beroende på trötthet och värme. En stor vilja fanns att göra uppgifterna och att ge varandra 
utrymme. De som var tre i sin grupp hade svårare att hålla fokus och fick ibland påminnas 
om att släppa in den tredje medlemmen. I övrigt gick det se att de tre SUM-eleverna 
koncentrerat pratade med de andra vilket pekar på deltagande och kan tolkas som 
delaktighet. Samtalen kretsade kring hur matematikuppgifterna skulle genomföras. Vid 
de tre avslutande tillfällena med matematikproblem handlade det om hur de skulle räkna 
för att komma på svaren. Ibland liknade det mer diskussion än resonemang, men samtalen 
handlade om uppgiften, även för de tre SUM-eleverna. 
 
6.2.4 Avslutande enkät  
Målet med enkäten var att få en uppfattning om hur eleverna uppfattat sin egen roll och 
delaktighet i arbetet. Frågorna handlade om delaktighet utifrån SPEL-principerna 
omvandlade till fokuspunkterna i studien: lyssna, ge utrymme, hjälpa, berömma, enas, ta 
eget ansvar och ge något positivt tillbaka till sina kamrater. Några frågor handlade om 
hur de upplevt arbetssättet, deras delaktighet, samt användningen av matematikspråk och 
resonemangsfraser. De fick även frågor om de upplevde en skillnad mellan detta sätt att 
arbeta och det vanliga i klassrummet. 
 
Enkäten avslutades med sex frågor: 
- Vad tycker du har varit bra med det här arbetssättet? 
- Vad tycker du har varit dåligt med det här arbetssättet? 
- Är det någon skillnad mellan att arbeta på det här sättet och hur ni brukar arbeta med 
matematik? 
- Skulle du vilka arbeta mer på det här sättet? 
- Tror du att alla i klassen kan vara med och arbeta på det här sättet, även om man kan 
olika mycket? 
- Skriv några tips på vad jag ska tänka på om jag provar det igen. 
 
15 elever av 17 elever svarade på enkäten, vilket innebar ett litet bortfall. Dessa var de 
två som inte deltog i interventionen. Alla närvarande elever tog sig god tid att svara på 
frågorna, lugnt och metodiskt. En elev har hoppat över två frågor. Frågealternativen följde 
en ordinalskala från 1 till 4, där svarsalternativen var aldrig, ibland, ofta eller hela tiden.  
De fokuspunkter som eleverna lyckas bra med enligt svaren i enkäten var att ta eget ansvar, 
få eget utrymme, hjälpa sina kamrater, lyssna och bli lyssnade på.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figur 1    figur 2 
De upplever att de lyssnat på sina kamrater och blivit lyssnade på till stor del. Likadant 
är det med att hjälpa och att få hjälp. Ingen av eleverna valde svarsalternativet aldrig.  
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När det gäller att ge beröm uppger de att de berömt sina klasskamrater ibland, ofta eller 
hela tiden. De hade också upplevt att de fått beröm i olika stor grad. En elev tyckte inte 
att hen hade fått beröm. Ingen svarade att de aldrig kunnat enas i gruppen.  
 
Ett steg mot att kunna resonera är att börja öva matematikord och resonemangsfraser. 
Det var lättare att upptäcka om de själva försökt än om kamraterna försökt, trots detta 
uppgav flera att de hört kamraterna använda orden och fraserna. 10 av 15 svarar att de 
försökt använda matematikspråk hela tiden eller ofta, medan 7 av 14 svarade ofta eller 
hela tiden gällande sina arbetskamrater. 
 
 

 
 
figur 3   figur 4 
 
Alla tycker att de ibland eller ofta försökt använda resonemangsfraserna. Alla utom en 
har hört sina arbetskamrater i gruppen göra det lite eller mycket. 
 
 

 
figur 5   figur 6 
 
Genomgående framgår av svaren att alla elever upplever att de i olika, men stor grad 
tagit del av arbetet och att de försökt engagera sig i de olika SPEL-principernas 
fokuspunkter. De uppger även att de ibland eller ofta upplevt att deras arbetskamrater 
försökt följa fokuspunkterna. I frågorna ingår både att utvärdera om de har gett och fått 
utrymme, hjälp, beröm samt om de lyssnat och blivit lyssnade på. Resultaten pekar på 
att deras upplevelser av det strukturerade kooperativa lärandet påverkat dem positivt. 
 
Angående arbetssättet 
När det gällde vad som varit positivt med arbetssättet handlade svaren mycket om att de 
uppskattat att få arbeta i grupp och att inte behöva vara ensam. Det hade varit bra att få 
lära sig att arbeta i grupp, lära sig enas, lära av varandra, att använda resonemangsfraser 
och att det varit kul med extra matte.  
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”Jag tyckte att det var bra att jobba i grupperna för att man fick lära av varandra.” 
”Jag gillar att arbeta i grupper för att jag lär mig mer.” 
 
Det fanns även de som svarade vad som varit negativt med arbetssättet. Att många 
pratat samtidigt i rummet, en arbetskamrat hade tramsat, att det var för kort tid, att 
passet legat på eftermiddagen och att många varit trötta och velat ge upp. 
 
”Jag tycker det har varit dåligt att vi har haft passet med Marie på eftermiddagen för att vissa är 
lite trötta och vill inte jobba så mycket.” 
”Jag tycker att vi skulle ha mer tid för att jag skulle vilja ha mer tid i arbetet vi har jobbat med.” 
”ibland så var vi så trötta så vi bara gav upp.” 
 
Angående skillnad mot arbetet i klassrummet 
Svaren handlade om att man inte behövde jobba själv, att man får hjälpa varandra, att 
det inte var lika mycket grupparbete i klassen i vanliga fall och att de fått hjälp med 
stödord. 
 
”för att man inte behöver inte göra detta själv utan att man har en som kan hjälpa en” 
”Vi brukar inte arbeta i grupp så mycket när vi arbetar i klassrummet.” 
”Jag tycker att det har varit bra att jobbat i grupp med andra för att men får träna på att ta plats 
och prata i gruppen. Att man hjälper varann, man berömmer mer.”  
 
Angående arbeta mer på det här sättet 
12 svarar att de vill jobba mer på det här sättet,  en svarar kanske, en svarar nej och ett 
svar går inte tolka. 
 
”Jag vill arbeta mer med det här sätt för att jag tyckte det var väldigt roligt.” 
”Ja det skulle jag för att man jobbar i grupp.” 
”JA det skulle ja.” 
 
Angående om alla kan vara med 
Alla 15 svarar att de tror att alla kan vara med. 
 
”Ja det tror jag för vi är VÄRDLENS BÄSTA 4:OR”  
”ja, de tycker jag för att om man arbetar i grupp så kan man hjälpas åt.”  
”Ja det trår jag.För att vi lär os av varandra.” 
 
Angående tips till Marie att tänka på om hon ska prova igen 
8 elever svarade att det hade varit bättre med mer tid. En elev tyckte att hen själv skulle 
förklara lite bättre nästa gång. 
 
”Du kan ha med olika matte ord och sånt vi har pratat om.” 
”Jag har inga tips för att jag tycker att du var jätte bra på att förklara och sånt.” 
”Det har varit för lite tid så man inte hann göra så mycket.” 
 
