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Abstract 

 

Syftet med den här undersökningen, var att beskriva vilken betydelse som gruppdiskussioner och 

laborationerna kan ha för elevers lärandemöjligheter inom ämnet matematik i en åk 8, med ett extra fokus 

på SUM-elever. Studien gjordes dels med hjälp av systematiska observationer då klassen genomförde 

fyra laborationer tillsammans med ordinarie matematiklärare, dels med hjälp av tio stycken enskilda 

kvalitativa intervjuer (varav sex stycken av ungdomarna var SUM-elever) i en åk8 vid en skola i 

Västerbottens inland. Studien utgick från ett sociokulturellt perspektiv, det kritiska perspektivet på 

matematiksvårigheter och som analysverktyg användes olika typer av samtal. Resultatet visade på att de 

flesta eleverna tyckte att både laborationer och gruppdiskussioner ökar deras möjligheter till lärande.  Alla 

informanterna betonade på vikten av att få delta i grupper bestående av deras kamrater då de ansåg att det 

gav ett bättre samarbete och en mer givande diskussion. Under laborationerna interagerade för det mesta 

SUM-eleverna med varandra respektive de övriga eleverna med varandra. Största delen av samtalen i 

grupperna bestod av sådana samtal som erbjuder möjligheter till lärande. Däremot fanns även inslag av 

samtal vilka inte erbjuder lärandemöjligheter och därmed inte leder till utveckling av ny kunskap. SUM-

eleverna i laborationsgrupperna hade inte i lika stor utsträckning som de övriga eleverna tillgång till de 

typer av samtal som gav större lärandemöjligheter. 
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1 Inledning 

 

Matematik är ett ämne som jag alltid har tyckt om och som roat mig på många sätt. Jag 

har alltid haft rätt så lätt för matematik och redan i lågstadiet tog jag hem matteboken 

för att räkna, för skojs skull. När jag under gymnasiet bestämde mig för att läsa till 

lärare så var matematik ett självklart val som en av ämnesinriktningarna. Under hela 

skolgången har jag haft engagerade lärare och de lyckades få mig att behålla den här 

glädjen för matematiken genom alla åren i skolan, något jag i dagsläget är tacksam för. 

När jag ytterligare reflekterar över hur mina matematiklektioner såg ut under 

grundskolan så inleddes de oftast med en genomgång av läraren och sedan fick vi räkna 

i matteboken. Denna typ av matematikundervisningen har enligt Malmer (2002) 

dominerat under en mycket lång tid, läraren har genomgång oftast i helklass och 

därefter följer individuellt arbete för eleverna. Några laborativa inslag eller 

gruppdiskussioner har jag som elev i princip aldrig varit med om. 

Under min skolgång insåg jag snabbt att en del av mina klasskamrater hade det ganska 

tufft med matematiken och även under mina fem år som lärare har jag stött på elever 

som haft olika inställningar till ämnet och jag har fått möta elever som presterat efter 

hela betygsskalan. Jag har försökt under mina aktiva år som lärare att variera mina 

undervisningsmetoder och varvat den traditionella undervisningen bestående av 

genomgång och därefter räknande i boken, med både laborationer och 

gruppdiskussioner. 

Det är många studier som talar för att laborativa arbetssätt gynnar alla elever, och 

kanske framförallt de elever som har svårt för matematik. Enligt Forsbäck och Olsson 

(2008) har alla elever behov av att arbeta varierat och använda sig av konkreta material. 

Enligt Gustafsson (1982) går kunskapen hos ett barn genom handen till huvudet och hon 

betonar vikten av att möta eleverna med laborativa inslag i undervisning. Ett annat 

exempel på studier som visar på vikten av laborativ matematik nämner Malmer (2002) 

och menar att de flesta eleverna tycker om de laborativa inslagen och då kan de många 

gånger lättare koncentrera sig under en längre tid. Laborationer och gruppdiskussioner 

hänger ihop eftersom laborationer många gånger automatiskt innebär gruppdiskussioner 

då eleverna löser uppgifter tillsammans. 

 

 

 



2 
 

Skolverket (2003) drar slutsatsen att elever har lust att lära då matematiken känns viktig 

och då de förstår innehållet. I rapporten Lusten att lära- med fokus på matematik ges 

förslag till hur undervisningens kvalité skall förbättras och många av förslagen kan 

förknippas med både ett laborativt arbetssätt och gruppdiskussioner i matematik: 

 Läroboken bör få en mindre roll i undervisningen och den platsen ersätts med 

andra läromedel och undervisningsmaterial 

 Relevant och begripligt innehåll, vilket innebär fler praktiska moment 

 Gemensamma diskussioner där eleverna får möjlighet att utveckla sin förståelse 

för begrepp och även utveckla sitt matematiska tänkande. 

Jag har aldrig haft möjligheten att utvärdera elevernas uppfattning om laborationer och 

gruppdiskussioner som arbetssätt. Nu när jag fick chans att göra det i och med 

examensarbetet i speciallärarutbildning, med inriktning mot matematik så tog jag 

tillvara på den chansen. 

I den klass i åk 8 jag valt att studera har jag planerat upp fyra stycken laborativa 

lektioner som hållits av den ordinarie matematikläraren. Under dessa lektioner har jag 

observerat elevernas interaktion och studerat vilka lärandemöjligheter som erbjudits. 

Tio stycken elever, varav sex SUM-elever (i den här studien menas SUM-elever de 

elever som har betyget F i ämnet matematik) har intervjuats för att skapa en bild av 

vilken betydelse laborationer och främst de åtföljande gruppdiskussionerna kan ha för 

olika elevers lärandemöjligheter i matematik.  

Det finns i praktiken idag ett stort behov av att variera matematikundervisningen och ett 

centralt ämne är därför hur laborationer och samtal kan gynna elevernas lärande. 

Dessutom finns behov av mer kunskap kring gruppdiskussioners och laborationers 

betydelse för just SUM-elevers lärandemöjligheter. Föreliggande examensarbete avser 

att undersöka och tolka en åk 8 elevers interaktion under laborativa lektioner inom 

ämnet matematik, och tolka elevers berättelse om sina upplevelser av matematiken och 

om olika arbetssätt inom ämnet. 
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2 Syfte 

 

Syftet med den här studien är att beskriva vilken betydelse laborationer och speciellt 

åtföljande gruppdiskussioner kan ha för elevers lärandemöjligheter inom ämnet 

matematik. Ett extra fokus ligger på SUM-eleverna. 

 

För att besvara studiens syfte utgick arbetet från följande tre forskningsfrågor: 

 

1. Hur beskriver elever den miljö i vilken de arbetar bäst med matematik? 

 

2. Vilka lärandemöjligheter erbjuds eller förhindras då elever interagerar under 

matematiklaborationer? 

 

3. Vilka likheter och skillnader finns det mellan SUM-elever respektive övriga 

elever när det gäller ovanstående frågor? 
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3 Bakgrund 

 

I följande avsnitt presenteras ett urval av aktuell forskning och styrdokument, som är 

relevant för undersökningens område. Först ges en beskrivningen av 

matematikundervisningen i dagens traditionella skola och vad som står skrivet i 

läroplanen respektive kursplanen för matematik gällande laborativ matematik. Därefter 

kommer en redogörelse för de internationella och nationella forskningsresultat som 

berör laborativa arbetssätt och gruppdiskussioner och om vilken betydelse 

kommunikation kan ha för lärandet. 

 

3.1 Matematikundervisningen i dagens traditionella skola 

 

Matematikundervisningen har under en mycket lång tid till störst del bestått av lärarens 

genomgångar, oftast i helklass och efterföljande individuellt arbete för eleverna, 

(Malmer, 2002). Vidare menar författaren att eleverna behöver både få ett större 

inflytande och ett ökat ansvar för sitt eget lärande. I många situationer är arbete i mindre 

grupper, eller pararbete det mest utvecklande eftersom eleverna då får ta del av fler 

idéer och tankesätt genom just reflekterande samtal. Enligt Dysthe (2003) så är inte 

grupparbetena alltid bättre än föreläsningar när det handlar om lärande. Vidare påstår 

författaren att bara för att det är fler elever som pratar behöver inte det automatiskt 

betyda att det skapas en flerstämmighet och dialog i klassrummet. 

 

Berggren och Lindroth (1998) anser att matematiklärare har goda förutsättningar för att 

göra matematik till ett roligt ämne för våra elever. Det är lätt att fastna i bortförklaringar 

som tråkiga läroböcker, gammalmodiga lärare, krav från föräldrar osv men författarna 

tror att problematiken ligger mycket djupare än så. Matematiken har en tradition som 

säger att ämnet skall vara teoretiskt och svårt och att man dessutom tidigt kan se 

skillnaden i intelligens hos eleverna när de arbetar med ämnet och beroende på hur de 

klarar matematikuppgifterna. Risken med detta menar Berggren och Lindroth (1998) är 

att eleverna tidigt sätts in i ”fack” och får en stämpel beroende på hur deras kunskaper 

och intelligens uppfattas. 
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3.2 Läroplan och kursplan tar upp samtal och laborationer i 

matematik 

 

I dagens gällande läroplan, Lgr11, står det att eleverna ska kunna uttrycka sig muntligt i 

matematik. Det innebär enligt Forsbäck och Olsson (2008) att eleverna måste ges 

möjlighet att prata matematik. Det är genom att använda språket som 

begreppsförståelsen utvecklas. Det räcker inte med att se på läraren när hen visar att ett 

litet föremål kan väga mindre än ett större föremål, eller att tyst på egen hand få göra 

jämförelserna. Man behöver få sätta ord på sina tankar och upptäckter. För att göra 

begreppsorden till sina egna och förståeliga så behöver man både använda och testa 

dem. 

 

Laborationen i sig är inte ett innehåll- utan en metod. I kursplanen för matematik står 

det angivet som syften, att eleverna skall utveckla sina förmågor och för att uppnå det så 

bör eleverna få möta olika undervisningsmetoder. Skolverket (2011b) menar att själva 

grundidén med en laboration inte är att eleverna ska bli bekant med en färdig metod 

eller formel, utan att eleverna ska ges möjligheter att upptäcka matematiken och få en 

förståelse för hur den praktiskt används i vår omgivning. Detta kan få eleverna nyfikna, 

men de kan även bli stimulerade till att diskutera både processen och resultatet. 

 

3.3 Samtalets betydelse för lärande 

 

Laborationer innebär också samtal och i och med det så är det angeläget att studera 

samtalen för sig. Säljö (2000) beskriver språkets betydelse för lärandet och menar att 

när en människa utvecklas och lär så innebär det i sin tur att språkliga skillnader kan 

förtydligas så att nya okända fenomen kan förstås på ett mer generaliserat sätt. Det 

verkar alltså finnas goda skäl till att språklig aktivitet verkligen behöver 

uppmärksammas i matematikundervisningen och det skulle i sin tur gynna elevernas 

lärande. Rystedt och Trygg (2005) anser att ett sätt att ge eleverna tillfälle att tala 

matematik kan vara att låta dem laborera i grupp. När eleverna arbetar med laborativ 

matematik så kan de spontant börja diskutera ord och begrepp, då de förstår att de 

behöver ett större ordförråd kopplat till en djupare förståelse. 

 

3.3.1 Vikten av att tala matematik 

 

Under framförallt det senaste decenniet har vikten av att tala matematik framhållits. 

Aktiviteten att tala matematik kan ske på olika sätt, ex genom samtal och 

argumentation. Malmer (2002) menar att formulering av tankar och ord har en stor 

betydelse för utvecklingen av själva tankeprocessen. 



6 
 

Eleverna tvingas att förtydliga sitt eget ställningstagande på grund av andras reaktioner 

och åsikter och det leder i sin tur till att vi utvecklar vårt tänkande och möjligheten till 

ett fördjupat lärande. Vidare menar författaren att naturliga och viktiga moment i 

undervisningen bör vara konstruktiva samtal, (Malmer, 2002). 

 

Det är omöjligt för läraren att under en traditionell matematiklektion låta eleverna var 

och en få prata tillräckligt mycket. Forsbäck och Olsson (2008) menar att i detta 

sammanhang kan en lösning vara att eleverna får prata med varandra i par eller i mindre 

grupper. Sedan följs gruppsamtalen upp i större grupper eller i helklass. Då får varje 

elev möjlighet att använda matematikbegreppen och uttrycka sin begreppsförståelse 

språkligt. Det är dock viktigt att ta i beaktande att det sociala samspelet mellan elever i 

en skolklass inte alltid är så lätt. En del elever har en dominerande roll medan andra tar 

ett steg bakåt. Ibland kan det vara viktigt att läraren aktivt delar upp eleverna så att alla 

eleverna skall känna att de får möjlighet att delta. 

 

 

3.3.2 Kommunikation i klassrummet 

 

Enligt Dysthe (2003) visar studier på att det är läraren och hens frågor som styr 

kommunikationen i det traditionella klassrummet. Dessutom så verkar det vara så att 

många av de frågor som läraren ställer har en tendens att blockera kommunikationen i 

klassrummet. Ju oftare som läraren ställer frågor, desto mindre blir kommunikationen. 

Det visar sig också att ju mer konkreta och precisa frågorna är, desto kortare blir svaren 

från eleverna. 

 

Hall (2008) påstår att lärandet i ett klassrum sker bland annat genom interaktionen 

mellan lärare och elever. Hon skriver om ett IRE-utbyte och det innebär att läraren (som 

i en expertroll) framkallar information(I) från elever. Detta gör hen genom att ställa en 

fråga som sedan eleven förväntas att svara på (R). Därefter utvärderar läraren elevens 

svar ( E) med kommentarer liknande Bra, det stämmer, Nej det är inte rätt. 

 

Det finns en del negativa sidor med IRE-mönstret, t.ex. så förenklar IRE för läraren att 

ha kontroll över samspelet men elevernas lärande av lektionens innehåll verkar inte 

gynnas, interaktionen vekar inte heller tillåtas att utvecklas och bli djupare mellan 

läraren och eleven. Läraren bestämmer vilken/vilka elever som skall delta och hur 

mycket eleven kan bidra med. IRE verkar ha en negativ koppling till elevernas lärande 

eftersom elever, vars klassrumsinteraktion som är begränsat till IRE, utvecklar en 

mindre förståelse för lektionens innehåll jämfört med de elever som får delta i 

klassrumssituationer med mer komplexa mönster av interaktion, Hall (2008). 
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Smågruppsaktiviteter ger lärare möjlighet att undersöka hur elever använder språket när 

de tillsammans arbetar med uppgifter. Grupparbeten har många fördelar och bland annat 

så skriver Gibbson (2002) att de elever som ingår i välfungerande grupparbeten blir 

aktiva språkligt sett och de blir engagerade i problemlösningar genom att ställa frågor 

till varandra i gruppen och tillsammans diskutera olika betydelser. Hall (2000, 2008) 

menar att man behöver dokumentera och analysera elevernas interaktion i klassrummet 

för att förstå om och hur grupparbeten egentligen leder till ökat lärande hos eleverna. 

 

 

3.3.3 Det monologiska respektive det flerstämmiga klassrummet 

 

Dysthe (1995) har efter sina studier dragit slutsatsen att även om skrivning i sig är 

viktigt för lärandet så ökar själva potentialen för lärandet då skrivningen kompletteras 

med samtal. Vidare använder sig författaren av två olika begrepp, det monologiska och 

det dialogiska klassrummet. Det som gör ett klassrum dialogiskt är hur skrivande och 

samtal används för att öka inlärningen. Den dialogiska undervisningen består av ett 

samspel mellan elever och lärare och mellan elever. Den monologiska undervisningen 

domineras av envägskommunikation. 

