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Förord

Denna rapport skulle inte ha blivit till om inte alla elever och deras föräldrar samt berörd
personal varit så generösa och givit mig tillträde till dessa elevers skolundervisning. Tack för
allt ni delat med er och för er välvilliga inställning till att låta mig genomföra studien.
Ett stort tack till min handledare Kerstin Fellenius som trots mitt omfattande material och
envisa inställning till att bli klar i tid stöttat mig med konstruktiva förslag, snabba mailsvar,
noggrannhet och outtröttligt engagemang.
Och sist men inte minst tack till min familj som haft förmåga att stå ut med att min tid
försvann vid tangentbordet åtskilliga timmar, dagar och helger denna termin.

Stockholm i maj 2004

Ragna Alveblad



SAMMANFATTNING

Syftet med denna studie har varit att beskriva och tolka samspelets betydelse för lärandet ur
ett konstruktivistiskt perspektiv i matematikundersvisningen för elever i särskolan. Det är en
deskriptiv fallstudie med tio mellan- och högstadieelever medverkande samt två lärare och tre
elevassistenter.

Resultaten baseras på analyser av tretton videoinspelningar av elever som arbetar i par med
tre utvalda matematiska uppgifter med stöd av en vuxen, samtal med eleverna enskilt samt en
lärarintervju. Videoinspelningarna beskrivs och tolkas utifrån vedertagna teorier av Piaget,
Vygotskij och Kylén.

Ur ett konstruktivistiskt perspektiv blir själva valet av arbetsuppgift avgörande för hur
möjligheterna till lärande ser ut. Eleverna visar att det konstruktivistiska arbetssättet ger
tillfälle till lärande i samspel med andra men undersökningen visar också att den språkliga
förmågan påverkar samspelet. De vuxnas förhållningssätt har betydelse för hur eleverna
samarbetar och kommunicerar under pararbetet med de matematiska uppgifterna.
Medvetenheten hos pedagogerna och andra vuxna gällande elevers proximala
utvecklingsområden, miljöns inverkan  samt möjligheterna att påverka genom sin egen roll får
också betydelse i ett helhetsperspektiv.

Nyckelord: specialpedagogiskt perspektiv på samspel, konstruktivism i särskolan,
matematikdidaktik.
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INLEDNING 
 
Efter många roliga och lärorika år som lågstadielärare valde jag att fortbilda mig till 
specialpedagog med inriktning mot särskolans elever. 
Vårterminen 2002 studerade jag och en kurskamrat särskolans matematik. Vi skrev en C-
uppsats tillsammans under vår sista termin på specialpedagogutbildningen. I den konstaterade 
vi att pedagogerna i särskolan vanligtvis är mycket omedvetna om vilka teorier deras 
undervisning utgår ifrån. Vi genomförde flera intervjuer med kunniga och erfarna personer. 
En intervju gjordes med Lisa Björklund som arbetar i PRIM-gruppen. Hon har utarbetat flera 
analysscheman i matematik på uppdrag av skolverket och föreläser en hel del om detta. När 
hon under föreläsningar möter lärare som arbetar inom särskolan får hon ofta höra att 
särskolans elever inte kan arbeta konstruktivistiskt utan de förespråkar ett behavioristiskt 
arbetssätt dvs. lär bäst med form av något belöningssystem. Jag blev intresserad av ifall detta 
kunde vara ett sant påstående eller ej. Därför ville jag studera hur särskolebarn går tillväga för 
att lösa praktiska matematiska uppgifter.  
 
Tidigare har jag läst Gardners teorier (1996) om de sju intelligenserna och David Lazears 
tankar (1996) om hur vi omsätter dem i klassrummet. Genom dem har jag lärt mig att vi 
pedagoger måste presentera områden på ett sånt sätt så att elevgrupper samspelar om arbetet 
och att det finns tillfälle att arbeta med många olika uttryckssätt. Det sociala samspelet blir 
viktigt, att lyssna på varandra och fördela uppgifter och diskutera. Jag tror på att lärandet sker 
i realistiska och naturliga sammanhang och under lek eller lekbetonade strukturerade 
situationer. Jag vill gärna tro att detta också gäller särskolans elever. Därför ville jag titta 
närmare på hur lärandet sker i samspel när särskoleelever får tillfälle att lösa uppgifter 
tillsammans.  
 
 
 
SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med denna studie är att beskriva och tolka samspelets betydelse för lärandet i 
matematikundervisningen för elever i särskolan. 
Följande övergripande frågeställningar har legat till grund för studien: 
 

• Hur ser det kommunikativa samspelet ut mellan elever och mellan elever och vuxna i 
särskolan? 

• Vilken betydelse har typen av matematiskt problem för möjligheten till lärande i 
samspel ur ett konstruktivistiskt perspektiv för elever i särskolan? 

• Vad betyder elevernas begåvningsnivå för lärande ur ett konstruktivistiskt perspektiv? 
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TEORETISK BAKGRUND  
 
Grundläggande begrepp 
 
Särskola 
Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans mål för att de är utvecklingsstörda ska 
tas emot i särskolan. Samma gäller barn som fått ett betydande och bestående 
begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada samt barn med autism eller 
autismliknande tillstånd (Skollagen 1kap 16§).  
Ansvaret för prövning om barnet kan tas emot i särskolan vilar på styrelsen för särskolan. 
Beslutet grundar sig oftast på en pedagogisk, en psykologisk och i vissa fall en medicinsk 
utredning. Rutinerna varierar i dagsläget något mellan kommunerna. Sedan 1996 pågår en 
förlängd försöksverksamhet som ger föräldrarna rätt att tacka nej till särskoleplacering för 
sina barn även om de anses ”behöriga” för särskolan. 
Särskolan omfattar två parallella skolformer, grundsärskolan och träningsskolan. I och med 
den senaste läroplanen Lpo 94 fick särskolan och grundskolan för första gången en gemensam 
läroplan. Särskolans två skolformer har dock olika kursplaner varav grundsärskolans ligger 
närmast grundskolans. Eleverna har skolplikt i nio år men de har även rätt till ett frivilligt 
tionde år (SOU 2003:35). 
 