Analys: 
Att använda en så kallad ordinalskala, där värdena är stigande eller sjunkande, men 
avstånden inte är tydliga ger inte något precist resultat (Bryman 2016). Eftersom 
eleverna svarat utifrån sina förutsättningar och det gäller så pass få elever blir det inte 
intressant att ta fram något typvärde eller möjligt att hitta något medelvärde. Resultaten 
blir i stället intressanta för en analys. 
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Många elever uppger att de förstått vad de förväntats göra och att de i olika hög grad gjort 
eller försökt göra det de förväntades. De har försökt lyssna, ge utrymmer, hjälpa, 
berömma, enas och ta eget ansvar olika mycket. En aning lägre resultat uppkommer när 
de gäller hur de lyckats uppfatta hur arbetskamraterna försökt. Det är möjligt att de när 
de funderar över hur det varit överskattar sin egen insats för att de gärna vill klara 
uppgifterna. Svaret aldrig är väldigt ovanligt. De skulle fokusera både på 
samspelsprinciperna och matematiksamtalen samtidigt som tiden var kort och värmen 
ibland olidlig. Då kan det vara svårt att uppfatta kamraternas insatser. Elevernas svar 
handlade troligtvis mycket om hur de upplevt de senaste tillfällena. Deras svar stämmer 
dock väl överens med de observationer jag gjort. 
 
6.2.5 Avslutande intervju med SUM-elever 
Innan interventionen intervjuades fyra SUM-elever. Den avslutande intervjun blev med 
3 elever, eftersom en elev inte fullföljde interventionen utan fick sin undervisning på 
annan plats varje eftermiddag, inte bara dessa tillfällen. De tre kvarstående SUM-eleverna 
intervjuades efter den avslutande enkäten. 1 elev av 4  innebär i detta fall ett ganska stort 
bortfall. Enkäten gjordes anonymt. Därför behövdes en intervju för att få veta hur SUM-
eleverna upplevt det strukturerade kooperativa lärandet och sina möjligheter till 
delaktighet i matematiska resonerande samtal. Intervjun var, liksom den förberedande, 
semistrukturerad. Den utgick ifrån temana: inkludering genom SPEL-principerna, 
delaktighet i matematik och att resonera. De för barnen mer kända begreppen användes: 
lyssna, ge utrymme, hjälpa, berömma, enas, ta eget ansvar och reagera vänligt på varandra. 
Frågorna kring matematiska resonerande samtal handlade om hur det gått att prata 
matematik utifrån stödplanscherna med matematikord och resonemangsfraser. 
 
I huvudsak kopplat till samspelsprinciperna 
Samtliga tre SUM-elever svarade att det gått bra att arbeta i sitt par/sin grupp. De hade 
reagerat vänligt på sin kamrat och blivit reagerade på vänligt tillbaka. De uppgav att de 
försökt lyssna och att de blivit lyssnade på, men att det vara svårt att komma ihåg att visa 
att man lyssnade. En av dem (R) hade pratat mindre än sin kamrat. ”Jag gillar inte att 
prata så mycket egentligen”. (U). Alla tre tyckte att de fått prata mer än i 
klassrummet. ”Att jag vågar liksom inte prata i klassrummet”. Skillnaden är att det är 
lättare är de bara är två eller tre stycken. ”Då blir jag lugnare och vågar mer” (K). ” Man 
kan jobba…. Det är få…det är färre människor”. (R). Det hade varit möjligt att både ge 
och få utrymme.  
 
I huvudsak kopplat till att kommunicera och resonera matematik 
K säger att det är ett bra sätt att jobba så här  när det är uppgifter med text. Då kan man 
hjälpa varandra att förstå. Hen inte ville ge upp när de arbetade med sådana uppgifter. 
Resonemangsfraserna var till hjälp för alla tre för att komma ihåg när de skulle beskriva 
hur de tänkte. Även U svarar att det var lättare att använda matteord och 
resonemangsfraser när de var två.” För då så kan den andra…om inte den liksom…ena 
inte kommer på nåt så kan den andra försöka hjälpa…eller….ja…”. Hen svarade också 
att planscherna med matteorden var bra att ha när man skulle prata. R svarar att hon haft 
nytta av resonemangsorden, men inte tittat på dem på planschen. ”Asså jag har inte använt 
dom men jag kan få hjälp av dom…fast jag inte använt dom.” Hen kände att de fanns där.  
 
I huvudsak kopplat till inkluderingsaspekterna 
Alla tre elever uppger att de fått större möjlighet att prata när de arbetat i grupper. 
Arbetsuppgifterna hade varit möjliga att klara av. De svarade alla tre att de tror att alla 
elever kan vara med när man arbetar på det här sättet.  ”Jaa. Det kan väl alla göra.”(U) 
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”Det passar ju alla men det kanske inte är lika roligt för dom som kan redan.” ( R ) 
Uppgifterna hade varit möjliga att klara av. ”Mmm, fast ibland tror jag att dom jag jobbat 
med inte har så bra självförtroende.” […] ”Jag ville bli klar med den…jag ville…jag ville 
inte ha en grupp som gedde upp….eller… Jag ville inte ge upp.” (K). ”Ja. Jag tror det. 
Fast det är ganska svåra uppgifter.” (U)  
 
Analys 
Alla tre elever uttrycker tydligt att de tyckt om att arbeta i grupp och att de försökt tänka 
på fokuspunkterna. De tycker även att kamraterna försökt, men att det varit olika beroende 
på vem de arbetat med. Särskilt problemlösningsuppgifterna med text att förstå har varit 
bra att arbeta med på detta sätt. De är helt på det klara med vad de förväntats göra, är 
nöjda med informationen och klarat samspelet bra. Det har varit lite svårare att använda 
matematikorden och resonemangsfraserna, men de har försökt. Vissa delar, som att ge 
utrymme och att lyssna på varandra, tycker de gått extra bra.  
 
6.2.6 Loggböckernas funktion 
Loggböckerna hade tre funktioner. Den första innebar att de skulle fyllas i efter lektionen 
för att varje elev skulle öva på att utvärdera sin egen insats. Att fundera på frågorna och 
hur de själva klarat av att följa fokuspunkterna var en del av samspelsinlärningen. Den 
andra funktionen var att försöka bedöma i hur stor grad eleverna förstod de fokuspunkter 
vi använde oss av. Den tredje funktionen var att använda loggböckerna som indikator på 
om metakognitivt lärande utvecklades. Loggböckerna fyllde en kompletterande funktion 
i studien för att få syn på så mycket som möjligt under den korta tid som interventionen 
pågick. 
 
Eftersom lektionerna blev kortare än planerat blev det även kort tid till förfogande att 
fylla i utvärderingen i loggboken. Alla närvarande fyllde i den varje gång och vid ett 
flertal tillfällen var det elever som tog initiativ till att avsluta arbetet för att hinna med 
detta. Utvärderingarna såg väldigt olika ut från barn till barn. Från början gjordes detta 
mycket snabbt för att eleverna ville bli klara, men allt eftersom tog de sig mer tid att tänka 
igenom hur de skulle svara. Svaren var vid de första tillfällena väldigt positiva. De tyckte 
att de klarat många av fokuspunkterna bra. De sista utvärderingarna gav betydligt mer 
varierande resultat och var mer självkritiska. Variationen på svaren hos varje elev  ökade 
också. 
 