 

Under lång tid har det funnits ett ideal i skolan om att dialoger skall föras mellan lärare 

och elever. Dysthe (1995) menar på att denna dialog domineras i praktiken av läraren. 

Det har visat sig att eleverna endast fyller ut en del tomma platser i lärarens 

framställning och därför anser författaren att dialogen är monologisk. 

 

Ett problem med det monologiska klassrummet är att undervisningen inte kopplas till 

elevernas kunskaper eftersom den många gånger utgår från en given kunskap, ex en 

lärobok. En möjlig orsak till den monologiska undervisningen kan enligt Dysthe (1995) 

vara kontrollbehov från lärarens sida, trots att de flesta pedagogerna anser att dialogiska 

aktiviteter är viktiga för inlärningen. Om eleverna i en klass har fått i uppgift att 

formulera tänkbara orsaker till det som de ska komma fram till under ett avsnitt så är det 

viktigt att det som läraren eller eleven säger, inte uppfattas som ett svar som alla skall 

acceptera. Det måste ses och mottas som ett redskap för vidare tankearbete. För att det 

skall bli på det sättet så är det viktigt att det som uttalas är öppet, och dialogiskt. 

 

Enligt Dysthe (1995) är det mycket lättare att skapa monologiska klassrum än 

dialogiska. För att en utveckling mot ett dialogiskt klassrum skall ske så behöver läraren 

först och främst bli medveten om skillnaden mellan de två olika typerna och dessutom 

behöver hen vara villig till att ändra sitt klassrum till ett dialogiskt. Nästa steg är att få 

eleverna att inse att de själva har mycket kunskap att bidra med. Många gånger så 

behöver läraren jobba med eleverna och stödja dem i att varje elevs bild av sig själva 

som någon som kan lära sig saker. 
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Efter en tid kan dialogen mellan lärare och elev övergå till att bli en dialog mellan 

elever. Eleverna behöver inse att de kan med fördel använda varandra som 

läranderesurser. Detta tredje steg brukar många gånger ta lång tid eftersom eleverna inte 

är vana vid att tro att det kan lära sig saker av varandra. 

 

 

 

3.4 Laborativt arbetssätt 

 

Den stora utmaningen för läraren är att göra matematik roligt och spännande för någon 

som inte gillar ämnet. Undervisningen för dessa elever bör ses som en typ av 

rehabilitering. Ett sätt att komma dit är enligt Berggren och Lindroth (1998) med hjälp 

av laborativa arbetssätt, det gynnar alla elever men framförallt de elever som har svårt 

för matematik eftersom de har ett större behov av att arbeta med konkreta material. 

 

Gustafsson (1982) menar att det är mycket viktigt att lärare använder sig av laborativa 

inslag i sin undervisning för att möta eleverna med konkreta situationer. Hon menar att 

kunskapen hos ett barn går till hens huvud genom handen. Matematiken är ett abstrakt 

ämne och därför är det extra viktigt att dess siffror och räknesätt översätts till, för 

eleverna, en känd situation och välbekant sammanhang. 

 

Många elever upplever att matematik är svårt och det leder många gånger till att de 

också tycker att ämnet är tråkigt. Generellt sett har elever med matematiksvårigheter 

svag abstraktionsförmåga och oklara uppfattningar om matematiken och dess innehåll, 

många gånger som en följd av att de har ett alltför begränsat ordförråd. Deras 

förutsättningar för begreppsbildning blir mycket större om de får arbeta med hand och 

öga samtidigt som de berättar vad de ser och gör.  De flesta eleverna föredrar de 

laborativa inslagen och då går det många gånger också lättare att koncentrera sig under 

en längre tid, (Malmer, 2002). 

 

Rystedt och Trygg (2005) menar på att det kan vara enkelt att skapa moment i 

matematiklektionerna för hands-on-arbete. Dock finns det risk för att de aktiviteterna 

stannar i ett stadie där det kunnande som skall utvecklas inte gynnas, minds-off. Med 

det menas att istället för att förstå och lära så blir det mer av att göra. Därför behöver 

den undervisande läraren vara medveten om denna risk, se när aktiviteten börjar ta fel 

riktning och istället genomföra en undervisning som fokuserar på mål och innehåll, 

alltså minds-on. 
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Det är bra att starta med en konkret laborativ uppgift, som sedan kan övergå till 

förståelse av matematiska begrepp, samband och modeller. Malmer (2002) menar att det 

är också av yttersta vikt att läraren är beredd med visa ett matematiskt fenomen på olika 

sätt. Det är bra för alla elever, men kanske framförallt de elever som kan ha brister inom 

något område, men som kanske kan få möjlighet att använda sin kreativitet och 

kompetens inom ett annat område som hen kan bättre. 

 

 

 

3.4.1 När blir ett laborativt arbetssätt lärorikt för elevernas lärande? 

 

Enligt Berggren och Lindroth (2004) behöver två stycken villkor vara uppfyllda för att 

ett laborativt arbetssätt skall vara framgångsrikt gällande eleverna kunskapsinhämtning. 

 

1. För det första skall det inte vara en påhittad verklighet. Många elever upplever 

att matematikböckernas så kallade vardagsnära exempel och problem inte är 

verklighetsnära. De flesta eleverna tycker att exemplen och uppgifterna i 

böckerna är ”skolmatematik” och de får inte förståelse för varför de behöver lära 

sig en viss kunskap och när de kommer att ha användning av den. 

2. Det andra villkoret består av att det laborativa arbetet inte skall vara en terapi. 

Det måste följas upp med någon form av redovisning, den kan vara skriftlig eller 

muntlig. Eleverna behöver också många gånger träna på att översätta den 

laborativa delen till den matematiska skriften. Det är viktigt att denna process är 

reversibel för eleven. Hen skall alltså kunna gå från verklighet till en matematisk 

modell och tvärtom. 

 

Berggren och Lindroth (2004) menar att den matematiska förmågan inte alltid visas i 

skrift. Om eleverna arbetar med samma problem och laborativa material kommer de 

vilja höra vad de andra klasskamraterna har gjort, hur de tänkt och vilka lösningar de 

kommit fram till och det leder i sin tur till att hjälpa dem i jakten på lösning. Eftersom 

eleverna pratar på samma nivå, utifrån ordval och erfarenheter, kan en kamrats 

förklaring ibland vara mer förståelig än lärarens förklaring. För många elever kan det 

kännas som fusk att diskutera en lösning med en kamrat, eftersom det är ett arbetssätt 

som många elever inte är vana med. Under argumentation och samtal är det många 

elever som kommer på hur de kan lösa ett problem. 
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3.5 Gruppsammansättning 

När eleverna får en uppgift att arbeta med så är det många gånger viktigt att de till en 

början får bearbeta och prata om lösningen i mindre grupper på 2-4 elever. I den typen 

av grupp så får varje enskild elev möjlighet att framföra sin tankar kring problemets 

lösning, men samtidigt lära sig att lyssna och på ett positivt sätt sätta sig in i, fråga, 

bedöma och kritisera andras lösningar. Eleverna får prata matematik.                             

Många gånger så ökar elevernas förståelse för ex ett matematiskt begrepp när eleven får 

berätta om sina tankar för en klasskamrat, (Hagland, Hedrén & Taflin, 2005). 

 

Hur grupperna skall sättas samman visar forskning på att det bästa är heterogena 

grupper, att man blandar medelpresterande och högpresterande elever, respektive 

medelpresterande och lågpresterande elever. Enligt Hagland et al. (2005) skall 

grupperna inte vara för extremt heterogena eller extremt homogena. Det är viktigt att 

läraren går runt under arbetets gång, dels för att se att alla elever kommer igång med 

arbetet och är delaktiga, dels för att få underlag till den efterföljande klassdiskussionen. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

 

Den här studien utgår från vissa teoretiska perspektiv, som sociokulturellt teori och det 

kritiska perspektivet på matematiksvårigheter. Avslutningsvis presenteras fyra olika 

typer av samtal och på vilket sätt dessa leder till lärande, vilka sedan användes som 

analysverktyg när den insamlade empirin skulle tolkas och analyseras. 

 

4.1 Sociokulturell teori 

 

Ursprungsfadern till den sociokulturella teorin är Vygotskij och hans teori utgår från en 

sociokulturell utgångspunkt till att förklara de mänskliga högre mentala processerna. 

Människans beteende kan inte förklaras genom att endast titta på hjärnprocesser utan 

dessutom behöver den kulturen analyseras, där beteendet äger rum, (Vygotskij, 1978) 

Wertsch (2002) använder en tolkning av sociokulturell teori där han menar att mänskligt 

tänkande och de kulturella redskapen samspelar och är oskiljaktiga. Det mänskliga 

tänkandet och de kulturella redskapen hänger ihop och sker ständigt. Detta medför att 

mediering blir ett centralt begrepp och beskriver detta samspel mellan människors 

tänkande, agerande och de kulturella produkterna.  De kulturella produkterna hjälper till 

att driva tänkandet och handlingen framåt. Enligt Jakobsson (2012) är en central tanke 

inom det sociokulturella perspektivet att förstå hur människan interagerar med de 

kulturella redskapen som omger oss och hur dessa påverkar läroprocesser. 

 

 

4.1.1 Språkets betydelse för lärande 

 

I sociokulturell teori anses språket som ett viktigt medel för både tänkande och lärande. 

Innan ett barn har lärt sig att kommunicera med hjälp av att tala ett språk så lär sig hen 

att göra sig förstådd och förstå andra med hjälp av kroppsspråk och mimik. Så fort som 

barnet utvecklar den kommunikativa förmågan och ett språk så får hen stora möjligheter 

att förstå, föreställa och kunna sätta sig in i både abstrakta och verkliga händelser. På så 

vis menar Säljö (2000) att språket är en viktig påverkande faktor för människans 

intellektuella utveckling och han påstår att språkliga distinktioner står i centrum för 

lärandeprocessen. På så vis har språket en stor betydelse för lärandet inom ämnet 

matematik och det påverkar i sin tur matematikundervisningens utseende och innehåll. 

 

Malmer (2002) anser att om undervisningen bara fokuserar på olika matematiska regler 

och räkneoperationer så får inte eleverna en djupare förståelse utan de utvecklar bara 

ytliga strategier vilket i sin tur begränsar elevernas lärande.  
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För att eleverna skall få möjlighet att utveckla en djupare begreppsförståelse så behöver 

de få arbeta mera med konkreta material, som också hjälper eleverna att förstå och se 

kopplingar mellan matematiska begrepp och vardagliga konkreta situationer. När 

eleverna arbetar med konkreta material i grupp så ges de möjlighet att interagera med 

varandra, vilket i sin tur erbjuder lärandemöjligheter, (Malmer, 2002). 

 

 

4.1.2 Den möjliga utvecklingszonen 

 

Vygotskij (1978) använder sig av begreppet den möjliga utvecklingszonen när han riktar 

sig mot situationer där barn eller vuxna samarbetar eller interagerar. Alla deltagare 

utvecklar både nya kunskaper och kompetenser eftersom man i samarbetet måste 

förklara, formulera om, argumentera, presentera och tänka i nya banor. Samtidigt så 

innebär att lyssna på andra människor att man utvecklar nya tankar, ser på världen med 

nya ögon, (Vygotskij, 1978). Något som är aktuellt då elever laborerar och diskuterar 

tillvägagångssätt med varandra. 

Partanen (2007) anser att vi alla har en viss förmåga och möjlighet att lösa problem, till 

en viss gräns. Det är den personliga kompetensen som avgör var gränsen befinner sig. 

Med hjälp av stöd och dialog kan svårare problem lösas i vår möjliga utvecklingszon. 

Dialog och utveckling är beroende av varandra. Vygotskij (1978) menar att i 

undervisning där barnen bara fått arbeta självständigt och inte utmanas i dialog med 

andra, kan de kognitiva processer som hen kan prestera med vuxna missas av läraren. 

 

4.2 Det kritiska perspektivet 

 

Det finns flera olika synsätt på matematiksvårigheter och ett av dem är det kritiska 

perspektivet. Engström (2003) menar att inom det kritiska perspektivet så söks orsaker 

till skolmisslyckanden hos elever utanför själva eleven. Skolans uppgift är att vara en 

god miljö för lärande, där mångfalden hos eleverna tas tillvara och det utgör själva 

grundtanken inom perspektivet. 

 

Nilholm (2012) skriver att det kritiska perspektiv har en ideologisk inriktning som 

kritiserar grunderna för specialpedagogik. Alla de grundläggande utgångspunkterna 

inom det kompensatoriska perspektivet kritiseras. Det kan bland annat vara att 

diagnoserna som används inte är korrekta och trovärdiga, beroende på vilka kriterier 

som krävs för en diagnos och hur bedömningar skall göras. Själva diagnosen kan i sig 

vara en nackdel för eleven men kan samtidigt vara en fördel för skolan eftersom de inte 

behöver ändra sitt sätt att arbeta. 
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Alla elever, oberoende av dess behov skall inkluderas i den vanliga verksamheten, 

eftersom pedagogiken kommer anpassas efter elevernas behov. Det leder i sin tur till att 

specialpedagogiska extrainsatser nästintill bedöms som onödig, (Nilholm, 2012). 

Under speciallärarutbildningen har tillfällen getts där man har fått ta ställning till hur 

man själv ser på matematiksvårigheter, orsaker till dessa och jag har insett att det 

kritiska perspektivet bäst beskriver mitt synsätt. Dessutom handlar den här studien om 

inkludering i nära samarbete med alla klasskamrater i laborativa situationer, vilket gör 

det naturligt att utgå från just det kritiska perspektivet i rapportens slutdiskussion. 

 

4.2.1 Integrering och inkludering 

 

Integreringsbegreppet kom i början på 1960-talet. Enligt Haug (1998) integreras en elev 

som är i behov av stöd när hen anpassas till den övriga gruppen och tillsammans så 

utgör de en fungerande grupp. Nilholm (2006) skriver att integrering innebär att man 

anpassar en avvikande elev så att hen blir en del av gruppen. Vidare menar författaren 

att inkludering har växt fram ut begreppet integrering. Inkluderingbegreppet slog 

igenom i samband med Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2001), där en 

internationell och gemensam syn för elever i behov av särskilt stöd dokumenterades. De 

menade att det är skolans ansvar att alla elevers behov tillgodoses och därmed blir 

inkluderade. Elevers olikheter skall inte se som något negativt utan som något positivt. 

 

Nilholm(2006) menar att det ät viktigt att skilja på integrering och inkludering. 

Integrering innebär att eleverna i behov av stöd skall anpassa sig till den övriga 

gruppen, medan inkludering innebär att den övriga gruppen skall anpassas till eleverna i 

behov av stöd. Detta kan förtydligas med hjälp av bilden nedan från rapporten 

Forskning för klassrummet skriven av Skolverket (2013) : 

 

Figur 1 Förtydligande av bla begreppen inkludering och integration (s. 55, skolverket 2013) 
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4.3 Vilka samtal ger lärandemöjligheter? 

 

Det finns flera olika typer av samtal och dessa används som analysverktyg i uppsatsen 

analysavsnitt. 