Även SUM-elevernas svar skilde sig från varandra. K svarade högt på de flesta frågor, 
det vill säga hög delaktighet. U svarade lågt, men svaren ökade i positivitet allt eftersom. 
J lämnade ofta lektionen och gjorde bara två utvärderingar. R svarade positivt men med 
stor variation. 
 
Analys: 
Elevernas ökade fokus och större koncentration tyder på att de lade större tankekraft på 
hur de skulle svara på frågorna i utvärderingen. Utvärderingarna blev därför ett stöd i det 
fortsatta arbetet och gjorde samarbetsinlärningen lättare. Variationen i svaren kan även 
den tyda på att de tog varje fråga på större allvar.  
 
SUM-eleverna utvärderingar varierade. U svarade genomgående lågt men valde att öka 
på vissa frågor de sista två tillfällena. Hens svar stämde väl med det jag noterat under 
observationerna. De stämde även väl med de svar som uppkommit i den avslutande 
intervjun. L svarade högt och det stämde väl med den insats som jag sett och intervjun 
med hen. 
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6.2.7 Sammanfattande resultatanalys 
Gruppteorier: 
I arbetet framgår att elevernas individuella tillägnande påverkas i stor grad av hur det  
sociala samspelet fungerat i paret/gruppen. Självförtroende och trygghet formas i en 
social gemenskap, det vill säga de psykologiska aspekterna påverkas av de sociala (Cobb 
& Yackel 1996). I studien har det varit möjligt att följa både hela gruppens och specifikt 
SUM-elevernas deltagande och upplevelser genom att olika metoder använts. I de grupper 
där alla elever har klarat fokuspunkterna har även SUM-eleverna kunnat få utrymme och 
vara med i kommunikationen. Det har däremot varit svårare att se om kommunikationen 
verkligen lett fram till resonemang i matematik. Deras deltagande har däremot varit 
möjligt. Just att de sociala normerna lyfts fram genom att benämna samspelsprinciperna 
har tydliggjort vad som förväntats, vilket är vad de sociala normerna i ett klassrum handlar 
om (Ibid). Den matematiska praxisen i klassrummet har utmanats genom att arbetssättet 
var nytt och att jag som person inte var den ordinarie matematikläraren. Det tog ett par 
tillfällen innan de helt uppfattade vad arbetet handlade om. Allt eftersom tiden gick tog 
instruktionerna kortare tid och arbetet kom snabbare igång. Mina observationer visade att 
de fick hjälp av de förtydligande planscherna, medan särskilt SUM-eleverna uppgav att 
de inte behövt dem så mycket. Möjligen skulle det kunna peka på att de blivit trygga med 
vad alla för dem nya strukturer och fokuspunkter innebar.  
 
Eftersom eleverna visade osäkerhet inför vad resonemangsförmåga innebar, blev det 
något vi behövde prata om och förtydliga. För dem blev det kopplat till matematikorden 
och de resonemangsfraser vi övat. Därför upplevde jag det som att det var svårt att 
upptäcka och/eller bygga sociomatematiska normer på den begränsade tid som funnits till 
förfogande. Det blev därför inte möjligt att samtala om vad som är ett bra matematiskt 
resonemang. Det framgår däremot tydligt att det inte är möjligt att skilja det individuella 
lärandet från det sociala deltagandet i detta arbetssätt. De sociomatematiska normerna är 
ett svårt begrepp. Yackel och Cobb (1996) beskriver dem som normer som styr och 
godkänner vilka matematiska resonemang som gäller i förhållande till matematiken i 
uppgiften. Här gäller till exempel tolkningen av vad som är en godtagbar matematisk 
förklaring. I min intervention tränade eleverna på att använda vissa fraser som stöttar 
resonemang kring lösningar och inte enbart lösningarna. De förväntades interagera med 
sina kamrater så att båda eller alla tre i gruppen förstod lösningen. Eleverna uppgav att 
de försökt detta och tänkt på det, men det har inte varit möjligt att notera om det stämmer. 
Om förväntningarna på dem, att just resonera i matematik och inte enbart förklara hur de 
tänkt, ingår i konceptet sociomatematisk norm i denna studie, så bekräftar mina 
observationer deras försök. Detta skulle i så fall peka på att en utveckling i rätt riktning 
skett. Eleverna går i årskurs fyra och har inte fått uttalade begrepp för vad en matematisk 
bevisning är. 
 
Utifrån Lisa Björklund Boistrup (2010) indelning av klassrumsdiskurser har vårt arbete 
inte präglats av ”Gör det fort och gör det rätt”. Ej heller ”Vad som helst duger”. Vi har 
tillsammans närmat oss ”Allt kan tas som en utgångspunkt för en diskussion” 
och ”Resonemang tar tid. Det tar även tid att bygga upp vissa sociala strukturer och 
begrepp för att kunna bygga vidare på dem och där tog vi tillsammans ett steg framåt. 
 
Ömsesidigt beroende: 
I observationerna har det inte gått att upptäcka någon tendens till tävlan. Den förflyttning 
från egenintresse till ömsesidigt beroende som Johnson och Johnson (1999) i sin 
forskning visat på har kunnat upptäckas i ett par av de grupper jag observerat. I särskilt 
ett av paren uppger en av SUM-eleverna (K) i den avslutande intervjun att hen inte 
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ville ”vara en grupp som gedde upp”. Tanken med detta kooperativa arbetssätt är att 
gruppen är beroende av att alla medlemmar lyckas. K uttrycker tydligt att hen tar ansvar 
för gruppens resultat. Däremot blev det så viktigt vid ett tillfälle att gruppen enades att 
hen kunde tänka sig att slumpa fram det gemensamma svaret. Det blev med andra ord 
viktigare att enas än att hen förstod och då gjorde avkall på sin egen förståelse. Detta 
pekar på att fokuspunkterna kan krocka, som i detta fall att enas och att få utrymme. 
Möjligen är en reflektion från min sida att de uppgifter som valdes inte var tillräckligt 
meningsfulla för att stötta de processer som leder till ett ömsesidigt beroende. En annan 
aspekt är om de gruppkonstellationer som valdes var de rätta för att få en fungerande 
grupp. I vissa grupper gick det se att alla inte tog eget ansvar för både sin och gruppens 
inlärning. I mina observationer av dessa grupper gick det se att kamraterna tydligt 
markerade att de ville få med alla i gruppen och att de inte godtog att någon inte bidrog. 
De insåg att det inte blev ett resultat om inte alla var med och att det inte enbart var svaret 
som var resultatet. Jag är medveten om att deras lojalitet mot mig påverkade viljan av att 
göra sitt bästa för min skull.  
 