När ett samtal blir flerstämmigt och riktar sig mot en och samma fråga så får det en viss 

form och struktur. Barnes och Todd (1995) har gjort flera studier där de undersökt 12-

13 åringarns diskussioner. Det har hittat en typ av samtal som de kallar Exploratory 

Talk. De beskriver denna typ av samtal där flera elever uttalar sig, de tänker högt 

tillsammans i gruppen och tar positivt emot varandras åsikter och synpunkter. Denna 

typ av samtal kännetecknas av att individerna kan tveka, ändra åsikt, deras uttalanden är 

försiktiga, både påståenden och frågor är i en öppen form och många gånger finns 

gissningar med som en del i samtalet. Deltagarna styr samtalet själva och reflekterar 

över sina egna och de övriga gruppmedlemmarnas åsikter. 

Exploratory talk består av dialog och samarbete och inbjuder olika sätt att förstå och 

tolka världen. Tillsammans i gruppen bildas ett nytt sätt att se på världen och detta 

menar författarna är detsamma som lärande, (Barnes & Todd, 1995). 

Barnes och Todd (1995) beskriver Presentational talk och dessa samtal betecknas av att 

gruppmedlemmarna lägger fram nästintill färdiga idéer, och samtalsformen liknar små 

föreläsningar. De övriga i gruppen varken ifrågasätter eller kommer med några 

synpunkter och då finns det en risk för att diskussionen stannar och att det inte utvecklas 

något lärande. 

Mercer (1996) använder också Exploratory Talk men med en lite annorlunda innebörd. 

Hans definition översätts till utforskande samtal och är mer specifikt av sitt slag. Denna 

typ av samtal innebär att deltagarna kritiskt granskar och utmanar varandra. Författaren 

beskriver också en typ av samtal, kallat adderande samtal, vilket innebär att individerna 

i gruppen, tillsammans konstruerar en gemensam förståelse utan att nämna några 

alternativa påståenden. 

Mercer (2004) använder sig av tre olika typer av samtal: 

1. Disputerande samtal: innebär att gruppmedlemmarna inte kommer överens om 

något gemensamt beslut utan fattar individuella beslut. Försöken är få till att 

samla gruppens olika resurser, att ge konstruktiv kritik och att lägga fram 

förslag.  Det som uttalas består av korta påståenden, utmaningar eller 

motsägande påståenden. 

 

2. Adderande samtal: innebär att individerna okritiskt men positivt bygger på vad 

de övriga har sagt. Gruppen använder varandra till att gemensamt forma kunskap 

där allas bidrag samlas ihop. Samtalet består av repetition, bekräftelser och 

utvecklande av innehåll och betydelse. 
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3. Utforskande samtal: innebär att individerna engagerar sig konstruktivt men 

kritiskt till varandra idéer och uttalanden. Olika påståenden och förslag läggs 

fram för att sedan övervägas gemensamt i gruppen. Förslagen kan utmanas och 

sedan kan förslagen ifrågasättas, men allt motiveras och alternativa förslag läggs 

fram. Alla gruppmedlemmar deltar aktivt och allas åsikter efterfrågas och 

analyseras innan ett gemensamt beslut tas. Till skillnad från de tidigare nämna 

samtalen så synliggörs kunskaperna i utforskande samtal för alla och dessutom 

så motiveras de tydligt. 

 

Mercer (2004) menar att både samtalets kvalité och dess möjlighet till lärande ökar när 

utforskande samtal dominerar, medan disputerande samtal inte leder framåt i något 

större bemärkning. Adderande samtal erbjuder möjligheter till lärande men inte i lika 

hög grad som de utforskande samtalen eftersom de sistnämna också erbjuder 

ifrågasättande och utmaningar. 

 

Samtalens karaktär och hur lärande samtalen blir för eleven är starkt kopplade till 

varandra. Mercer et al. (2004) anser att eleverna behöver få undervisning om varför 

utforskande samtal gynnar lärande och dessutom behöver de lära sig tekniker för att 

utföra utforskande samtal. Det är inte bara elevernas lärande i den aktuella 

gruppdiskussionen som påverkas utan det är även positivt för det generella klassklimatet 

och skapar bättre relationerna mellan eleverna, under en lång tid framåt. 

 

För att utveckla utforskande samtal menar Mercer et al. (2004) att barnen behöver lära 

sig att använda språket för att tala och lära sig tillsammans. Ett klassklimat behöver 

byggas upp där eleverna i grupper diskuterar, tar hänsyn till sina gruppmedlemmars 

synpunkter och tillsammans bygger upp ny kunskap. För att nå detta så behöver det 

finnas regler och dessutom så behöver både lärare och elever träna på arbetssättet 

tillsammans. Reglerna kan se olika ut för olika klasser men de skall handla om hur 

eleverna skall agera och bemöta varandra i grupp. Eleverna behöver jobba med att både 

tala och lyssna, visa respekt för varandra och för vad de övriga tycker och tänker. Nästa 

steg blir att resonera och diskutera olika idéer och till slut komma överens. 
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5 Metod 

 

I följande avsnitt redogörs för de val som gjorts och motiveringar till dessa, gällande 

metod, urval, datainsamling, dataanalys och etiska överväganden. 

 

5.1 Fallstudie 

 

Enligt Merriam (1994) fokuserar forskaren i en fallstudie på en viss situation och hen 

vill skapa en förståelse för en viss företeelse. En fallstudie kan bli aktuell då forskaren 

vill studera en viss situation, i detta fall elevers agerande under laborativa 

matematiklektioner. Den används både inom kvalitativ och kvantitativ forskning, men 

framförallt inom den förstnämnda. En fallstudie kan också bli aktuell då forskaren vill 

fokusera på informanternas åsikter och tankar, vilket är fallet i den här studien. Den här 

studien genomförs endast på en enda skola, vilket också är utmärkande för en fallstudie. 

Med detta som bakgrund blir en fallstudie relevant för att uppfylla den här studiens 

syfte. 

Denscombe (2014) skriver att en av fallstudiens starka sidor är att den uppmuntrar 

forskaren till att använda sig av flera olika källor, olika typer av data och olika 

forskningsmetoder, i detta fall observationer och intervjuer. 

 

5.2 Undersökningsmetoder 

 

Dataunderlaget till studien inhämtades dels med hjälp av systematiska observationer i 

klassrummet då matematikläraren genomförde de fyra stycken planerade 

matematiklaborationerna och dels med hjälp av kvalitativa intervjuer med tio stycken 

elever. 

 

5.2.1 Systematisk observation 

Observationer bygger på ögats direkta observationer av händelser. Observationer på 

fältet sker i situationer som skulle ha skett oavsett om undersökningen hade ägt rum 

eller inte. Enligt Denscombe (2014) så är huvudtanken att observera saker som de 

normalt sker och man försöker att bevara den naturliga miljön i största möjliga 

utsträckning då undersökningen genomförs. 
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Ett observationsschema upprättades, se bilaga 1, för att jag lättare skulle kunna ha 

samma fokus vid vardera observation. Denscombe (2014) menar att syftet med schemat 

är att minimera variationer i fokus från en observation till en annan. 

Observationsschemat innehöll en lista med punkter, kopplat till forskningsfrågorna, som 

användes som en typ av checklista. Under observationerna hölls dessa punkter under 

uppsikt och registreringar i form av stödord fördes in allteftersom de noterades. 

Denscombe (2014) menar att möjligheten att behålla den naturliga miljön i största 

möjliga utsträckning beror på hur väl forskaren lyckas smälta in i bakgrunden och i 

princip göra sig osynlig. Vidare påstår han att det är viktigt med en diskret placering. 

Jag valde att sätta mig längst bak i klassrummet för att inte störa grupperna under 

laborationerna och samtidigt hade jag en överblick över de båda grupperna. Jag försökte 

också att i största möjliga mån undvika interaktion med mina deltagare i miljön. 

Många erfarna observatörer säger att ju längre tid de befinner sig i observationsmiljön, 

desto mer självklart upplevs deras närvaro av deltagarna och desto mindre påverkar de 

den insamlade datan. Det var lämpligt att följa den här valda klassen eftersom jag 

tidigare under speciallärarutbildningen varit inne i klassen och gjort observationer, 

under flertalet matematiklektioner, så helt nytt var det inte för eleverna att ha mig där i 

miljön sittandes längst bak i klassrummet med ett observationsschema. 

 

5.2.2 Kvalitativ intervju 

 

Då forskaren har som mål att försöka hitta företeelser, egenskaper och innebörder hos 

ett problem kan en kvalitativ metod vara lämplig att använda enligt Kvale och 

Brinkmann (2009). Författarna påstår att det är själva forskningsämnet som är det bästa 

skälet till att välja intervjuer som metod. Intervjuer är aktuella när det valda ämnet 

handlar om människors erfarenheter. När forskningsfrågan formuleras med ordet ”hur” 

kan det många gånger bli aktuellt med kvalitativa intervjuer. Enligt Johansson och 

Svedner (2006) ger intervjuer en smal och djupgående information. 

Intervjuer används med fördel då mer komplexa och subtila fenomen skall studeras. I 

och med en intervju så blir det lättare för forskaren att fånga upp människors 

erfarenheter, tankar, åsikter och känslor. Beslutet att använda sig av intervjuer som 

forskningsmetod måste tas i beaktande till deras möjlighet att genomföra dem. Det är 

viktigt att det finns möjlighet att få en direkt kontakt med intervjupersonerna och 

dessutom så behöver intervjuerna vara genomförbara, med hänseende på kostnad och 

resekostnader, (Denscombe, 2014). 
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Studien utgår från tio stycken kvalitativa elevintervjuer. Intervjuerna utgick från en i 

förväg framarbetad semistrukturerad intervjuguide med olika teman av frågor, se bilaga 

2. Intervjuaren är flexibel när det handlar om vilken ordning som frågorna ställs. 

Det är viktigt att intervjupersonen ges möjlighet att utveckla sina egna idéer och tala 

mer djupgående om de ämnen som intervjuaren lyfter. Tanken är att den intervjuade 

skall få använda sina egna ord och beskriva sina egna tankar. Enligt Denscombe (2014) 

är semistrukturerade intervjuer ett bra sätt att notera företeelser i komplexa frågor och 

med hjälp av intervjuguiden så erbjuds informanten möjlighet att utveckla sina egna 

idéer och tala mer djupgående om de ämnen som intervjuaren lyfter. 

Jag använde mig av den vanligaste formen av semistrukturerade intervjuer, nämligen 

den personliga intervjun. Den innebär att forskare och informanten möts. En fördel, 

jämför med gruppintervjuer, är att den personliga intervjun är rätt så lätt att planera och 

genomföra, (Denscombe, 2014). 

Ytterligare en fördel är att alla de åsikter och uppfattningar som kommer fram i 

intervjusituationen kommer från en enda källa, nämligen den intervjuade. Dessutom så 

är den personliga intervjun lätt att kontrollera och det är mycket lättare att skriva ut en 

inspelad intervju när samtalet endast består av intervjuaren och informanten, 

(Denscombe, 2014). 

Att anteckna det som sägs under en intervju kan ha den negativa effekten att den 

intervjuade blir mer fokuserad på vad intervjuaren är intresserad av, därför genomför de 

flesta forskare intervjuer med användning av ljudinspelningar, (Kvale & Brinkmann, 

2009). Med detta som bakgrund så spelades alla intervjuer in med hjälp av en diktafon. 

Ljudfilerna överfördes senare till min lösenordsskyddade dator och därefter raderades 

filerna från diktafonerna. 

Denscombe (2014) skriver om intervjuareffekten, vilken innebär att människor ger olika 

svar beroende på dess uppfattning av intervjuaren som ställer frågorna. Framförallt är 

det intervjuarens etnicitet, kön och ålder som påverkar hur ärliga och hur mycket 

information som människor vill ge. Intervjuarens identitet har alltså en viktig del i 

vilken typ av information som informanterna ger. 

För att forskaren skall minimera sin påverkan på undersökningsresultatet är det viktigt 

att hen håller sig neutral och passiv under intervjun. Helt neutral var jag inte under 

intervjuerna eftersom jag ibland bekräftade eleverna med små ord som ”Hm”, 

kroppsspråk och anledningen till det var att jag upplever det som att eleverna då kände 

att jag lyssnade och förstod vad de sa.  Jag ville att eleverna skulle känna att jag var 

intresserad av att höra deras tankar, åsikter och berättelser. 
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5.2.3 Metodkombination 

 

Metodkombinationen ger möjlighet att kontrollera en metods resultat med en annan 

metods resultat. Denscombe (2014) menar att när olika metoder ger liknande resultat så 

kan forskaren känna sig säkrare i sitt antagande om att resultaten är trovärdiga. 

 

I den här studiens används två olika metoder, kvalitativ intervju och systematiska 

observationer. De fördelar som finns med metodkombination anser Denscombe (2014) 

är att den ger en mer fullständig beskrivning eller förklaring av det som undersöks, 

resultaten kommer att kunna besvara en vidare bredd av frågor. Den ger också en 

tydligare koppling mellan olika metoder och de olika typerna av data. 

Metodkombination kräver en känsla för triangulering och att dess möjligheter utnyttjas.  

 

5.2.4 Urval 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att generaliseringsbarheten av resultaten från en 

intervjustudie inte beror på antalet intervjuer utan snarare på djupet i själva 

intervjuundersökningen. I många intervjustudier ligger antalet intervjuer på 5-25 

stycken. I den här studien har 10 elevintervjuer genomförts, med sex SUM-elever 

respektive fyra stycken övriga elever. Informanterna tillhör alla samma skola och klass. 

Valet av informanter gjordes dels utifrån tillgänglighet och en för mig bekant skola 

utsågs, och dels utifrån i förväg bestämda kriterier hos informanterna. 

För det första ville jag hitta en klass där det fanns en grupp SUM-elever som hade 

betyget F i ämnet matematik, jag ville också ha en grupp elever i samma klass som hade 

betyg i matematik. Dessutom så behövde klassens matematiklärare vara positiv till att 

genomföra de laborativa inslagen som planerades fram. 

En klass på skolan uppfyllde dessa kriterier och för att ge information till elevernas 

vårdnadshavare och få deras medgivande till att få filma in observationer och spela in 

intervjuer så skickades ett missivbrev ut, se bilaga 3. 

Klassen fick information om studien muntligt i samband med utdelandet av 

missivbreven och ingen av eleverna motsatte sig medverkan i studien. Alla 

vårdnadshavare gav sina medgivanden och därmed kunde hela klassen delta i studien. 
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5.2.5 Presentation av studiens informanter 

 

Skolan i studien är en högstadieskola i en liten inlandskommun i Västerbottens län. 

Kommunens relativt unga befolkning är fördelade på kommunens centralort och dess 

omgivande landsbygdsområden. Den totala kommunbefolkningen har ökat för varje år 

då många barnfamiljer väljer att flytta till kommunen och dessutom så har kommunen 

under de senaste åren tagit emot flyktingar. 

På högstadieskolan, vilken i denna studie fått det fingerade namnet Hallonskolan, går 

det cirka 270 st elever som är fördelade i 13 stycken klasser. I åk 8 finns det fyra 

stycken parallellklasser. Studiens 17 deltagare går alla i samma klass, i 8Ö. Eleverna har 

gått tillsammans sedan årskurs7, innan det så var de utspridda på kommunens olika 

byaskolor och även på olika skolor i närliggande mindre samhällen. 