Kooperativt lärande: 
Teorier som ligger bakom kooperativt lärande menar att arbetssättet gagnar 
kunskapsinhämtandet för alla elever oavsett nivå, eftersom det främjar delaktighet 
(Kagan & Stenlev 2017). De genomförda observationerna samt intervjuerna med SUM-
eleverna bekräftar att de fått möjlighet till mer talutrymme och varit mer aktiva än i den 
vanliga undervisningen. Utifrån samspelstrategierna går det tolka att elevernas 
samspelsförmågor ökat. När det gäller deras påbörjade förståelse av att resonera går också 
se en utveckling. Däremot har det inte varit möjligt att upptäcka några särskilda framsteg 
kring vad som är ett matematiskt resonemang. Utifrån den avslutande enkäten går det 
även se att alla elever upplevt arbetsformen positivt. Det har däremot inte varit möjligt att 
på den korta tiden upptäcka om kunskapsinhämtandet i matematik ökat.  
 
Elevernas medvetenhet kring sin egen arbetsinsats utifrån samspelsprinciperna ökade 
enbart till en viss del. Medvetenheten ökade, medan förståelsen för hur de skulle förändra 
sin insats från gång till gång innebar möjligtvis ett alltför stort steg denna majmånad. Det 
gick att se en förändring i hur de fyllde i sina utvärderingar, genom att observera deras 
koncentration och genom att följa hur de fyllde i dem. De visade en större kunskap om 
begreppen och fick därmed en större variation i utvärderingarna allteftersom tiden gick. 
För att alla elever ska både kunna förstå sin del i och påverkan på lärandet behövs 
metakognition, vilket görs möjligt här. 
 
Gruppkonstellationerna var viktiga. Den varierade mycket hur grupperna fungerade. I de 
grupper som fungerade bäst fick SUM-eleverna störst utrymme. Detta bekräftar hur 
viktiga de övriga klasskamraterna är för dessa elever och hur alla i klassen därför blir en 
resurs för de elever som oftare misslyckas (Johnson & Johnson 2009).  
 
7 Diskussion 
I detta kapitel lyfts en analys av resultatet till en mer generell nivå och jämförs med den 
bakgrund som getts till studien. Det diskuteras hur de olika rubrikerna skolans uppdrag, 
SUM-elevernas situation, synen på matematik, lärmiljöernas betydelse och resonemang  
har bäring på studien. Här ingår även en diskussion av metoddelen och de utmaningar den 
gett. Slutligen görs en koppling till det specialpedagogiska uppdraget och hur slutsatsen 
av studien kan användas där, liksom hur vidare forskning skulle kunna se ut. 
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7.1  Resultatdiskussion  
Kooperativt lärande: 
I den här studien har kooperativt lärande använts både som teori och modell. Under många 
år har undervisning där elever samarbetar varit en vanlig arbetsform, vanligtvis benämnt 
grupparbete (Gillies & Boyle 2010). Senare forskning har börjat titta på vad som händer 
i grupparbeten och vilket stöd eleverna får för att det ska fungera. De har även upptäckt 
att det särskilt i de senare årskurserna även minskat i användning (Ibid). Arbetsformer där 
läraren styr det mesta av kommunikationen i klassrummet och IRE som vanlig form 
behöver utmanas för att för att fler elever ska kunna bli aktiva. 
 
Teorin om kooperativt lärande handlar om hur lärande kan växa genom positivt 
ömsesidigt beroende. Utifrån detta har modellen kooperativt lärande vuxit fram och blivit 
en växande trend både internationellt och i Sverige. Att kooperativt lärande idag även 
innebär en affärsmodell där kostnaderna för föreläsningar och workshops är höga gör att 
det kan vara viktigt med fler studier av hur det fungerar i klassrummen. Gillies och Boyles 
(2010) utgångspunkt i sina studier var att lärare var tveksamma till grupparbete. Deras 
resultat visar därefter, liksom mina, att de lärare som verkligen använt den struktur som 
förespråkas i teorierna och återfinns i modellen lyckats utveckla elevernas lärande i den 
kooperativ arbetsformen. Modellen har sin styrka i att forskning stödjer samspelinlärning. 
Den har sin svaghet i att den kräver mycket av läraren. I studien har det gått se att SUM-
eleverna varit aktiva och motiverade på samma sätt som sina klasskamrater, vilket stödjer 
teorierna om elevaktivt lärande och ger svar på forskningsfrågan om hur alla elever agerar 
i denna arbetsmodell. Kooperativt lärande innebär ett demokratiskt synsätt. Alla elever 
har fått förutsättningar att delta. Utmaningen är att träna samspelsprinciperna och att som 
lärare vara uppmärksam på hur de fungerar. Detta samtidigt som en förväntad utveckling 
i ämnet, här matematik och resonemangsförmåga, ska ske. 
 
SUM-elevernas inkludering och delaktighet i resonerande samtal i matematik 
Denna studies första syfte har varit att undersöka om den strukturerade undervisning som 
finns i kooperativt lärande kan ge SUM-eleverna en möjlighet att uppleva reell 
inkludering. Hela studien har genomsyrats av de tre olika inkluderings-aspekterna, fysisk, 
social och didaktisk (Asp Onsjö 2008). Inkludering är inget vi kan välja bort. Det ska 
finnas plats för alla i en skola för alla. Skolan har ett dubbelt uppdrag, kunskapsuppdraget 
och demokratiuppdraget. Demokratiuppdraget gäller för alla i elever i alla ämnen och ska 
inte särskiljas. Den fysiska inkluderingen är den som är lättast att upptäcka eftersom det 
till stor del handlar om lokaler. Studien visar att de deltagande SUM-eleverna redan 
tidigare både uppskattat att lämna klassrummet för att gå till specialläraren och att arbeta 
i klassrummet. De uttrycker ingen upplevelse av exkludering. Detta är ett intressant 
resultat eftersom de, trots att en viss del av deras matematikarbete sker i annan lokal med 
annan lärare, kan uppleva delaktighet. Fysisk inkludering innebär inte automatiskt 
delaktighet, medan annan fysisk placering inte heller självklart innebär en upplevelse av 
exkludering. 
 
Det resultat som märkbart skiljer ut sig i de inledande intervjuerna är att de tre SUM-
elever som genomförde hela studien alla har uttryckt att de upplever det jobbigt att prata 
inför andra och när alla i klassen lyssnat. De uppger osäkerhet kring att ”prata matte”, att 
våga uttrycka sig i större sammanhang eller i en grupp där de inte känner sig trygga. Detta 
handlar möjligen i stället om att upplevelsen av social och didaktisk inkludering, att det 
sociala sammanhang där matematiken ska uttryckas är ett tryggt sådant.  Det kan kopplas 
till studiens andra syfte: att undersöka samband mellan strukturerad undervisning i 
samarbetsformer och SUM-elevernas förutsättningar att delta i matematiska resonerande 
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gruppsamtal på samma villkor som sina klasskamrater. Resultaten visar tydligt att SUM-
eleverna upplevt större möjlighet att få prata under det strukturerade kooperativa arbetet, 
att de uppskattat arbetsformen och att uppgifterna känts möjliga att klara av även om de 
varit svåra. Resultaten visar att förutsättningarna finns i modellens tydliga struktur. 
Utmaningen består i att ge den tillräckligt mycket tid för att kunna se en utveckling även 
i förmågan att resonera i matematik. 
 
Intervjuerna  bestyrker att SUM-eleverna vetat vad de förväntats göra med stöd av korta 
instruktioner, strukturer och till viss del planscher. Detta bekräftar Fohlin et al (2017) 
uppfattning att de skolor som lyckats bäst har använt bildstöd i form av planscher. SUM-
eleverna uttrycker att de har känt tillhörighet i paret/gruppen och där varit lika delaktiga 
som arbetskamraterna. Resultatet går att tolka som att förutsättningarna har funnits att 
delta på samma villkor. Gruppsamtalen har fungerat. Den kvarstående frågan blir då om 
de samtal som varit har handlat om matematik och varit resonerande. 
 
Det praxis som råder i matematikklassrummet är viktig för hur alla elever kan uppleva 
delaktighet. Alla tre SUM-elever uppgav i intervjuerna att de tidigare inte arbetat på detta 
sätt och att de uppskattat sättet att lära i grupp. Att inte sitta ensam med uppgifterna utan 
att ”när en inte kunnat kunde den andra försöka”. Att de inte känt sig ensamma med 
uppgifterna. Det är då viktigt att eleverna både förstått uppgiften och dess lösning så att 
det inte bara blir att skriva av den andras svar. I vissa strategier finns detta inbyggt t.ex. 
genom kloka pennan, där den ena tänker och den andra skriver. Denna strategi provade 
vi tre gånger innan det märktes att de var bekväma med den. I en av grupperna, där de var 
tre, fick en av de tre påminnas om fokuspunkten eget ansvar och en annan om 
fokuspunkten ge utrymme innan de lyckades få arbetet att fungera. Dessa uttryck, 
benämnda som fokuspunkter, fick omedelbar effekt. Det kan tyda på att de var tydliga 
och bekanta. 
 
Alla elevers agerande 
När det gäller elevernas agerande under interventionen har det gått se att de varit aktiva 
och försökt genomföra de uppdrag de fått. I studien har de med kroppsspråk och 
ansiktsuttryck visat att de varit med i samtalen och försökt göra uppgifter och lösa 
problem. I den efterföljande intervjun verifierar de vad jag sett. Huvuddelen av samtalen 
förflyttades från lärare-elev till elev-elev. Ingen elev kunde vara passiv deltagare. Min 
roll blev att finnas till hands för de grupper som behövde lite mer stöd. Det uppstod inte 
särskilt många frågor om uppgiften från eleverna. Det var ytterst få händer i luften. Stödet 
bestod mest i att påminna om fokuspunkterna och matematikinnehållet samt att ställa 
framåtsyftande frågor. Däremot har det gått notera att samtalen handlat om matematiken 
i uppgiften och att det sociala samspelet inte tagit överhand. Samspelsprinciperna/ 
fokuspunkterna har varit till stort stöd för att leda tillbaka eleverna till de samtal de ibland 
kommit ifrån.  
 
Mina resultat visar på samstämmighet med den forskning som gjorts kring gruppteorier, 
ömsesidigt beroende och kooperativt lärande. SUM-eleverna har gynnats när det sociala 
klimatet i gruppen fungerat. Det är till och med så att de varit helt beroende av hur 
samspelet med de andra eleverna varit. De grupper där alla bemödat sig om att använda 
sig av fokuspunkterna och genomföra arbetet med den givna strukturen har fungerat bäst 
och där har det i observationerna gått se att taltiden fördelats på ett bra sätt.  
 
Vikten av ömsesidigt beroende visade sig i ett par av uppgifterna där summan av gruppens 
resultat blev större än det enskilda, t.ex. mina ord – dina ord. För att detta skulle fungera 



  
 

 41 

var det viktigt att jag tänkt igenom att de uppgifter de fått verkligen gynnades av att de 
var två. Här känner jag att det hade behövts mer förberedelse av mig och kanske ett annat 
val av uppgifter för att de själva skulle upptäcka vinsten med detta. Vid ett tillfälle visade 
det sig mycket tydligt att det fungerat eftersom en av SUM-eleverna uttryckligen svarade 
att hen inte ville vara en grupp som ”gedde” upp. Det ser jag som ett resultat av att målet 
med arbetet nått fram. För att det ömsesidiga beroendet ska fungera. Johnson och Johnson 
(1999) menar att det i gruppsammanhang är viktigt att alla i gruppen tar ansvar för att 
gruppen lyckas. Något som också utmärker en fungerande aktivitet enligt Johnson och 
Johnson är att en förflyttning sker från egenintresse till gruppens intresse och att arbetet 
inte kännetecknas av tävlan. Inte en enda av observationerna visade på att eleverna 
upplevde något tävlingsmoment. 
 
Tidigare i skolans värld räckte det att sitta tyst och räkna. Dagens skola ska ge eleverna 
mer, både social fostran i demokratiska arbetsformer och kunskaper som gynnar deras 
framtida studier och yrkesliv. Skolans dubbla uppdrag kräver att lärare tänker om och 
provar nya arbetssätt. I kombination med att alla elever ska stimuleras till att utvecklas så 
långt som möjligt innebär det en utmaning att hitta sätt att designa lärmiljöer som främjar 
allas delaktighet. Hur ska då lärare lyckas med detta komplexa uppdrag? Det finns 
naturligtvis ingen enkel lösning på det, men det finns arbetssätt som kan vara bättre på att 
möjliggöra detta. 
 
Alla elever behöver få plats i en skola för alla. För att SUM-eleverna inte ska hamna i en 
”bredvidundervisning” inom eller utanför klassens ram behöver läraren fundera över hur 
undervisningen kan differentieras eller anpassas så att alla kan uppleva delaktighet. 
Forskning har visat att även trygghet och självförtroende växer i en positiv social 
gemenskap (Cobb & Yackel 1996). Därför har det varit viktigt i denna studie att följa 
både SUM-eleverna och de andra elevernas utveckling. Det har varit möjligt att se att de 
i de fungerande grupperna funnits andra elever som tagit uppdraget på stort allvar. De 
sociala normerna i klassrummet har uttryckts explicit genom de olika 
samspelsprinciperna. Min uppfattning är att sociala normer går att utveckla även om det 
tar tid. Det sker inte automatiskt. I en klass 4, som denna, har det självklart vuxit fram 
normer under de år klassen arbetat tillsammans och didaktiska kontrakt har skapats 
tillsammans med klassläraren. Jag fick möjlighet att skapa ett nytt när jag klev in i denna 
nya situation. Klassen hade erfarenheter av grupparbete och svarade i den inledande 
enkäten att de uppskattat det, lärt sig av det och ville göra mer av den typen av arbete.  
 
Alla elevers upplevelse: 
Studiens resultat visar tydligt att alla elever uppskattat att få arbeta i grupp, vilket de inte 
gjort lika ofta i klassrummet i matematik. De uttrycker att de tyckt tiden varit för kort 
ibland. De flesta har svarar också att de vill arbeta mer på det här sättet. Ytterligare ett 
positivt resultat som förstärker Kagan och Stenlevs (2017) tes, om att kooperativt lärande 
gynnar alla elever oavsett utvecklingsnivå, var att samtliga som svarat på den 
efterföljande enkäten uppfattade att arbetssättet passar alla i klassen. När de med egna ord 
fick svara på vad som varit positivt med arbetssättet uppgav de bland annat att det varit 
skönt att inte vara ensam, men även att de lärt sig mer tillsammans och av varandra. De 
hade däremot en tydligare uppfattning om sin egen insats än arbetskamratens. De negativa 
svaren handlade om tidpunkt på dagen, för kort tid, värme eller trötthet. Endast ett fåtal 
nämnde ljud eller störande kamrater. De positiva svaren handlade om själva arbetssättet. 
Deras svar stämmer väl överens med mina observationer, att arbetstillfällena var 
uppskattade. Loggboksutvärderingarna visade att de verkligen försökte tänka efter hur de 
egna insatserna varit, men att det var lite svårt för dem att avgöra. Tyvärr var våra tillfällen 
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alltför korta för att hinna reflektera över hur de skulle fyllas i.  
 