I klass 8Ö går det 12 stycken flickor och 5 stycken pojkar. Tre av eleverna i klassen, 

alla tre SUM-elever, är utomlandsfödda och har varit i Sverige mellan 3-5 år. Klassen 

har haft samma matematiklärare under hela tiden på högstadiet och matematik-

undervisningen har skett i helklass. Inga extra resurser har satts in i klassen under åk7, 

trots att behovet av det funnits. Under höstterminen i åk8 har Saga, Sabina och Sonja 

fått extra resurser i form speciallärare två lektioner per vecka. 

Alla elever kände mig sedan tidigare, då jag under ett års tid undervisat dem i ett annat 

skolämne. 

För att garantera elevernas anonymiteter har alla fått fingerade namn. Hela klassen var 

med i de genomförda observationerna och klassens sex SUM-elever intervjuades. SUM-

eleverna hade ett F i betyg i ämnet matematik under Vt i åk7. Dessa elever kallas Sven, 

Stefan, Sara, Saga, Sabina och Sonja (de tre förstnämnda är utomlandsfödda elever). 

Fyra stycken av klassens elever med minst betyget E i matematik intervjuades och dessa 

elever kallas Elsa, Ella, Eva och Erik. 

 

5.3 Studiens genomförande 

 

Först planerades fyra stycken laborativa lektioner, observationer genomfördes i klassen 

under de laborativa lektionerna och därefter genomfördes tio stycken intervjuer 

tillsammans med både SUM-elever och övriga elever. Nedan redogörs för 

tillvägagångssättet av pilotstudien som gjordes innan empiriinsamlingen. Motivering till 

val av de fyra laborativa lektionerna som sedan genomfördes i klassen och 

tillvägagångssättet av observationerna i klassen, planering av intervjuer och 

genomförandet av dessa. 
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5.3.1 Pilotstudie 

 

För att få möjlighet att utvärdera och förbättra innehållet av min observationsguide och 

intervjuguide så gjordes en pilotstudie. Observationsprotokollet testades under en 

matematiklaboration i den utvalda klassen. Inga större förändringar behövde göras i 

protokollet. 

 

I och med detta tillfälle så testades även filmutrustningen och diktafonerna. 

Testinspelningen gjordes också för att eleverna skulle bli bekant med 

inspelningsutrustningen så att den på så vis inte skulle bli ett störande inslag under 

själva datainsamlingen. 

 

Intervjuguidens frågor testades på två andra elever i en parallellklass till den utvalda 

klassen 8Ö på Hallonskolan, en SUM-elev och en elev med minst betyget E i 

matematik. Inga större förändringar på frågornas utseende eller omfång behövde göras, 

utan endast ett fåtal detaljer som ex ordval. 

 

 

5.3.2 Planering och genomförande av laborativa lektioner 

 

Fyra stycken laborativa lektioner planerades av mig och genomfördes sedan av klassens 

ordinarie matematiklärare. Alla lektionerna valdes på samma grund, nämligen eftersom 

klassen arbetade med området geometri så ansågs det lämpligt att använda sig av 

uppgifter kopplade till just det området, under laboration 1-3. 

 

Den fjärde och sista laborationen behandlade taluppfattning och ekvationslösning, vilket 

den undervisande matematikläraren betonad vara ett av klassens förbättringsområden.  

Jag ville även visa på enkla, men ändå lärorika uppgifter för eleverna där endast enkla 

material krävdes. Samråd med den undervisande läraren förekom vid varje 

lektionsplanering och förslag till gruppindelning. 

 

1. Lektion1 bestod av att eleverna först skulle förstora ett par givna bitar till den 

dubbla storleken, klippa ut dem och sedan placera dem så att de bildade en 

segelbåt. Den andra deluppgiften gick ut på att eleverna skulle beräkna 

segelbåtens area, se bilaga 4. 

 

2. Lektion 2 bestod av att eleverna med hjälp av 12 st tändstickor skulle konstruera 

så många olika rektanglar som möjligt. Utifrån dessa rektanglar skulle de sedan 

beräkna vilken av dem som hade den längsta omkretsen respektive arean, se 

bilaga 5. 
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3. Lektion 3 bestod av att eleverna skulle utifrån två A4-papper konstruera två 

olika rör. Sedan skulle de olika rören undersökas och eleverna fick formulera en 

hypotes gällande vilket av rören som hade störst volym. Nästa steg innebar att 

ställa det högre röret inuti det lägre och sedan fylla det med makaroner. 

Det stora rörets lyftes bort och förhoppningen var att eleverna skulle få en tydlig 

bild om rörens olika volymer i jämförelse med varandra, se bilaga 6. 

 

4. Lektion 4 bestod av att eleverna skulle vika ett A4-papper i nio lika stora bitar, 

klippa ut dessa och sedan numrera dem från 1-9. Nästa steg blev att lösa en 

enklare ekvation med hjälp av fem stycken givna siffror på lapparna. Det tredje 

steget blev att använda sig av alla nio lapparna och placera ut dem i en given 

algoritm, se bilaga 7. 

 

Gruppindelningen av eleverna gjorde jag tillsammans med den undervisande 

matematikläraren. Vi försökte konstruera labbgrupperna så att två ”svaga” elever 

kombinerades med två stycken ”medelstarka” elever”, och grupper bestående av två 

stycken ”medelstarka” elever och två stycken ”starka” elever. Dessa 

gruppkonstellationer valdes eftersom studier av Hagland (2005) visar på att just dessa är 

de mest gynnsamma med hänsyn för möjligheter till lärande. 

 

Två av grupperna blev placerade i andra klassrum där de filmades och två av grupperna 

stannade kvar i klassrummet, där de kunde observeras. Hos alla fyra grupperna skedde 

ljudupptagningen med hjälp av diktafoner. Tanken var att grupperna skulle vara 

densamma under två lektioner för att sedan bytas, men tyvärr så fungerade inte det 

eftersom elever var sjuka, eller av andra skäl frånvarande. Gruppsammansättningen såg 

olika ut från lektion till lektion. 

 

 

5.3.3 Planering och genomförande av intervjuer 

 

Ungefär fyra veckor innan intervjuerna togs en personlig kontakt med den utvalda 

klassen där studiens syfte presenterades. Alla tio intervjuerna genomfördes under 

elevernas ordinarie skoldag och försökte att läggas i största möjlig mån på elevernas 

lediga tid så att de inte skulle missa någonting av skolarbetet. De undervisande lärarna 

informerades via mail så att inte eleverna skulle få ogiltig frånvaro ifall någon intervju 

tog längre tid än vad som planerats. Det tog cirka två veckor att genomföra alla 

intervjuerna, något längre tid än planerat pga av sjukdom och frånvaro bland 

informanterna. 
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Hägg och Kuoppa (2007) skriver att det är viktigt att intervjun kan genomföras utan 

störningar utifrån och att rummet är möblerat så att samtalsledaren och klienten kan sitta 

mitt emot varandra och med lagom avstånd från varandra, och det leder till att 

samtalsledaren kan lyssna koncentrerat. Intervjuerna genomfördes i skolans vilorum. 

Det var ett litet rum, nere i skolans källare, och i rummet stod ett bord med fyra stycken 

fåtöljer. Jag bjöd informanterna på godis och frukt. Vardera intervjun varade i ca 20-30 

min. 

 

Jag som intervjuare försökte att inta en lugn men intresserad hållning. Jag försökte ha 

ögonkontakt med mina informanter, var lugn och koncentrerad på samtalet, nickade 

följsamt och använde småljud, som mm och hade ett långsamt taltempo För att visa att 

jag lyssnade så använde jag mig även av verbala redskap, som att omformulera det 

informanterna sagt med ord och visat med kroppsspråket, gjorde sammanfattningar av 

det hen berättat och försökte ställa frågor som hörde ihop med det aktuella elevfallet. 

En bra intervjuare ställer korta och tydliga frågor, en fråga i taget, väntar på svar, svarar 

inte på sina egna frågor och förhör inte klienten och enligt Hägg och Kuoppa (2007) är 

detta verktyg för att professionellt lyssnande. Jag avslutade varje intervju med att 

sammanfatta i stora drag det min informant sagt och gav hen möjlighet att ge respons, 

och även lägga till något om hen ansåg att något saknades. Sedan tackade jag min 

informant och berättade att hen skulle kontakta mig ifall det uppstod några frågor om 

intervjumaterialet eller om den blivande slutrapporten. 

 

5.4 Analys av data 

Här redovisas metoden för arbetet med att analysera insamlad data dels från 

klassobservationerna och dels från de enskilda intervjuerna. 

 

5.4.1 Analys av klassrumsobservationer 

 

Denscombe (2014) påstår att det är svårt att hinna notera allting skriftligt gällande det 

relevanta som händer i klassrummet under själva tiden för observationen. Därför 

sammanställdes vardera observationens observationsschema direkt efter varje avslutad 

lektion, ett schema för vardera laboration och labborationsgrupp. Jag satt efter varje 

observation för att reflektera och anteckna det som uppmärksammats. Alla grupperna 

spelades även in med diktafoner, och de filerna lyssnades av två gånger och kunde 

användas som komplement till de anteckningar som gjorts under själva 

klassrumsobservationen. 
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Två grupper filmades under varje laboration och dessa filmer studerades noggrant, två 

gånger för att så mycket detaljer som möjligt skulle uppmärksammats.  Gruppernas 

inspelning på diktafoner lyssnades också av två gånger. Även denna datainsamling 

sammanfattades i observationsprotokoll, ett för vardera grupp och laboration. 

 

Sammanställningen av observationerna utgick hela tiden från forskningsfrågorna 2 och 

3 som referenspunkt och endast de företeelser och inslag som var aktuella för dem 

noterades. Utifrån forskningsfrågorna var jag intresserad av vilka lärandemöjligheter 

som skapades då eleverna interagerade med varandra under laborationerna och därför 

uppmärksammades vilka olika typer av samtal som ägde rum under laborationerna. 

 

 

5.4.2 Analys av enskilda intervjuer 

 

Till att börja med så transkriberades alla intervjuer ordagrant. Vid analysen av 

materialet har jag utgått från de fem steg som Denscombe (2014) satt upp. Författaren 

menar att det första steget är förberedelse av data. Allt originalmaterial bör 

säkerhetskopieras och därför mailades de färdiga transkriberade intervjuerna till mig 

själv, som en säkerhetskopia. Vid transkribering av intervjuerna lades extra stora 

marginaler till på höger sida där jag hade möjlighet att skriva in kommentarer som 

hörde ihop med texten. 

Det andra steget i analysen är förtrogenhet med data och därför läste jag om det 

transkriberade materialet flera gånger för att uppmärksamma så många detaljer som 

möjligt. 

Det tredje steget består av att tolka data, använda sig av koder, kategorier och begrepp. 

Jag försökte att hitta olika mönster i den transkriberade texten, som hade en koppling till 

studiens forskningsfrågor 1-3, och dessa färgkodades. Med dessa mönster som grund 

har sedan slutsatser dragits och dessa ligger under rubriken ”resultat”. 

Efter transkriberingen och färgkodningen användes metoden meningskoncentrering som 

förespråkas av Kvale och Brinkmann (2014) för att strukturera upp all intervjumaterial. 

Långa meningar i den transkriberade texten kortades ner genom att de sammanfattades. 

Nästa steg som var själva meningstolkningen bestod av att djupare och mer kritiskt 

tolka textens innehåll.  Utifrån de uttalade orden så kunde strukturer och relationer 

utvecklas utan att dessa direkt sagts. 

Det fjärde steget av Denscombes (2014) modell är verifiering av data och författaren 

menar att forskaren måste visa att hens resultat är korrekta och trovärdiga. Mer om detta 

ligger under rubriken ”metoddiskussion”. 
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Det femte och sista steget vid analysen av kvalitativa data är presentation av data. Det 

handlar om att forskaren inte kan presentera all data i rapporten utan de centrala delarna 

måste identifieras och vissa delar behöver prioriteras framför andra. I min presentation 

av data står forskningsfrågorna i fokus och endast de data som har en koppling till dessa 

har tagits med. 

 

5.5 Etiska överväganden 

 

Enligt vetenskapsrådet (2002) kan det grundläggande individskyddskravet delas in i 

fyra huvudkrav på forskningen. Det första är informationskravet, vilket innebär att 

informanternas skall få information om forskningens syfte. Detta gjordes dels muntligt 

till de berörda eleverna och dels genom det missiv brev som skickades hem till 

vårdnadshavarna. Informanterna fick information om deras roll i studien, om att deras 

deltagande var frivilligt och om att de hade rätt att avbryta sin medverkan när som helst 

under studiens gång. 

 

Det andra huvudkravet är samtyckeskravet. Deltagarna i undersökningen har rätt att 

bestämma över sin egen medverkan. Dessa uppfylldes genom att jag inhämtade 

samtycke både från eleverna själva och deras vårdnadshavare(eftersom de alla var under 

15år gamla). De medverkande informanterna fick information om att de själva fick 

bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skull delta. De kunde när som helst 

avbryta sitt deltagande utan att det innebar negativa konsekvenser för dem. De hade alla 

samtyckt till att bli inspelade/filmade. 

 

Det tredje huvudkravet, konfidentialitetskravet, innebär att uppgifterna om alla 

deltagande i en undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet. 

Personuppgifterna skall också förvaras på ett sådant sätt att inga obehöriga kan få ta del 

av dem. Jag garanterade mina informanter att den enda peson som skulle komma i 

kontakt med insamlad data var jag själv. Alla uppgifterna om mina informanter 

antecknades, lagrades och rapporterades på att sådant sätt att andra människor inte 

kunde identifiera enskilda individer eller komma åt materialet. Därför arbetade jag på 

min egna, lösenordsskyddad dator som endast jag hade tillgång till. När all inspelad data 

transkriberats så raderades originalfilen och dessutom har platser, skolan och alla 

informanterna fått fingerade namn. Jag har valt att endast nämna eleverna individuellt i 

citatsammanhang, utifrån att det då blir svårare att gissa sig till vem som har sagt eller 

gjort vad i undersökningen. 
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Det fjärde och sista huvudkravet är nyttjandekravet. Det innebär att alla uppgifter som 

är insamlade om enskilda personer får bara användas för forskningens ändamål och 

ingenting annat. 

 

 

5.6 Metoddiskussion 

 

Nedan presenteras en diskussion gällande de två metoder som använts i studien.  
 

5.6.1 Trovärdighet 

 

Denscombe (2014) menar att det kan vara olämpligt att använda sig av ordet validitet i 

kvalitativa studier eftersom det är svårt att bevisa att data är helt korrekt tolkat. Därför 

är det bättre att diskutera studiens trovärdighet. Den insamlade datan kan bedömas som 

trovärdig eftersom jag under intervjuerna tolkade eleverna och försökte formulera det 

jag läste mellan raderna. På så sätt fick informanterna ständigt en återkoppling, de fick 

även möjlighet att bekräfta om jag förstått dem korrekt eller inte. Dessutom så använde 

jag mig av ledande frågor för att testa informanternas svar. I resultatdelen har många 

citat använts och det är för att öka studiens trovärdighet, då det är elevernas egna ord 

som redovisas. 

 

Transkribering av en intervju handlar ju om olika tolkningar och därmed finns det risk 

att trovärdigheten skiljer sig vid transkribering mellan olika personer. Därför så har 

informanternas uttalanden transkriberats så ordagrant som möjligt. 

 

En viktig aspekt är att även under observationerna görs en hel del tolkningar, vilket jag 

försökte komma åt genom att göra ett tydligt observationsschema. Jag utgår från att data 

från observationerna är trovärdiga, men viktigt att notera är att observationsscheman 

enligt Denscombe (2014) lätt missar kontextuell information som påverkar det noterade 

beteendet hos deltagarna. Jag försökte att smälta in så bra som möjligt i den omgivande 

miljön under observationerna men frågetecken finns alltid om jag verkligen lyckades 

med att inte störa den naturliga miljön. 

 

5.6.2 Tillförlitlighet 

 

Studiens tillförlitlighet kan enligt Denscombe (2014) tolkas som att en annan forskare 

skulle ha kommit fram till samma resultat som jag, om hen använt samma 

forskningsverktyg (litteratur, syfte & frågeställningar, observationsprotokoll, 

intervjuguide, urvalsgrupp och analysverktyg).  
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Det är viktigt att vara medveten om att man själv är med och därmed är en del i 

datainsamlingstekniken, vilket i sin tur kan påverka resultatet. Med det som grund kan 

det vara svårt att bedöma studiens tillförlitlighet och Denscombe (2014) anser att det är 

bättre att studera studiens pålitlighet. Ett sätt att åstadkomma detta är att redogöra 

tydligt för analysprocessen av data och de använda metoderna. 

 

Jag utgår från att informanterna, under observationstillfällena, agerat som de vanligtvis 

gör under en vanlig matematiklektion och att de under intervjuerna varit ärliga i sina 

berättelser och svar. Hela den undersökta klassen har haft mig som undervisande lärare i 

ett annat ämne och därav så har vi en relation till varandra. Jag uppfattar det som att 

eleverna under observationerna agerade som de vanligtvis gör och att de under intervjun 

vågade berätta sanningen. 

 

5.6.3 Generaliserbarhet 

 

När det handlar om studiens generaliserbarhet tycker jag inte att den studerade klassen 

kan representera alla andra elever i Sverige som går i åk8. Risken finns att resultatet kan 

bli ett annat om andra elever från klassen hade valts ut till intervju. Däremot så tror jag 

att de mönster som jag funnit i studierna inte är unika i sig utan mycket av det 

informanterna berättade har jag själv erfarenhet av som lärare. Stora delar av mina 

resultat överensstämmer med tidigare forskning, men en del av resultat överensstämmer 

inte alls med den nämnda forskningen. 

 

Jag skulle vilja påstå att den här studiens resultat har en låg generaliserbarhet eftersom 

informanterna går alla i samma skola och klass och dessutom så var antalet intervjuer 

inte så många till antalet. För att det skulle vara lättare att dra mer omfattande slutsatser 

så behöver fler observationer och fler intervjuer göras. Dessutom så behöver valet av 

informanter göras med en större spridning, både med avseende på dess ålder och skola. 
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6 Resultat 

 

I nedanstående resultatredovisning presenteras resultaten från de genomförda 

observationerna och intervjuerna. De frågeställningar som ställts upp för att besvara 

studiens syfte är utgångspunkten för resultatredovisningen, och används som 

underrubriker. Data som rör den sista forskningsfrågan Vilka likheter och skillnader 

finns det hos SUM-eleverna respektive övriga elever när det gäller ovanstående frågor? 

har bakats in i texten för de övriga forskningsfrågorna och finns även explicit i en 

sammanfattning. 

 

 

6.1 Hur beskriver elever de förhållanden under vilka de arbetar bäst 

med matematik? 

 

I nedanstående analys har jag uppmärksammat vad som ger eleverna lärandemöjligheter 

och vad som gör eleverna aktiva. 

 

6.1.1 Elevernas berättelse om den rumslig omgivning som de anser ger störst 

lärandemöjligheter 

 

Alla eleverna med betyget E eller högre i matematik och två stycken av SUM-eleverna, 

Stefan och Sven, tycker att det går bäst att arbeta med matematik då de får lyssna på 

musik när de räknar i boken. De vill helst tänka helt själv och det skall vara tyst 

runtomkring, gärna sittandes i grupprummet. Ella poängterar att det inte får vara helt 

tyst i klassrummet, utan hon vill gärna ha lite småprat runtomkring sig. 

SUM-eleverna Sonja, Saga och Sabina tycker att det går bäst att arbeta i en mindre 

grupp, utanför klassrummet. Två dagar i veckan så får de alla tre extra stöd av 

speciallärare i en annan del av skolan, vilket de tycker är bra. Sonja berättar: 

 

Vi brukar sitta tillsammans med specialläraren och prata, de visar med 

riktiga material då de förklarar, ex klossar och andra byggsaker. Att räkna i 

boken gör vi nästan aldrig, och vi stressar inte lika snabbt fram i boken som 

de andra i klassen. (Sonja) 

 

Saga beskriver att hon inte lär sig någonting i klassrummet eftersom hon blir så stressad 

då de andra klasskamraterna sitter tysta och arbetar. 
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6.1.2 Under vilka omständigheter blir eleverna aktiva? 

 

Eva tycker att hon får lust att göra en uppgift då något känns kul och intresserar henne. 

Elsa beskriver sig själv som en plikttrogen tjej och uttrycker: 

 

Jag utför alla uppgifter jag får, oavsett om de känns tråkiga eller roliga. 

(Elsa) 

 

Både Erik och Ella vill ha lite utmaning och Ella säger: 

 

Jag tycker inte om när uppgifterna är för lätta utan de skall vara lite 

utmanande. (Ella) 

 

Stefan vill göra en uppgift då uppgiften är lätt- förståelig och säger: 

 

Det är roligast att göra lätta uppgifter, om de är för svåra så gör jag dem 

inte.  (Stefan) 

 

Sven anser att han kan göra vilken uppgift som helst bara han får sitta ensam i lugn och 

ro. Sonja gör gärna en uppgift då hon förstått varför hon skall göra uppgiften och 

användningen av den senare. Både Saga och Sabina vill förstå uppgiften helt för att bli 

motiverad att genomföra den. 

 

 

6.1.3 Elevernas beskrivning av sin egen aktivitet under ordinarie 

matematiklektioner 

 

En viktig del att utveckla lärandemöjligheter är att besvara lärarnas frågor. De flesta av 

eleverna med betyg räcker upp handen och svarar på lärarens frågor, även när de känner 

sig lite osäker på svaret. Eva däremot räcker endast upp handen under genomgångar för 

att besvara lärarens frågor, när hon är riktigt säker på svaret. Hon uttrycker: 

 

Det känns fel att svara på en fråga felaktigt. (Eva) 

 

Ibland väljer Ella att inte räcka upp handen för att hon inte alltid vill vara den som 

räcker upp handen, och förklarar: 

 

Ibland väntar jag med att räcka upp handen för att svara för att vänta in de 

andra i klassen, oftast kan jag svaret och det vet min lärare så jag får oftast 

frågan om ingen vill svara. (Ella) 
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Två tredjedelar av SUM-eleverna brukar inte räcka upp handen och svara på lärarens 

frågor under genomgångarna. Orsaken till det är olika, bla säger Stefan: 

 

Alltså jag kan svaret, typ nästan alltid men vill inte säga det.  (Stefan) 

 

Sven berättar att han tycker det är pinsamt att svara fel inom matten och uttrycker: 

 

Det är bara så i matten, jag vill inte svara fel på lärarens frågor, det känns 

så pinsamt för mig. I andra ämnen skrattar jag bara då jag säger fel. (Sven) 

 

Sonja och Sabina anser att de aldrig kan svaret på lärarens frågor. Sara räcker upp 

handen ibland, men hon vill hellre lyssna på de andras svar och säger: 

 

Jag räcker upp handen ibland men lär mig bäst då jag får lyssna på det 

andra i klassen säger. Det känns bättre så. (Sara) 

 

 

6.1.4 Ta hjälp från och ge hjälp till sina klasskamrater 

 

Att både ge förklaringar och ta emot förklaringar hjälper elever att förstå bättre. Tre av 

eleverna med betyg brukar ibland hjälpa sina klasskamrater med att lösa 

matematikuppgifter. De poängterar att det finns klasskamrater som endast vill jobba och 

fokuserar på sitt eget, och dessa hjälper ogärna till då man ber om hjälp från dem. Eva 

upplever att hon aldrig får frågan om att hjälpa sina klasskamrater och säger: 

 

Jag tror aldrig att någon har bett mig om hjälp någon gång men jag skulle 

gärna göra det om någon frågade mig. (Eva) 

 

Alla fyra elever med minst betyget E frågar helst om hjälp hos de klasskamrater som de 

känner bäst, deras vänner. Eva betonar: 

 

Det känns inte bekvämt att fråga en klasskamrat om hjälp som jag inte 

känner så bra. (Eva) 

 

Ella tycker det är viktigt att den person hon ber om hjälp hos har ungefär samma 

kunskaper som henne själv. De är alla fyra överens om att de uppskattar då 

klasskamraterna visar lösningen till ett svar, och inte bara ger svaret. Ella menar: 

 

Man lär sig ju ingenting om man bara får svaret. (Ella) 
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Hälften av SUM-eleverna upplever att det nästan aldrig är någon som frågar dem om 

någon matteuppgift. Stefan beskriver att tidigare så brukade han be sina klasskamrater 

om hjälp men han gör det inte längre och berättar: 

 

Jag är mycket bättre nu, kan typ allt själv och vill inte fråga någon annan 

då om hjälp. (Stefan) 

 

Sven räknar gärna matte ihop tillsammans med Stefan, han tycker att kompisarna för det 

mesta är bättre på att förklara än läraren.  Han säger: 

 

Mina kompisar förklarar så jag förstår, det gör inte alltid min lärare. Inte 

ibland. (Sven) 

 

De övriga fyra SUM-eleverna frågar ibland sin bästa kompis, som är en av de övriga 

SUM-eleverna, om hjälp. Sara ber oftast om hjälp av läraren och förklarar: 

 

Min lärare är bäst på att förklara, ingen är lika bra och har tid för mig. 

(Sara) 

 

 

6.2 Vilka lärandemöjligheter erbjuds eller förhindras då eleverna 

interagerar under matematiklaborationer? 

 

6.2.1 Eleverna uppfattning om tidigare laborationer och gruppdiskussioner 

 

Alla informanterna berättar att de inte brukar laborera så mycket under sina 

matematiklektioner men de tycker att det blir enklare att lösa uppgifter då man får 

laborera med praktiska material och när man sitter och pratar med någon annan. Elsa 

tycker: 

 

När jag pratar med andra elever så kommer jag många gånger på vad jag 

tänkt fel eller hur jag skall göra. (Elsa) 

 

Bland SUM-eleverna finns liknande uppfattningar. Stefan menar: 

 

Det är kul att inte hela tiden sitta och räkna utan istället ibland få arbeta 

med riktiga saker och prata med andra i klassen om matte. (Stefan) 
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Både Sonja och Sara tycker det är roligt med laborationer för att det är något annat än 

det vanliga räknandet i boken och dessutom så tycker de att de lär sig mer då de arbetar 

med konkreta material. Sonja säger: 

 

Jag får tänka mera under laborationer och när jag håller på med riktiga saker än när 

jag räknar i boken. Det som är bra med labbar är också att man många gånger arbetar 

i grupp och då får man jobba ihop med andra. Det är bra att man kan fråga de andra i 

gruppen när man inte förstår. (Sonja) 

 

Däremot så poängterar alla informanterna att de inte vill ha för mycket av 

laborationerna eftersom totalt hälften av eleverna trots allt helst föredrar att räkna på 

egen hand i boken. Sven säger: 

 

Jag tycker det är bra med labbar och grupparbeten eftersom vi då kan få 

prata med en kompis, och det jag lär mig ganska mycket av men det får inte 

bli för mycket av det. (Sven) 

 

 

6.2.2 Elevernas syn på vilken betydelse gruppen har för laborationernas och 

diskussionerna framgång 

 

Det framkommer en del negativa aspekter av matematiklaborationer och 

gruppdiskussioner under intervjuerna, nämligen när man hamnar i en grupp som inte 

vill arbeta tillsammans utan där var och en sitter och arbetar enskilt. Alla informanterna 

anser att det går bäst att utföra matematiklaborationer och gruppdiskussioner 

tillsammans med de klasskamrater som de känner bäst och bland annat uttrycker Saga 

följande: 

 

Jag jobbar bäst tillsammans med mina kompisar. (Saga) 

 

Sabina gillar matematiklaborationer men om hon fick bestämma så skulle hon vilja sitta 

helt själv med det laborativa materialet. Hon säger: 

 

Jag tycker inte om att arbeta i grupp, och gillar verkligen inte att prata med 

andra. Det finns en i klassen som jag kan labba med och prata matte med 

och det är min bästa kompis, Sara. (Sabina) 

 

Ytterligare en negativ aspekt med laborationer och gruppdiskussioner är att en del 

elever tar större ansvar än andra elever. Ella tycker att hon oftast tar ett för stort ansvar 

och får gör hela uppgiften själv. 
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6.2.3 Hur kom gruppen fram till vilken metod de skulle använda sig av under 

studiens laborationer? 

 

Alla informanterna tycker att laborationerna var lättförståeliga, Eva uttrycker: 

 

Alla laborationerna var lätta att förstå vad man skulle göra men en del av 

uppgifterna var lite svåra att lösa rätt. (Eva) 

 

Däremot var det inte alltid uppenbart vilken metod de skulle använda sig av för att lösa 

uppgifterna och det löste eleverna oftast genom att ta hjälp från varandra i 

laborationsgruppen. 

 

Nästan alla informanterna tycker att de i labbgruppen diskuterade vilken metod som 

skulle användas: 

 

Oftast fick alla först i gruppen berätta hur de trodde att man skulle lösa 

uppgiften och sedan kom vi överens om vilket sätt vi skulle använda. (Eva) 

 

Det överensstämmer med observationernas noteringar, i alla grupper ägde en diskussion 

rum om metodval. I de flesta grupperna gick eleverna en runda där alla fick chans att 

säga sitt förslag och sedan kom de överens om en gemensam metod. Ett par elever, 

SUM-elever, deltog inte i rundan och bidrog inte med ett eget förslag till lösningsmetod. 

 

 

6.2.4 Hur gick eleverna tillväga i studiens laborationer då de inte förstod vad de 

skulle göra? 

 

Största andelen av informanterna frågade sina gruppmedlemmar då de inte förstod och 

de upplevde att diskussionen i gruppen hjälpte dem att förstå vad som skulle göras. Erik 

uttrycker: 

 

När jag inte förstod vad jag skulle göra så frågade jag de andra i gruppen 

och fick direkt en förklaring som hjälpte mig. (Erik) 

 

Tre av informanterna, SUM-eleverna Stefan, Sara och Sabina frågade inte sina 

gruppmedlemmar om hjälp då de inte förstod utan både Stefan och Sara vände sig till 

läraren. Sabina satt tyst och lyssnade på vad de övriga i gruppen pratade om. 
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Sabina beskriver att hon satt tyst under laborationerna och arbetade för sig själv men 

fick lite hjälp av gruppen och hon förtydligar: 

 

Jag lyssnade på vad de andra pratade om och fick på så sätt hjälp av 

gruppen när jag jobbade med uppgifterna. Jag vill bara prata med dem jag 

känner och när jag känner mig lite otrygg så blir jag tyst direkt. (Sabina) 

 

Under observationerna noterades de övriga gruppmedlemmarnas vilja till att hjälpa 

henne men hon gav ingen respons på den. 