För att eleverna ska kunna utvecklas behöver de även utveckla metakognitiv förmåga 
enligt Kagan och Stenlev (2017). Även denna behöver tränas. I detta strukturerade lärande 
fick de möjlighet att öva och jag upplever genom både observationer, loggböcker och 
intervjuer med i synnerhet SUM-eleverna att de utvecklades, eftersom deras svar blev 
mer varierande mot slutet av interventionen. Elevernas upplevelse av olika typer av 
klassrumsarbete formas emellertid inte enbart av en modell som kooperativt lärande. 
Precis som bland annat Hattie (2012) menar är klassklimatet avgörande. En miljö måste 
formas där det är tillåtet att både göra fel och att testa idéer.  
 
Matematiken 
Hur matematikinlärningen påverkades var svårt att uppfatta under denna korta tid. 
Noterbart var ändå att taltiden ökade för alla och att de verkligen försökte använda de 
fraser och ord som vi tillsammans samlat. Det behövs längre tid för att utveckla en 
resonemangsförmåga och definitivt mer både tid och övning för att lära vad som kan 
räknas som ett godtagbart resonemang enligt det Cobb och Yackel (1996) beskriver som 
sociomatematiska normer. Eftersom eleverna visade osäkerhet inför vad 
resonemangsförmåga innebar, blev det något vi behövde prata om och förtydliga. För 
dem blev det kopplat till matematikorden och de resonemangsfraser vi övat. Därför 
upplevde jag det som att det var svårt att upptäcka och/eller bygga sociomatematiska 
normer på den begränsade tid som funnits till förfogande. Det blev därför inte möjligt att 
samtala om vad som är ett bra matematiskt resonemang. Det framgår däremot tydligt att 
det inte är möjligt att skilja det individuella lärandet från det sociala deltagandet i detta 
arbetssätt. De sociomatematiska normerna är ett svårt begrepp. Cobb och Yackel (1996) 
beskriver dem som normer som styr och godkänner vilka matematiska resonemang som 
gäller i förhållande till matematiken i uppgiften. Här gäller till exempel tolkningen av vad 
som är en godtagbar matematisk förklaring. I min intervention tränade eleverna på att 
använda vissa fraser som stöttar resonemang kring lösningar och inte enbart lösningarna. 
De förväntades interagera med sina kamrater så att båda eller alla tre i gruppen förstod 
lösningen. Eleverna uppgav att de försökt detta och tänkt på det, men det har varit svårt 
att notera om det stämmer. Om förväntningarna på dem, att just resonera och inte enbart 
förklara hur de tänkt, ingår i konceptet sociomatematisk norm i denna studie, så bekräftar 
mina observationer deras försök. Detta skulle i så fall peka på att en utveckling i rätt 
riktning skett. Eleverna går i årskurs fyra och har inte fått uttalade begrepp för vad en 
matematisk bevisning är.  
 
Slutsats 
Sammanfattningsvis går det se att modellen Kooperativt lärande ger en verklig möjlighet 
till utveckling för SUM-eleverna tillsammans med övriga elever och även en förutsättning 
att främja matematiklärandet så att inte elever hamnar i matematik-svårigheter på grund 
av bristande språklig förmåga eller erfarenhet. Det går även upptäckta vissa steg i riktning 
mot ett resonerande i matematik, även om det varit svårt att tolka detta som en 
sociomatematisk norm. Dock är det av största vikt att den teori som finns bakom modellen 
genomsyrar arbetet och inte bara bli en ”kul” strategi. Modellen i sig är inte lösningen. 
Vår dröm som lärare kan ibland vara att hitta ”Metoden” med stort M. Jag tror att 
kooperativt lärande, som modell, kan ha stor effekt för många elever, i flera sammanhang, 
om den används klokt och inte bara i matematik. Det nutida samhällets behov och skolans 
styrdokument handlar om samverkan i demokratiska arbetsformer. Därför behöver också 
skolan låta eleverna träna kooperativt arbete och kollektiv problemlösning, särskilt i 
matematik. 
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Kagan och Stenlev (2017) menar att många elever misslyckas i den traditionella skolan 
och att det inte alltid är särskilda undervisningsmetoder dessa behöver utan mer 
elevaktiva. För att slippa göra extra anpassningar för vissa elever kan det vara bra att göra 
dessa i hela klassen för att inte särskilja en viss grupp. Bildstöd såsom planscherna, 
strukturerna och fraserna är bra för alla. Klart är att elevaktiviteten varit hög under de 
tillfällen vi haft även om värme och trötthet gjort att de inte alltid orkade hålla fokus hela 
tiden. Med andra förutsättningar kanske resultatet till och med blivit ännu bättre. Längre 
arbetspass är absolut nödvändigt. Jag har ibland hört diskussionen om att eleverna inte 
orkar så långa matematiklektioner, men undrar om det inte gäller när de arbetar enskilt 
och tyst. Här var tiden för kort, vilket flera elever uttryckte i sina enkätsvar. 
 
Om det hade varit möjligt att börja med vissa av dessa samspelsfärdigheter mycket 
tidigare, redan i första klass, hade mycket varit vunnet och det hade gått att nå längre. 
Klart är att det klassrumsklimat och den lärmiljö som läraren har ansvar för att skapa är 
avgörande för hur gruppsamarbete lyckas. Den traditionella synen på grupparbete, där 
läraren enbart tar ansvar för uppgiften och själva elevindelningen, lämnar eleverna 
ensamma med att få gruppen att fungera, vilket kan leda till att arbetet och lärandet blir 
lidande. Kooperativt lärande kräver mer av läraren och innebär att lärarrollen måste 
förändras. Kunskapen om hur didaktiska kontrakt uppstår kan vara till stöd, samt 
vetskapen om att förändring tar tid. Dessutom är detta naturligtvis bara en av många 
möjliga arbetsformer. Kompletterat med annan undervisning och att ge SUM-elever 
förstärkt stöd i form av alternativ eller konkretiserad matematik, ibland enskilt med 
specialläraren, ges förutsättningar för dem att uppleva större delaktighet. 
 
Det går givetvis att göra alternativa tolkningar av mina resultat och finns en möjlig risk 
att jag övertolkat. Framför allt kan man se att den grupp jag valt att göra interventionen i 
var positiva till matematik redan innan och upplevde att de hade en tillåtande lärare. Men 
rädslan, oron eller osäkerheten för just talad matematik fanns där, samt bristande vana att 
kommunicera och resonera matematiskt. De framsteg som gjordes går trots allt att koppla 
till den övertydliga struktur som finns i modellen. Om utvecklingen fortsätter eller 
kvarstår är svårt att säga eftersom min uppfattning är att detta arbetssätt kräver 
långsiktighet och tidig start. Sociala strukturer i grupper formas tidigt och är inget som 
ändras lätt. För att minska risken för övertolkning eller misstolkning valde jag att 
undersöka interventionen i triangulär ansats. Mina observationer riskerade annars att inte 
vara inte tillräckligt objektiva. 
 