 

 

 

6.2.5 Vilka elever interagerade med varandra i studiens laborationer? 

 

Under observationerna noterades att de flesta av informanterna vände sig till de 

gruppmedlemmar som de var bäst kompis med. Under intervjun nämnde många av 

informanterna att de arbetar bäst med sina vänner och då uppstår de mest lärorika 

diskussionerna i grupperna. 

 

När eleverna skulle ange vilka de helst arbetar med så nämner SUM-elever andra SUM-

elever och elever med betyg i matematik nämner andra elever med betyg. Sara upplevde 

att hon inte förstod det hennes gruppmedlemmar försökte förklara gällande uppgifterna 

och gav i emellanåt upp men då läraren kom och stöttade så gick det bättre. Sara säger: 

 

En del i gruppen frågade om jag förstod men de orkade inte förklara så bra 

för mig.  I en labb så fick jag inte ens vara med. Jag kände mig utanför. 

(Sara) 

 

Sara tror att språket kunde ha varit en bidragande orsak till att hon inte förstod vad hon 

skulle göra eftersom hon inte var bekant med alla orden i uppgiftsbeskrivningen. 

 

I alla grupperna var det minst en elev som styrde upp arbetet, och den personen var alla 

gånger en elev med betyget minst E. Ella berättade under intervjun att hon upplevde att 

hon för det mesta fick inta rollen som gruppledare och styra upp arbetet i 

laborationerna, vilket Elsa också nämner: 

 

Ella styrde upp grupparbetet och förklarade vad som skulle göras och vem 

som skulle göra vad. Jag tycker att det var jätte bra. (Elsa) 
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Ella tycker att nästan alla gruppmedlemmarna lyssnade på vad hon sa men trots det 

noterades under observationerna att två stycken av SUM-eleverna var ofokuserade. 

Stefan satt och lekte med laborationsmaterialet och Sara lyssnade inte. 

 

 

6.2.6 Vad bestod samtalen i laborationsgrupperna av? 

 

Under observationerna noterades att till största del var samtalen i de olika 

laborationsgrupperna uppgiftsbundna. Ett par gånger pratade eleverna om annat men det 

var ingenting som påverkade genomförandet av uppgiften. 

 

Detta bekräftas av alla informanterna, de var överens om att samtalen i 

laborationsgrupperna i stort sett bara bestod av sådant som var uppgiftsbundet. 

 

Jag tycker att vi i gruppen ibland kom in på sidospår i samtalen men för det 

mesta handlade det om uppgiften och om hur vi skulle lösa den. (Sonja) 

 

 

6.2.7 Vad säger samtalens karaktär om lärandemöjligheterna i gruppen? 

 

Under de genomförda observationerna och i intervjuerna med eleverna kom det fram att 

i alla grupperna så fanns det en elev som tog på sig rollen som gruppledare och 

fördelade arbetet. Ibland kunde det bli så att gruppledarens ord aldrig ifrågasattes utan 

de övriga gruppmedlemmarna gjorde som gruppledaren sagt utan någon vidare 

reflektion. Ella var en sådan elev och i en del av grupperna som hon deltog i så gav hon 

instruktioner, vilka de övriga gruppmedlemmarna accepterade helt utan att ifrågasätta 

eller kommentera. Ella berättar: 

 

Ibland fick jag ingen respons av mina gruppmedlemmar, varken bä eller bu. 

De gjorde som jag sa, fast ibland var ju även jag osäker på om jag tänkte 

rätt. (Ella) 

 

I laborationsgrupperna förekom olika typer av samtal. Nedanstående citat är ett exempel 

på det typ av samtal som Barnes och Todd (1995) kallar Presentational talk. Citatet 

kommer från den laborativa lektionen 1 från en grupp bestående av två stycken SUM-

elever (Stefan och Sara) och två stycken övriga elever (Ella och Elsa). 
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Ella läser uppgiften högt för alla i gruppen. 

Ella: Ok, vi ska nu förstora alla bitarna i båten så att de blir dubbelt så 

stora. Får se nu… sidan på bilden som är 8 cm skall då ritas 16cm och 

sidan som är 12 cm blir då 24cm. Förstår ni alla? 

Ingen av de övriga i gruppen svarar men de nickar instämmande. 

Ella: Få se nu då, jag kan förstora och klippa ut skrovet. Elsa, du kan ta 

hand om det stora seglet, det lilla seglet får du ta Stefan. Sara, du fixar 

flaggan. Efter att alla förstorat så klipper vi ut bitarna och lägger ihop dem 

till en båt precis som bilden visar… 

Elsa, måtten för dig blir 12 och 12cm. Det lilla seglet får måtten 8 och 8cm 

och flaggan får måtten fyra gånger fyra. Sara, glöm inte att göra stången 

till flaggan med, den blir ju 8cm. 

Förstår ni alla vad ni skall göra? 

 

Gruppledarens ord uppfattades av de övriga gruppmedlemmarna som färdiga idéer och 

gruppledarens ord blev nästan som en föreläsning för de andra eleverna. Eftersom inga 

andra varken kom med synpunkter eller ifrågasatte gruppmedlemmarnas ord så uppstod 

ingen diskussion i gruppen. 

 

En del av samtalen i grupperna kan uppfattas som den typ av samtal som Mercer (2004) 

kallar för disputerande samtal och nedanstående citat är ett exempel på det. Citatet 

kommer från laborativa lektionen 2 från en grupp bestående av en SUM-elev (Sven) och 

två stycken övriga elever (Eva och Erik): 

 

Eva- Vi ska bygga en kohage, rektangeln är en hage. Det står i frågan, 

vilken av hagarna är det största området för korna att röra sig på? Ja du… 

jag vet inte. Vet ni? 

Sven- Det är ju lätt, vi måste bara räkna hur långt det är runt om. 

Erik- Nej, det är fel. Det är ju arean man ska räkna ut. 

Sven- Nej inte det! Storleken på hagen är ju runt om… 

Erik- Nej! 

Sven- Jo! Du har fel, jag har rätt! Det är bara så… 

 

I samtalet kom eleverna inte överens om något gemensamt beslut. Påståendena var korta 

och eleverna upprepade sin ståndpunkt utan att ange några motiveringar. 

 

I en del grupper finns en form av adderande samtal, och framförallt då de funderande 

kring vilken metod de skulle använda sig av för att lösa uppgiften då de gjorde rundor 

och sedan kom de överens om vilken metod de skulle använda sig av. Var och en fick 

berätta sin tanke, och sedan gick turen vidare till nästa.  
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Det uppstod inte någon form av diskussion eftersom då varje elev fått prata så 

ifrågasattes eller utmanades aldrig uttalandet av de övriga gruppmedlemmarna. Det 

efterlystes hos eleverna, då det i intervjuerna kom fram att en del tyckte att det hade 

varit bra om någon stannat upp lite och frågat hur hen tänkte som hen gjorde. 

Sara berättar: 

 

Alla i gruppen fick prata men alla ville ju inte. Sedan så var det ingen som 

frågade om varför man tyckte som man gjorde. Det hade kanske varit bra 

om någon gjort det. Man tvingas att tänka mer då. (Sara) 

 

Största delen av SUM-eleverna var passiva i grupperna, de deltog varken i rundorna 

eller i de övriga diskussionerna, utan de arbetade på egen hand efter en egen metod. 

Eftersom SUM-eleverna inte var delaktiga i gruppdiskussionerna så fick de inte ta del 

av de lärandemöjligheter som ett deltagande i samtalen erbjuder. 

 

 

Nedanstående citat är ett exempel på det typ av samtal som Barnes och Todd (1995) 

kallar Adderande samtal. Citatet kommer från laborativa lektionen 2 från en grupp 

bestående av tre stycken elever med betyget E eller högre (Ella, Elsa och Erik). 

 

Ella: Få se nu, vad skall vi göra? 

Elsa: Vi skall bygga en rektangel med 12 stycken tändstickor. 

Ella: Just det, en rektangel är ju en fyrhörning… 

Elsa: Hmm, sidorna som är mitt emot varandra ska vara lika långa, men 

alla fyra kan inte vara lika långa får då blir det ju en kvadrat... 

Erik: Ja, så är det. Om man lägger 4 stickor i två av sidorna… 

Ella: Då blir det 2 stycken stickor i varje sida på de övriga sidorna. 

Elsa: Så tänker jag också, men vi borde ju kunna bygga fler varianter… 

Ella: Ja, men om vi lägger en sticka i två av sidorna… 

Erik: Ja, då får vi ju en rektangel till… 

Elsa: Precis! I de andra sidorna lägger vi då 5 stickor var! 

 

Grupperna använde till viss del varandra till att utveckla ny kunskap, och de byggde 

vidare på vad de andra sagt. Eleverna granskade aldrig kritiskt varandras uttalanden 

men ändå arbetade de tillsammans framåt med uppgiften. 

 

 

 

 

 

 



38 
 

En del av samtalen kan uppfattas som den typ av samtal som Mercer (2004) kallar för 

utforskande samtal och nedanstående citat är ett exempel på det. Citatet kommer från 

laborativa lektionen 3 från en grupp bestående av två stycken SUM-elever (Sven och 

Sabina) och två stycken övriga elever (Elsa och Ella). 

Ella: Det står att vi ska skriva en hypotes. Vänta nu, vi har två olika rör som 

är gjorda av ett A4-papper och det ena är rullad på kortsidan, medans det 

andra är rullat på långsidan. 

Elsa: Då blir ju frågan vilket rör som är större? 

Ella: Nja, inte större utan rymmer mera. 

Elsa: Just det, volymen är ju hur mycket de rymmer. Det borde ju vara det 

högre röret. 

Ella: Hur tänkte du då? 

Elsa: Jag vet inte, men den ser ju större ut om man tittar ner i det. 

Ella: Ja, det kanske du har rätt i. Jag tänker väl också att det ser större ut 

men det känns som att vi kanske måste fundera på vad volymen är. Hur 

räknar vi ut den? 

Elsa: Ja… arean gånger något… 

Ella: Just det, visst var det arean av botten gånger höjden. 

Elsa: Just så, så var det. Vänta nu, arean av en cirkel… någonting med pi 

Ella: Jag tror det var radien gånger radien gånger tre 

Elsa: Nu kommer jag också ihåg det… och pi är ungefär tre. Men vilken av 

rören har större area på botten…. Det måste ju vara det lägre röret 

Ella: Ja, det tycker jag med! Men röret med den större botten är ju lägre än 

det andra röret… 

Elsa: Hmm… frågan är ju då vem av dem som blir störst. Den med störst 

area på botten eller den som är högst. Vad tror du? 

Ella: Ska vi kanske ändra i vår hypotes, det känns ju nästan som att den med 

större botten rymmer mer i det här fallet? 

Elsa: det tycker jag med! Vi kör på det! 

 

I gruppen utvecklades en diskussion, och framförallt mellan elever med betyg där de 

samtalade om uppgiften, om metoden, och om resultatens trovärdighet. De resonerade 

fram och tillbaka, ifrågasatte varandras synpunkter och eleverna var därmed även 

tvungen att utveckla sina egna tankar och idéer. De aktiva i gruppen lade fram olika 

förslag och påståenden som sedan diskuterades i gruppen Det var hela tiden en positiv 

atmosfär och ingen elev ifrågasattes på ett negativt sätt utan gruppmedlemmarna var 

nyfikna på varandra tankar. Eftersom alla gruppmedlemmar är aktiva i ett utforskande 

samtal så kan ovanstående samtal benämnas ”början till forskande samtal” eftersom 

SUM-eleverna inte var delaktiga i samtalet. 
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6.3 Likheter och skillnader mellan SUM-elever och övriga elever 

 

En tredjedel av SUM-eleverna och alla de övriga eleverna tycker att de arbetar bäst då 

de sitter på egen hand och räknar i boken. Resten av SUM-eleverna anser att de arbetar 

bäst i en liten grupp utanför klassrummet tillsammans med en speciallärare. SUM-

eleverna betonar mer än de övriga eleverna vikten av att de blir mer motiverade till att 

göra en uppgift då de förstår uppgiften, uppgiften får inte vara för svår men däremot så 

är det bra om den är verklighetsanknuten. 

 

Generellt sett räcker SUM-eleverna mer sällan upp handen för att svara på läraren 

frågor jämfört med de övriga eleverna. De flesta av de övriga eleverna räcker upp 

handen oavsett om de är säker på svaret eller inte. SUM-eleverna frågar mindre frekvent 

sina klasskamrater om hjälp jämfört med de övriga eleverna, däremot så frågar både 

SUM-elever och elever med betyget E eller högre helst om hjälp hos de klasskamrater 

som är deras vänner. Fler av de övriga eleverna brukar hjälpa sina klasskamrater än vad 

SUM-eleverna gör. 

 

Både SUM-eleverna och de övriga eleverna har positiva erfarenheter av 

matematiklaborationer och gruppdiskussioner. Alla är överens om att de bäst laborerar 

och diskuterar med de klasskamrater som de känner bäst. 

Hälften av SUM-eleverna frågade inte sina gruppmedlemmar då de inte förstod vad de 

skulle göra, utan blev många gånger tysta. Alla de övriga eleverna frågade de övriga 

gruppmedlemmarna om hjälp. 

 

Både bland SUM-eleverna och bland de övriga eleverna noterades under 

observationerna att de interagerade med gruppmedlemmar med liknande kunskapsnivå, 

i det här fallet sökte sig SUM-eleverna till andra SUM-elever och de övriga eleverna 

sökte sig till varandra. En del av SUM-eleverna tappade fokus under laborationerna och 

lekte med materialet eller blev tyst stillasittandes. Detta fenomen noterades aldrig äga 

rum hos de övriga eleverna. 

 

Både SUM-elevernas och de övriga elevernas samtal var uppgiftsbundna. I alla 

grupperna var det en elev som tog på sig rollen som gruppledare, och denna person var 

aldrig någon gång en SUM-elev. I en del grupper förekom rundor för att sedan komma 

överens om vilken metod de skulle använda sig av.  SUM-eleverna var till största del 

passiva i grupperna, de deltog varken i rundorna eller i de övriga diskussionerna, utan 

de arbetade på egen hand efter en egen metod. Eftersom SUM-eleverna inte var 

delaktiga i gruppdiskussionerna så fick de inte ta del av det lärandemöjligheter som ett 

deltagande i samtalen erbjuder. 
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6.4 Sammanfattning av resultatet 

 

I följande avsnitt sammanfattas de mest relevanta resultaten som rör studiens syfte och 

frågeställningar. 

 

Största delen av informanterna tycker det går bäst att arbeta med matematik då de 

arbetar enskilt, lyssnandes på musik. Tre stycken av SUM-eleverna arbetar under två 

dagar i veckan i liten grupp tillsammans med speciallärare, vilket de anser är mycket 

bra. Eleverna blir motiverade till att göra en uppgift då den innebär lagom med 

utmaning, och dessutom skall den gärna vara vardagsanknuten. 

 

Alla eleverna är positiva till laborationer och gruppdiskussioner inom matematik, till en 

lagom mängd. De tycker det är kul med andra arbetssätt än boken och dessutom anser 

de att de lär sig mer då de praktiskt får testa och diskutera matematik med varandra. 

Gruppen verkar ha en stor betydelse för laborationernas och diskussionernas framgång. 

De flesta informanterna poängterar vikten av att få vara tillsammans med sina vänner 

eftersom de tycker att det bäst går att interagera med varandra då. 

 

Under den här studiens laborationer frågade nästan alla elever sina gruppmedlemmar då 

de inte förstod och de upplevde att det hjälpte dem. Tre av de tio informanterna, SUM-

elever, frågade inte sina klasskamrater, två av dem vände sig till läraren och en satt tyst 

under alla laborationerna. 

 

De flesta av informanterna interagerade med sin vänner under laborationerna. Elever 

med betyget E eller högre sökte sig till andra elever med betyg E eller högre, och SUM-

eleverna vände sig till varandra. 

 

I laborationsgrupperna förekom olika typer av samtal. I varje grupp var det en elev som 

tog på sig en lagledarroll, och denna elev var aldrig av en SUM-elev. Gruppledarens ord 

blev nästan som en föreläsning för de andra eleverna. Eftersom inga andra varken kom 

med synpunkter eller ifrågasatte gruppmedlemmarnas ord så uppstod ingen diskussion i 

gruppen. Denna typ av samtal kallas Barnes och Todd (1995) Presentational talk. 

 

De flesta SUM-eleverna var passiva i grupperna, de deltog varken i rundorna eller i de 

övriga diskussionerna, utan de arbetade på egen hand efter en egen metod. Eftersom 

SUM-eleverna inte var delaktiga i gruppdiskussionerna så fick de inte ta del av det 

lärandemöjligheter som ett deltagande i samtalen erbjuder. 
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En del av samtalen i grupperna kan uppfattas som den typ av samtal som Mercer (2004) 

kallar för disputerande samtal. I samtalet kom eleverna inte överens om något 

gemensamt beslut. Påståendena var korta och eleverna upprepade sin ståndpunkt utan 

att ange några motiveringar. 

 

En del av samtalen i grupperna bestod av den typ av samtal som Barnes och Todd 

(1995) kallar Adderande samtal. Grupperna använde till viss del varandra till att 

utveckla ny kunskap, och de byggde vidare på vad de andra sagt. Eleverna 

granskade aldrig kritiskt varandras uttalanden men ändå arbetade de tillsammans 

framåt med uppgiften. 

 

Det förekom även en variant av samtal det som Mercer (2004) benämner utforskande 

samtal. I gruppen utvecklades en diskussion, mellan elever med betyg, där de 

resonerade fram och tillbaka, ifrågasatte varandra synpunkter och därmed var elever 

tvungen att utveckla sina egna tankar och idéer. De aktiva i gruppen lade fram olika 

förslag och påståenden som sedan diskuterades i gruppen. Eftersom alla 

gruppmedlemmar är aktiva i ett utforskande samtal så kan de observerade samtalen 

benämnas ”början till forskande samtal” eftersom SUM-eleverna inte var delaktiga i 

samtalet. 
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7 Resultatanalys och diskussion 

 

Nedan diskuteras studiens resultat i förhållande till den litteratur som refererades i 

bakgrundsavsnittet. Resultatet av forskningsfrågorna diskuteras under följande rubriker: 

Samtalens karaktär och lärandemöjligheter i grupperna, Krockar elevernas uppfattning 

om vilka situationer som är bäst för deras lärande med det sociokulturella perspektivet? 

Krockar SUM-elevernas uppfattningar om vad som är bäst för deras lärande med det 

kritiska perspektivet? SUM-elevernas inkluderande, Elevernas uppfattning om den 

undervisningsform som innebär störst lärandemöjligheter, Gruppsammansättningens 

betydelse för elevernas möjligheter till lärande. Nya frågor väcks och en del blir 

obesvarade, kanske något för framtida forskare att undersöka. 

 

7.1 Samtalens karaktär och lärandemöjligheter i grupperna 

 

Det fanns inslag av både presentational talk och disputerande samtal i de olika 

laborationsgrupperna, vilka inte leder fram till något lärande i någon större bemärkning 

(Mercer, 2004). Jag tror att orsaken till varför dessa typer av samtal förekom var att 

eleverna inte hade några större erfarenheter av gruppdiskussioner och laborationer i 

matematik. Om eleverna skulle få möjlighet att arbeta mer frekvent på det här sättet så 

skulle de kanske kunna utveckla fler möjligheter till lärande och i större utsträckning 

använda sig av varandra i gruppen som läranderesurser. 

 

Till min stora glädje så bestod stora delar av samtalen i laborationsgrupperna av 

adderande och ”början till utforskande samtal”, vilka erbjuder möjligheter till lärande. 

Båda typerna av samtal skulle kunna utvecklas. De adderande samtalen kan med fördel 

utvecklas på det sättet att eleverna frågar och utmanar varandra mer vilket i sin tur 

skulle kunna erbjuda mer lärandemöjligheter. När det gäller de utforskande samtalen så 

kallar jag samtalen i resultatet från observationerna för ”början till utforskande samtal”. 

Enligt Mercer (2004) är alla deltagarna aktiva i det utforskande samtalet men i den här 

studien var inte alla gruppmedlemmar delaktiga, SUM-eleverna intog en passiv roll. 

Den här formen av samtal kan utvecklas på det sättet att alla eleverna blir delaktiga och 

därmed blir kunskaperna i samtalet synligt för alla i gruppen. Eleverna skulle också 

kunna utveckla sina tankar och åsikter tydligare. 

Man kan fråga sig hur man får eleverna att använda sig av utforskande samtal? Det 

finns ingen genväg att gå för att nå dit. Mercer et al. (2004) menar att fokus behöver 

ligga på att eleverna lär sig att använda språket, dels för att tal och dels för att lära 

tillsammans.  



43 
 

Klassrumsklimatet är en viktig del för att nå dit och som hjälp skulle lite grundregler 

kunna sättas upp, med fokus på elevernas bemötande till varandra och agerande i 

gruppdiskussioner och laborationer. Jag tänker att reglerna skulle kunna bestå av att alla 

eleverna skall dela med sig till de övriga i gruppen vad de vet, alla skall uppmuntras att 

säga vad de tycker och tänker, de skall kunna motivera vad de säger och tycker, alla 

skall lyssna på varandra, eleverna skall tillsammans i gruppen besluta vad de skall göra i 

nästa steg och detta görs då alla i gruppen fått möjlighet att säga vad de vill, vilket även 

stöds av Mercer et al (2004) forskning. 

Viktigt är också att ta i beaktande det Mercer et al. (2004) poängterar om att eleverna 

behöver få förklaringar till varför utforskande samtal är lärande och ger möjlighet att 

lära sig tekniken för utforskande samtal. Det verkar vara så att dessa typ av samtal är 

positivt på många sätt, dels för lärandet i själva diskussionen och dels för det allmänna 

klassrumsklimatet och relationerna mellan eleverna under en lång tid framöver, (Mercer 

at al. 2004). 

Det är viktigt att man som lärare är medveten om att både lärare och elever behöver 

träna på detta arbetssätt och att det kan ta lite tid innan alla parter har blivit bekväma 

med det. Däremot så tror jag att det är välinvesterad tid som klassen har glädje av under 

en lång tid! 

 

7.2 Krockar elevernas uppfattningar om vilka situationer som är bäst 

för deras lärande med det sociokulturella perspektivet? 

 

Alla eleverna med betyget minst E och en tredjedel av SUM-eleverna anser att det går 

bäst att arbeta då de räknar enskilt i boken, lyssnades på musik. Detta är en uppfattning 

som strider mot det sociokulturella perspektivet, som förespråkar att lärandet sker mest 

effektivt i dialog tillsammans med andra. 

 

För mig var det förvånande att eleverna verkar välja en annan väg än vad det 

sociokulturella perspektivet förespråkar. Jag kunde inte under elevintervjuerna få en 

förklaring till detta och ställer mig därför frågan: Vad kan det bero på att elever 

elevernas uppfattning om vilka situationer som är bäst för deras lärande skiljer sig från 

det sociokulturella perspektivet (lärande sker i dialog med andra)? Möjligen kan en 

förklaring vara att eleverna inte upplever interaktionen tillsammans med sina 

klasskamrater särskilt givande, eleverna kanske känner att de behöver vila från att 

umgås och interagera med andra eller så fungerar inte interaktionen med 

klasskamraterna, och om så är fallet kan man ställa sig frågan om vilka de 

bakomliggande orsakerna till det är. 
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7.3 Krockar SUM-elevernas uppfattningar om vad som är bäst för 

deras lärande med det kritiska perspektivet? 

 

Två tredjedelar av SUM-eleverna får extra stöd ett par tillfällen i veckan, vilket de anser 

är bra. Då får de arbeta i en mindre grupp utanför den ordinarie klassen. Detta resultat är 

av intresse eftersom den undersökta skolans syn på elever i svårigheter kan 

kategoriseras som tillhörande det kritiska perspektivet. 

 

Grundtanken i det kritiska perspektivet är enligt Nilholm (2012) att alla elever skall 

inkluderas i den vardagliga verksamheten eftersom det är skolmiljön som skall anpassas 

efter eleverna och inte tvärtom. Däremot indikerar den här studiens resultat att en stor 

del SUM-eleverna har åsikten att de vill sitta och räkna i en liten grupp, utanför 

klassrummet. Kan det vara så att man med utgångspunkten i det kritiska perspektivet på 

elever i behov av särskilt stöd, har ett för stort fokus på inkludering? Kanske kan vara så 

att eleverna själva har en helt annan uppfattning än de vuxna gällande vad som är bäst 

för deras lärande. 

 

Den undersökta skolan arbetar utifrån det kritiska perspektivet men är ändå inte helt 

främmande till att plocka ut elever under en kortare tid för att arbeta i en mindre grupp. 

En stor del av den här studiens SUM-elever föredrar arbete i en liten grupp, utanför den 

resterande klassen. I detta sammanhang kan man ställa sig frågan om det kanske är så 

att när vi bestämmer åtgärder för att stötta elever i behov av stöd inte helt skall fokusera 

på att hålla eleverna inkluderade i den vanliga verksamheten. Ibland kan det kanske vara 

bättre att utgå från elevernas önskemål. 

 

7.4 SUM-elevernas inkluderande 

 

Det verkar vara så att SUM-elevernas önskemål om att arbeta i en liten grupp, utanför 

den ordinarie klassen är ett tecken på att inkluderingen inte har fungerat som en följd av 

att miljön i helklass inte har utformats och anpassats så att de passar dem. När eleverna 

jobbade i gruppen var det tydligt att SUM-eleverna inte var inkluderade eftersom de inte 

deltog i gruppdiskussionerna och därmed inte fick ta del av de lärandemöjligheter som 

ett deltagande i samtalen skulle ha erbjudit. SUM-elevernas situation kan snarare ses 

som integrering eftersom de upplevdes vara en undergrupp i gruppen, (se figur 1 s.13). 

 

I detta sammanhang kan man då fundera kring vad som behövs för att SUM-eleverna 

skall bli inkluderade. Eftersom samtalens karaktär och hur lärande samtalen blir för 

eleverna är starkt kopplade till varandra så behöver eleverna få undervisning i olika 

tekniker för hur det skall utföra samtal som leder till lärande, (Mercer et al., 2004). 
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Enligt Mercer et al. (2004) behöver eleverna också få kunskap om varför dessa typer av 

samtal gynnar lärandet. I detta arbete är klassrumsklimatet viktigt och därför behöver ett 

arbete med att få klassrumsklimatet öppet och positivt prioriteras.  

 

 

7.5 Elevernas uppfattning om den undervisningsform som erbjuder 

störst lärandemöjligheter 

 

Vikten av att tala matematik och variera arbetssätten med ex laborationer har framhållits 

under det senaste decenniet, (Malmer, 2002) och under intervjuerna kom det fram att 

alla informanterna tycker att det blir enklare att lösa uppgifter då man får laborera med 

praktiska material och när man sitter och pratar med någon annan. Det överensstämmer 

med Malmer (2002) som skriver om att genom samtal tvingas eleverna att formulera 

tankar och ord som i sin tur kan leda till ett ökat lärande. 

 

Vidare kan man finna stöd inom den sociokulturella teorin att språket en viktig del för 

både tänkande och lärande. Säljö (2000) lyfter fram att språket är centralt för 

lärandeprocessen och Malmer (2002) menar att eleverna får en djupare förståelse för 

matematiken då de får arbeta med laborativt material och då de erbjuds möjlighet att 

interagera med varandra. 

 

Kan alla elever lösa alla problem? Under mina år som lärare har jag fått erfara och även 

under den här studien tyder resultaten på att vi har alla en viss förmåga att lösa ett 

problem, till en viss gräns. De flesta av SUM- eleverna löser inte de laborativa 

uppgifterna full ut och jag tolkar det som att detta fenomen måste vara förknippat med 

teorier om den möjliga utvecklingszonen som beskrivs av Partanen (2007). Alla 

eleverna betonar att laborationer och gruppdiskussioner är positivt för deras lärande, 

vilket stämmer bra överens med Partanen (2007) som menar att svårare problem kan 

lösas i den möjliga utvecklingszonen med hjälp av stöd och dialog. Jag tolkar att stödet 

kan bestå av laborativa material och dialogen kan nås i gruppdiskussioner. Däremot  

verkar det vara så att den här studiens SUM-elever inte får tillräckligt med stöd från och 

dialog med sina klasskamrater i laborationsgrupperna för att de skall lösa svårare typer 

av problem i den möjliga utvecklingszonen.. 

 

Eleverna i den här studien motsäger sig själva då de dels säger att laborationer och 

gruppdiskussioner är positivt för deras lärande och dels säger att de föredrar att sitta 

ensamma och räkna i boken. Hur kan det komma sig?  
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Kanske kan det vara så att de mest känner sig bekant med den ”traditionella 

matematikundervisningen” som enligt Malmer (2002) består av lärarens genomgångar, 

oftast i helklass och efterföljande individuellt arbete för eleverna. Eleverna känner sig 

trygga med det arbetssättet och anser att de lär sig bäst på det sättet. Samtidigt så är 

eleverna positiva till laborationer och gruppdiskussioner och uttrycker att de tycker att 

det blir enklare att lösa uppgifter då de laborerar med praktiska material och när de 

arbetar i grupp. 

 

Möjligen kan det vara så att eftersom eleverna har bra erfarenheter av tidigare 

laborationer och gruppdiskussioner och även efter den här studiens genomförande så 

upplever eleverna många fördelar med andra arbetssätt, än just de traditionella. 

Eftersom både laborationer och gruppdiskussioner är lite obekant för eleverna så 

föredrar de trots allt i det långa loppet de arbetssätt som de sedan tidigare är vana vid 

och känner sig trygga med, det traditionella med lärarens genomgång och sedan 

individuellt räknande i boken. Skulle det kunna vara så att en mer varierad 

matematikundervisning, med bland annat laborationer och gruppdiskussioner skulle 

kunna få eleverna att känna sig mer trygga och bekanta med dessa arbetssätt och därmed 

inte främst föredra den traditionella undervisningen? 

 

 

7.6 Gruppsammansättningens betydelse för elevernas möjligheter till 

lärande 

 

Det framkommer en del negativa aspekter av matematiklaborationer och 

gruppdiskussioner under intervjuerna, nämligen när man hamnar i en grupp som inte 

vill arbeta tillsammans utan där var och en sitter och arbetar enskilt. Alla informanterna 

anser att det går bäst att utföra matematiklaborationer och gruppdiskussioner 

tillsammans med de klasskamrater som de känner bäst. Forsbäck och Olsson (2008) 

betonar vikten av att läraren behöver ta i beaktande det sociala samspelet mellan 

eleverna i en klass och menar att det många gånger är viktigt för läraren att aktivt dela 

upp eleverna så att alla eleverna skall få känna sig delaktiga. 