Resultaten kan på sätt och vis beskrivas som generaliserbara, eftersom de visar på en 
möjlig förändring och att lärmiljöer och arbetssätt går att förändra. Mina resultat bekräftar 
och bekräftas av den forskning jag läst innan och grundar sig i det sociokulturella 
synsättet att kunskap växer i relationella sammanhang. Däremot går de inte direkt att 
generalisera eftersom mitt upplägg kan ge ett helt annat resultat i en annan grupp elever. 
Det kan vara olika strategier som fungerar bättre eller sämre eller att elevgruppen kan ge 
helt andra utmaningar.  
 
Mina resultat bekräftar andra tidigare studier. Däremot skulle det vara intressant att ta del 
om liknande nutida. Både Allodis (2010) studier som visar på att lärare tar alltför lätt på 
hur det sociala samspelet i grupparbete fungerar och Gillies och Boyles (2010) studier 
som pekar på att det kräver väldigt mycket av den enskilde läraren och att utbildning 
behövs, visar på att det kan finnas svårigheter att få lärare att vilja prova arbetssättet. Jag 
ser fram emot att läsa mer framöver. Tydligt är att intresset för kooperativt lärande ökar. 
Min rädsla är bara att det mer kommer att handla om de olika strategierna och inte om att 
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samspelsprinciperna får utrymme. Samspelsträningen får heller inte vara det enda målet. 
Arbetspassen måste göras meningsfulla så de verkligen ger en ökad kunskap i matematik 
och därmed en förmåga att resonera matematiskt. Detta behöver ske samtidigt. 
 
7.2  Metoddiskussion 
Utmaningen i denna studie var att försöka upptäcka om modellen kooperativt lärande 
främjar en differentiering av undervisningen och därmed SUM-elevernas delaktighet. 
Detta hade förmodligen varit lättare att se genom enbart observation. Det hade dessutom 
då varit lättare att upptäcka elevernas förmåga att använda sig av resonerande samtal i 
matematik. Eftersom detta inte var möjligt blev det nödvändigt att göra en egen 
intervention. Rollen att utmana och observera samtidigt är svår. Därför har den 
kompletterats med enkäter, intervjuer och loggböcker. Detta triangulära arbetssätt har 
förhoppningsvis förbättrat reliabiliteten genom att så mycket data som möjligt samlats 
under kort tid. Det har dock inneburit mycket data att sammanställa och mycket 
överflödig information att sålla bort. Urvalsgruppen var inte slumpmässig utan vald 
specifikt utifrån de förutsättningar som fanns. Det skulle kunna påverkat resultaten i 
positiv riktning.  
 
Årets majmånad var den varmaste på hundra år, arbetspassen låg sist på dagen vid varje 
tillfälle och interventionsperioden var i slutet på terminen när många elever såg fram emot 
sommarlov. Värmen i skollokalerna var påfrestande och att vi tvingades till att byta lokal 
ett par gånger till rum som inte var lämpliga för undervisning i denna form. Flera av 
förutsättningarna var inte de bästa, men de resultat som framkommit överensstämmer 
med de teorier som kopplats vilket kan ge en ökad reliabilitet, särskilt eftersom intervjuer 
och observationer bekräftar varandra. Utifrån de förutsättningar som funnits har inte 
någon annan metod varit möjlig. 
 
7.3  Specialpedagogiska konsekvenser 
Enligt Högskoleförordningens examensbeskrivning för speciallärare  (SFS 1993:100) 
skall utbildningen ge studenten kunskaper, förståelse, färdigheter och förmågor för att 
kunna arbeta både på individnivå mot den enskilda eleven och på grupp- och 
organisationsnivå för att kunna ”undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer” samt 
att ”utveckla verksamhetens lärmiljöer”. 
I examensförordningen uttrycks även att specialläraren ska visa en fördjupad förmåga 
att ”vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör ] [ barns och elevers 
matematikutveckling” (Ibid). Detta uppdrag ska genomföras på individnivå i relation till 
både kollegor och föräldrar. Den fördjupade kunskapen ska vara att en sådan kvalitet att 
den visar på en förmåga att självständigt kunna ”genomföra uppföljning och utvärdering 
samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med mål att kunna möta behoven hos 
alla barn och elever” (Ibid). För en speciallärare i matematikutveckling innebär detta ett 
särskilt fokus på hur matematikundervisning ska ha möjlighet att utvecklas. 
 
Vid upprepade tillfällen betonar förordningstexten uppdraget att utveckla lärmiljöer och 
att vara en kvalificerad samtalspartner. Elevhälsoarbetet, av vilket specialläraren är en del, 
har enligt skollagen uppgiften att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. (Skollagen 
2010.800) Ett förebyggande arbete innebär att främja goda insatser och att förebygga 
hinder. Även läroplanens två första kapitel uttrycker hur elevhälsa och undervisning ska 
ha detta mål. (Skolverket 2011) Detta betyder för speciallärarens del att uppdraget att 
utveckla lärmiljöer blir mycket viktigt. Utifrån ett kategoriskt synsätt kan arbetet hamna 
i brandkårsutryckningar och isolerat arbete för många elever, medan andra inte får 
tillräckligt differentierad hjälp och undervisning i sin klassrumsmiljö. Vår utbildning 
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leder oss mot ett helt annat synsätt där relationen finns i centrum och den miljö som eleven 
befinner sig i är avgörande för hur den utvecklas oavsett utgångspunkt. Detta måste vara 
utgångspunkten för vårt arbete som blivande speciallärare i matematikutveckling. 
 
Denna studie har valt att tittat vidare på hur specialläraren kan vara ett stöd på basnivån 
och förstärka hela skolans utveckling mot ett mer relationellt synsätt på alla elever. Den 
tittar även på vilka olika anledningar som finns till att elever hamnar i särskilda 
utbildningsbehov i matematik (SUM). För alla elevers bästa, med fokus på de elever som 
behöver extra stöd, betonar Skolverkets allmänna råd (Skolverket 2014) att det är viktigt 
att både kartlägga och stödja på alla tre nivåer, individ, grupp och organisation. ”På 
gruppnivå kan kartläggningen behandla vilka pedagogiska metoder som används, hur den 
aktuella elevgruppen fungerar samt hur elevens lärmiljöer är organiserade ” (Skolverket 
2014 s. 31).  
 
7.4  Vidare forskning 
Eftersom grupparbete genomförts under lång tid i svensk skola, medan modellen 
kooperativt lärande är en växande trend finns det många intressanta vinklar att forska 
vidare kring. Differentierad undervisning i matematik och SUM-elevers delaktighet är en 
utmaning. Det är inte alltid metoder är vetenskapligt testade innan de prövas, men denna 
modell har gedigen forskning bakom sig i form av lärande i ett sociokulturellt 
sammanhang. Det är ändå viktigt att se hur det fungerar i praktiken. En metod och modell 
innebär inte mer än de som använder den och den enskilda pedagogens insats avgör hur 
framgångsrik den blir. För att kooperativt lärande inte enbart ska bli en trend är det viktigt 
att budskapet bakom metoden lyser igenom och att resultat studeras och följs upp. 
 