 

Den här studiens resultat indikerar att gruppsammansättningen kan ha betydelse för 

elevernas möjligheter till lärande. Under observationerna noterades att de flesta av 

informanterna vände sig till de gruppmedlemmar som de var bäst kompis med och det 

bekräftades under intervjuerna då många av informanterna nämnde att de arbetar bäst 

med deras vänner. I det här fallet interagerade SUM-eleverna med varandra och de 

övriga eleverna med varandra. Det stämmer inte överens med den forskning som 

Hagland et al. (2005) lyfter fram, som visar på att heterogena grupper är de mest 

framgångsrika gällande lärandemöjligheter, grupper bestående av medelpresterande och 

högpresterande elever respektive medelpresterande och lågpresterande elever.  
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Vidare menar författarna att om grupperna är för heterogena så missgynnar det 

lärandemöjligheterna, (Halgland et al., 2005). 

 

Min uppfattning av den här studiens resultat är att det kan vara så att eleverna söker sig 

till andra elever med liknande kunskapsnivå, och i det här fallet detsamma som deras 

bästa vänner. Det verkar vara så att tryggheten i gruppen är viktigare för eleverna än de 

eventuella lärandemöjligheterna. Kanske kan det vara så att lärare inte skall fokusera 

alltför mycket på elevernas kunskapsnivå då elevernas delas in i grupper, utan även ta 

hänsyn till elevernas relationer till varandra. Min gissning är att klassklimatet även har 

en avgörande betydelse för vilka klasskamrater som eleverna känner sig trygga att 

kommunicera med. 

 

Gibsson (2002) nämner många fördelar med grupparbeten då eleverna hamnar i 

fungerande grupper, men frågan är ju då, hur får man fungerande grupper? Kanske kan 

en väg vara den Dysthe (1995) förespråkar för att nå ett dialogiskt klassrum. Eleverna 

behöver inse att de själva har mycket kunskap att bidra med, att de kan lära sina 

klasskamrater och att de kan få nya kunskaper från sina klasskamrater, vilket bland 

annat förespråkas av Mercer et al. (2004). 

 

 

7.7 Slutord 

 

Vad gäller studiens resultat så blev jag inte så förvånad över elevernas interaktion i och 

berättelser om laborationer och gruppdiskussioner, och att de generellt sett lyfter fram 

de båda som positivt. Däremot hade jag inte kunnat ana att gruppsammansättningen 

skulle ha en sådan central roll i elevernas berättade erfarenheter av gruppdiskussioner 

och laborationer inom ämnet matematik. Det är viktigt att eleverna skall känna sig 

delaktiga och att diskussionerna och laborationerna bidrar till ett ökat lärande. Enligt 

elevernas egna berättelser så uppfylls detta bäst i grupper tillsammans med sin vänner. 

 

Ytterligare ett resultat i den här studien är att under de genomförda laborationerna så 

kan jag finna olika typer av samtal men till största del så bestod interaktionerna mellan 

eleverna i grupperna av adderande och utforskande samtal. Dessa två typer av samtal 

erbjuder stora möjligheter till lärande. Jag har insett att det inte är så lätt att få eleverna 

att enbart använda sig av utforskande samtal när de laborerar och genomför 

gruppdiskussioner. Ett stort arbete krävs med bla klassrumsklimatet för att öka andelen 

utforskande samtal då elever laborerar och deltar i gruppdiskussioner. Ett arbete som är 

viktigt att ta itu med för i längden så kommer både lärare och elever att tjäna på det! 
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7.8 Fortsatt forskning 

 

De berättelser som eleverna har gett mig och de observationer som genomförts under 

den här studiens gång har lett till en del frågor och funderingar som vore intressant att 

undersöka vidare på. 

 

Resultaten tyder på att när elever interagerar i matematiklaborationer så förekommer 

både disputerande och presentational talk som i sig inte leder till något större lärande. 

En möjlig frågeställning skulle vara att studera kopplingen mellan ett frekvent 

användande av arbetssätt där matematiklaborationer och gruppdiskussioner är centralt, 

och vilka typer av samtal som då förekommer hos eleverna.  

 

Det hade också varit av intresse att i en studie under en längre tid först undervisa en 

grupp elever i varför utforskande samtal är bra för deras lärande och lära dem tekniker 

för hur de skall genomföra utforskande samtal. Sedan hade man kunnat följa upp hur 

den undervisningen påverkar vilka typer av samtal som eleverna använder sig av i 

matematiklaborationer och gruppdiskussioner.  

 

Den här studien visar på att de studerade informanterna väljer en annan väg än vad som 

förespråkas av det sociokulturella perspektivet där lärandet sker mest effektivt i dialog 

tillsammans med andra. Med det som grund hade det varit av intresse att studera 

följande frågeställning: Vad kan det bero på att elevernas uppfattning om vilka 

situationer som är bäst för deras lärande skiljer sig från det sociokulturella perspektivet? 
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Bilaga 1- Observationsguide 

 

Observationsguide 

 

Följande frågor är av stor vikt under observationerna i klass under de laborativa 

inslagen: 

 

 Ser det ut som att eleverna i gruppen vet vad de skall göra? Vilka ger sken av att 

de förstår respektive inte förstår? Hur ger de sken av detta (verbalt, kroppsspråk 

osv) 

 

 Hur fungerar samarbetet mellan eleverna? Vilka är det som samarbetar? Är det 

någon elev som inte deltar i grupparbetet? 

 

 Hur fungerar interaktionen mellan eleverna? Vilka är det som interagerar med 

varandra? Är det någon elev som inte delar i någon interaktion?  

 

 Vad pratar eleverna om? Är innehållet aktuellt för uppgiften eller ligger det 

utanför? 

 

 Vilka interagerar SUM-eleverna med (andra SUM-elever eller övriga elever i 

gruppen)? 

 

 Vilka interagerar de övriga eleverna med? 

 

 Vilka elever arbetar/arbetar inte med materialet? På vilket sätt arbetar de med 

materialet? 

 

 Vid eventuell lärarstöttning, på vilket sätt leder det gruppens arbete framåt? 

Vilka elever tar emot respektive tar inte emot hjälp från läraren?  

 

 

 

 



 

Bilaga 2- Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

 

Intervjuguiden är indelad in i ett par frågeområden. Under respektive frågeområde finns 

exempel på frågor som eventuellt kan bli aktuella under den semistrukturerade 

intervjun, som utgår från det informanten berättar. 

 

Elevens berättelse om matematikämnet 

1. Berätta vad du tycker om matematikämnet 

2. Berätta om en situation då du tyckte om matematik 

3. Berätta om en situation då du inte tyckte om matematikämnet 

4. När arbetar du som bäst med matematik? (Under vilka förhållanden) 

 

Elevens berättelse om olika arbetssätt i matematik 

5. Berätta hur era matematiklektioner brukar se ut 

6. Vad tycker du är roligt att arbeta med i matematik? 

7. Vad tycker du inte är roligt att arbeta med i matematik? 

8. Berätta om hur du agerar i klassrummet under matematiklektionerna. Deltar du i 

diskussioner? Varför är det så? 

9. Brukar du få hjälp av dina klasskamrater under matematiklektionerna? På vilket 

sätt? 

10. Brukar du hjälpa dina klasskamrater under matematiklektionerna? På vilket sätt? 

 

Elevens berättelse om sina erfarenheter av matematiklaborationer? 

11. Brukar ni laborera under matematiklektionerna? Vad gör ni då?  

12. Vad tycker du om laborationer inom matematik? 

13. Tycker du att du lär dig mycket under laborationerna? På vilket sätt? 

14. Tycker du att det är lätt att laborera inom matematik? På vilket sätt? 

15. Vad är roligast respektive tråkigast med matematiklaborationer? 

16. Hjälper laborationerna dig att förstå matematiken bättre eller spelar det ingen 

roll för din förståelse? 

 

 



 

Elevens berättelse om sina erfarenheter av gruppdiskussioner 

17. Vad tycker du om att arbeta i grupp? Vad är bra/dåligt? 

18. Vad tycker du om att diskutera matematik med dina klasskamrater? Vad är 

bra/dåligt? 

19. Hjälper gruppdiskussionen dig att förstå matematik eller spelar det ingen roll för 

din förståelse?  

 

Elevens berättelse om sin egen motivation till att genomföra en uppgift 

20. När blir du motiverad till att arbeta med ett ämne?  

21. När känns det viktigt/roligt för dig att arbeta med en uppgift? 

 

Elevens berättelse om de genomförda laborativa matematiklektionerna 

22. Hur tyckte du att de laborativa lektionerna var att förstå? Lätt/svår, på vilket 

sätt? 

23. Frågade du dina gruppmedlemmar om du inte förstod vad du skulle göra? 

24. Hjälpte diskussion med gruppen dig att förstå vad du skulle göra under 

laborationerna? Om ja, på vilket sätt? 

25. Vilka av dina klasskamrater arbetade du bäst tillsammans med, och kunde 

diskutera matematik? Varför just dessa elever? Varför är det så tror du? 

26. Hur tycker du att ni lyckades lösa matematiklaborationerna? 

27. Hur kom ni fram till vilken metod som skulle användas? 

28. Hur upplever du din egen aktivitet under laborationen? Vilka pratade du med? 

Varför? 

29. Var det någon i gruppen som pratade mer/mindre än andra? Varför tror att det 

var så? 

30. Anser du att det var någon som inte deltog i grupparbetet? Varför tror du att det 

var så? 

31. Vad pratade ni om under laborationerna? Tillhörde samtalsinnhållet uppgiften ni 

fått eller pratade ni/några av er om något helt annat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3- Missivbrev 

 

Information till informanters vårdnadshavare 

 

Mitt namn är Helena Lindberg och jag undervisar i ämnena kemi och matematik på 

XXX-skolan, i XXX. Håller just nu på att skriva examensarbetet i special-

lärarutbildningen, inriktning matematik, på Umeå universitetet. Syftet med mitt 

examensarbete är att beskriva vilken betydelse laborationer och speciellt åtföljande 

gruppdiskussioner kan ha för elevers lärandemöjligheter inom ämnet matematik. 

 

Jag har valt att planera upp och kommer att observera under ett par matematiklektioner i 

åk8X och därefter intervjua några elever i klassen (vilka elever som intervjuas kommer 

slumpvis väljas ut). Under förutsättning att du gett ditt samtycke kommer de lektioner 

jag observerar att filmas och intervjuerna att spelas in. Intervjun beräknas ta cirka 30 

min. Syftet med att filma lektionerna och att spela in intervjuerna är att det är svårt som 

observatör/intervjuare att hinna anteckna allt som sker under en lektion respektive sägs 

under en intervju. För att minimera risken för feltolkningar av ditt barns svar är 

inspelningen viktig.  

 

I min studie utgår jag från de forskningsetiska principerna(www.vr.se). Detta innebär 

bland annat att material från denna studie kommer endast att användas för mitt 

examensarbete och ingenting annat. De inspelade filmerna och ljudinspelningarna 

kommer inte att vara tillgänglig för någon annan än mig. De inspelade lektionerna och 

intervjuerna kommer att skrivas ut och i samband med detta avidentifieras, dvs barnens 

namn och andra uppgifter som skulle kunna användas för att identifiera barnen (som 

specifika händelser, eller hänvisningar till vissa personer och platser) ändras eller tas 

bort. Detta görs för att säkerställa de deltagandes anonymitet. För den som så önskar 

finns också möjlighet att i efterhand läsa utskriften av intervjun. Allt inspelat material 

kommer att raderas då mitt arbete är färdigt. Ditt barn har möjlighet att när som helst 

avstå från att delta i observationerna/intervjun om han/hon av någon anledning inte vill 

vara med. 

 

För att kunna genomföra observationerna behöver jag vårdnadshavares medgivande. En 

sådan blankett medföljer denna information. Det är därför viktigt att du/ni fyller i 

blanketten som finns nedan och att ditt barn lämnar in det till hans/hennes mentor. 

 

Skriv under blanketten samt lämna den till mentor senast torsdag 10/9.  

 

 

Jag vill tacka på förhand för er hjälp och ert samarbete med mig under hösten 2015.  

 

 

 

http://www.vr.se/


 

Jag har tagit del av information om syftet med examensarbetet och samtycker till att 

mitt barn får delta i studien. Jag samtycker till att de lektioner som Helena observerar 

filmas, att intervjun spelas in. Jag har blivit informerad om att deltagande i studien är 

frivilligt och att mitt barn när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande i studien. 

 

 

Ort   datum 

. 

Elevens namn 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vårdnadshavares signatur 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Namnförtydligande 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Vid frågor kontakta: 

 

Helena Lindberg 

Mail: XXX 

Tel: XXX 

mailto:Helena.lindberg@vannas.se


 

Bilaga 4- Laborativ lektion 1 

 

 

 



 

Bilaga 5- Laborativ lektion 2 

 

 

En uppgift kring sambandet mellan omkrets och area 

 

 
1. Lägg en rektangel av 12 tändstickor. Hur många olika rektanglar kan 

ni konstruera? 

 

 

 

2. En bonde skall nu bygga en kohage till sina kor. Tänk er att 

rektangeln är en kohage. I vilken hage har kon det största området att 

röra sig på? 

 

För att testa vem av er som har rätt, använd de utklippta kvadraterna. 

 

 

3. Runt om hagen sätter bonden stängsel. Till vilken av de olika 

kohagarna får bonden sätta upp det längsta stängslet? 

 

Mäta gärna med linjal  

 

 

 

 



 

Bilaga 6- Laborativ lektion 3 

 

 

Rymmer rören lika mycket? 

 

 

Material: Pappersark till varje grupp, makaroner, linjal, tejp  

 

Utförande: 

 Rulla två stycken A4ark och använd tejpen för att skapa två 

stycken rör, ett som är 21cm högt och ett som är 30cm högt. De hela 

arken skall alltså rullas ihop på två olika sätt.  

 Fundera på frågan: Rymmer det ena röret mer än det andra 

eller rymmer de lika mycket? Skriv ner era hypoteser på ett separat 

papper. 

 Diskutera dina idéer med dina gruppkamrater.  

 Ställ det högre röret inuti det kortare och fyll det med 

makaroner.  

 Tag sedan bort det högre röret och låt makaronerna rinna ut i 

det lägre röret. 

 Vad upptäckte ni? Hur förklarar ni resultatet? 

 



 

Bilaga 7- Laborativ lektion 4  

 

 

Utmaningar med ett A4-papper 

 

 

Material: Pappersark till varje grupp, sax  

 

Utförande: 

1. Vik ett papper så att du får 9 lika stora bitar. Hela papperet ska användas. 

- På hur många olika sätt kan detta göras? 

 

2. Klipp itu papperet så att det blir 9 bitar. Skriv siffrorna 1-9 på 

pappersbitarna. 

- Välj bland bitarna med siffrorna 3, 4, 5, 6 och 7. Hitta en lösning till 

följande: 

□ + □ – □ = □ 
 

- Kan du hitta fler lösningar? 

 

 

3. Använd alla 9 bitarna och hitta en lösning till problemet nedan: 

 

    □ □ □ 

 + □ □ □ 

 __________________ 

    □ □ □ 

  