Det finns många möjligheter till fördjupad forskning. Att studera hur tidig start med 
kooperativt lärande i matematik påverkar resultaten till exempel. Och att följa lärare som 
genomför arbetet fullt ut genom att studera dem och särskilt SUM-eleverna. Intervjuer av 
hur de tänker runt alla elevers deltagande inklusive SUM skulle vara intressanta att göra. 
Vidare kunde det vara spännande att se hur resonerande samtal i matematik går att 
utveckla från att förklara hur man tänkt till att resonera hur olika matematiska 
slutledningar leder vidare. Ett intressant begrepp att följa upp är matematisk bevisföring 
i tidiga åldrar.  
 
7.5  Slutord 
Tidigare i skolans värld räckte det att sitta tyst och räkna. Dagens skola ska ge eleverna 
mer, både social fostran i demokratiska arbetsformer och kunskaper som gynnar deras 
framtida studier och yrkesliv. Skolans dubbla uppdrag kräver att lärare tänker om och 
provar nya arbetssätt.  I kombination med att alla elever ska stimuleras till att utvecklas 
så långt som möjligt innebär det en utmaning att hitta sätt att designa lärmiljöer som 
främjar allas delaktighet i alla ämnen. Hur ska då lärare lyckas med detta komplexa 
uppdrag? Det finns naturligtvis ingen enkel lösning på det, men det finns arbetssätt som 
kan vara bättre på att möjliggöra detta. I matematiken har en förskjutning skett från 
matematikens produkter till att vara delaktig i matematikens processer. Detta måste tränas 
för att utvecklas. Dagens elever kan inte undervisas med gårdagens arbetssätt.  
 
Förutsättningar har skapats för reell inkludering. Hur detta går att arbeta vidare med får 
andra studier följa. När elever hjälper varandra och samtalar om sina tankar och lösningar 
i matematik bidrar det till hög elevaktivitet, vilket i sig möjliggör inkluderande processer. 
Att arbeta i par och grupper utesluter heller inte att elever behöver stöd utanför 
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klassrummet. Det kan däremot bidra till högre upplevd delaktighet och att 
speciallärarresursen kan användas till mer än brandkårsutryckande insatser och att en 
speciallärare i matematikutveckling kan arbeta mer med förebyggande insatser. 
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Bilaga E Informationsbrev till föräldrar 
 
Till föräldrar i klass 4 på Varekils skola 
 
Jag heter Marie Ögren och studerar till speciallärare med inriktning 
matematikutveckling vid Linnéuniversitet i Växjö. Jag arbetar redan på skolan som 
speciallärare, men kommer i och med detta arbete avsluta min 2,5 år långa utbildning. I 
mitt examensarbete kommer jag att göra en studie om hur man kan göra lärmiljöer 
tillgängliga för alla barn inom klassens ram.  
 
Studiens syfte är att undersöka samband mellan strukturerad undervisning, i form av 
gruppsamtal, och elevernas möjlighet att delta i matematiska resonerande samtal. Detta 
för att ge dem möjlighet att utveckla den i matematiken så viktiga 
resonemangsförmågan i en inkluderande miljö. Jag vill också med min studie undersöka 
om vissa arbetsformer lättare kan nå alla elever, oavsett tidigare förmåga.  
 
I detta arbete kommer jag att träffa alla barn i årskurs 4 på Varekils skola och göra en så 
kallad intervention. Det betyder att jag under en period framöver kommer prova på ett 
arbetssätt i klassen. I samband med det kommer eleverna inför starten och efter perioden 
att få svara på några enkla frågor om matematik i enkätform. De kommer dessutom att 
få göra några egna bedömningar efter varje pass kring hur de upplevt arbetet. 
Klasslärare och rektor är tillfrågade, insatta i tankarna och positiva till studien. 
 
Jag kommer även att intervjua några av eleverna före och efter den så kallade 
interventionen. Det gäller inte alla, utan de som träffar mig i specialundervisning. Om 
det gäller ert barn kommer ni få en särskild förfrågan om ni godkänner att de deltar i 
intervjuer och svarar på frågor. Alla frågor kommer att handla om matematik. I 
rapporten jag senare skriver kommer både klassen och de enskilda eleverna vara 
anonyma. Resultaten kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga att ingen 
kommer att kunna spåra resultatet varken till kommunen, skolan eller enskilda elever.  
 
Tidsplanen för interventionen och intervjuerna är resten av terminen, cirka en gång per 
vecka. Jag har redan träffat klassen och berättat att de ska få delta i min lilla forskning 
och att vi börjar denna vecka. 
 
Om ni som vårdnadshavare har några frågor om mitt arbete eller genomförandet av 
studien är ni varmt välkomna att kontakta mig via telefon eller mail. Även klassläraren 
kan svara på frågor kring vad det kommer att innebära.  
 
Arbetet kommer att presenteras i form av en examensuppsats på Linnéuniversitetet i 
oktober och dessutom återkopplas muntligt till kollegor, klasslärare och elever. Jag ser 
fram emot att få prova detta spännande arbete och tacksam för att få möjligheten att 
göra det tillsammans med era barn. 
 
Vänliga hälsningar 
Marie Ögren 
 
Speciallärare Varekils skola och 
Student vid Linneuniversitetet 
 
marie.ogren@utb.orust.se   0304-20935 0706-626135 



  
 

 VI 

Bilaga F Missivbrev 
 
Förfrågan om tillstånd för ert barn att delta i intervjuer. 
Inför den studie som jag kommer att genomföra i klass 4 vill jag få möjlighet att 
intervjua några av eleverna före och efter den så kallade interventionen. Alla frågor 
kommer att handla om matematik. I rapporten jag senare skriver kommer både klassen 
och de enskilda eleverna vara anonyma. Resultaten kommer att behandlas konfidentiellt, 
det vill säga att ingen kommer att kunna spåra resultatet varken till kommunen, skolan 
eller enskilda elever.  
 
Jag behöver från er vårdnadshavare, ett godkännande till ert barn deltar i dessa två 
intervjuer.  
Kan ni skriva under detta brev och skicka tillbaka med elev till skolan så snart som 
möjligt. 
 
Sätt ett kryss på den rad som gäller för er del. 
 
 
______  Mitt barn får tillstånd att delta i intervjuer 
 
 
______ Mitt barn får inte tillstånd att delta i intervjuer 
 
 
 
…………………………………. 
Datum 
 
 
………………………………………………………………………………….. 
Elevens namn 
 
 
………………………………………………………………………………….. 
Vårdnadshavares underskrift 
 
 
Kontakta mig gärna om ni har frågor. 
 
Vänliga hälsningar 
Marie Ögren 
 
Speciallärare Varekils skola och 
Student vid Linneuniversitetet 
 
marie.ogren@utb.orust.se   0304-20935 0706-626135 
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Bilaga G Fiskproblemet och solrosproblemet 
 
 