Utvecklingsstörning 
Utvecklingsstörning är det ord som Skollagen och Lagen om Stöd och Service (LSS) 
använder när man avser människor med funktionsnedsättning på det intellektuella planet (LSS 
1993:387). I den personkretsen ingår personer med utvecklingsstörning, autism eller 
autismliknande tillstånd. Funktionsnedsättningen kan variera och det finns en gradering som  
kommer att redogöras för längre fram i uppsatsen. 
 
Behaviorism 
Skinner (1965) var den som förde ut behaviorismen över världen. Behaviorismen intresserar 
sig för mätbara data som kan observeras helt objektivt. De två principer som ligger till grund 
för inlärningsteorin är dels att uppgiften analyseras noggrant, dels att den lärande ska få 
förstärkning. Inlärningen ska ske i mycket små steg, så att de rätta stimulus-respons-
reaktionerna kan utvecklas och befästas (Ahlberg, 1995, s.23). 
Den undervisning som särskolelärare själva kallar behavioristisk i vår tidigare undersökning 
går ut på att ge belöning för individuella väl utförda och begränsade uppgifter. Belöningen 
kan ske i olika form. Både direktbelöning och fördröjd belöning, det vill säga att eleven 
samlar på sig poäng för att nå en bestämd belöning.  
 
Kognitivism 
Kognitivismen bygger på en föreställning om det rena tänkandet där kropp och intellekt är 
åtskilda. Tänkandet ska kunna studeras utan att hänsyn tas till sociokulturella aspekter. 
Kognitivismen företräder ett rationalistiskt perspektiv (Säljö, 2000). 
Det finns tre aspekter av inlärning som tillsammans bildar grunden för kognitivismen. Först 
och främst ses inlärning som en kunskapskonstruktionsprocess och inte som en 
kunskapsregistrerings-process. För det andra är inlärning kunskapsberoende, man använder 
befintlig kunskap för att skapa ny kunskap. För det tredje är inlärningen mycket beroende av 
den situation där den försiggår (Resnick, 1989). Piaget företräder en kognitiv teori.  
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Socialkonstruktivism 
Konstruktivismen bygger på att individen lär sig genom att konstruera sin egen kunskap 
utifrån sina förutsättningar, tidigare erfarenheter och i samspel med miljön. Vygotskij (1999) 
företräder en socialkonstruktivistisk teori. Alla människor är kreativa och det är den kreativa 
aktiviteten som gör att människan kan skapa något nytt. Men utan social kommunikation sker 
ingen utveckling av vare sig språk eller tänkande. Socialkonstruktivismen kan ses som en 
kritisk kraft som försöker se bakom det som vi uppfattar som självklart.  
 

”Socialkonstruktivismen försöker även svara på hur den sociala kontexten påverkar vår kunskap” (Brodin & 
Lindstrand, 2003 s.25).  

 
Kunskap är något som människor skapar gemensamt och det intressanta är hur denna kunskap 
tillkommer (Brodin & Lindstrand, 2003). Kunskap kan inte ur ett socialkonstruktivistiskt 
synsätt förmedlas på ett enkelt sätt utan var och en är sin egen resurs i lärandet. Den som 
undervisar måste skapa förutsättningar för lärande, skapa engagemang och aktivt deltagande i 
lärandesituationerna (Skolverket, 2003). 
 
Radikal konstruktivism 
Piagets teori om barns kognitiva stadieutveckling är en viktig del i radikal konstruktivism men 
radikalkonstruktivisterna lägger också vikt vid språk och samspel när det gäller individens 
konstruktion av kunskap. Den radikalkonstruktivistiska teorin menar att kunskap bildas av 
individer som en adaption till tidigare subjektiva erfarenheter vilket innebär att det inte finns 
någon kärna av ”sann” kunskap.  

 
”Indeed, radical constructivists never say: This is how it is! They merely suggest: This may be how it 
functions” (von Glasersfeld, 2000).  

 
Vad är då radikal konstruktivism? På nätet fanns följande definition:  

 
 - ‘What is radical constructivism? It is an unconventional approach to the problem of knowledge and 
knowing. It starts from the assumption that knowledge, no matter how it is defined, is in the heads of 
persons, and that the thinking subject has no alternative but to construct what he or she knows on the basis 
of his or her own experience. What we make of experience constitutes the only world we consciously live 
in. It can be sorted into many kinds, such as things, self, others, and so on. But all kinds of experience are 
essentially subjective, and though I may find reasons to believe that my experience may not be unlike yours, 
I have no way of knowing that it is the same. The experience and interpretation of language are no 
exception.’  
(p.1 - ‘Growing Up Constructivist’, in, ‘Radical Constructivism - A Way of Knowing and Learning’.) 
 
 (2003-12-12) http://www.univie.ac.at/constructivism/  

 
Konstruktivism och undervisning 
Kunskap konstrueras av den lärande själv i en aktiv skapande process. Det är lärarens uppgift 
att utforma inlärningstillfällen där detta kan ske. Eleven tilldelas ett större ansvar och 
delaktighet i inlärningsprocessen (Malmer, 2002). 
 

”Piagets synsätt, som i många decennier präglat dagens skola kan ses som induktivt där individen först gör 
erfarenheten och därefter lär och utvecklas” (Säljö, 2000 refererad i Brodin & Lindstrand, 2003, s.29).  

 
Interaktionen mellan individer lyfts inte fram inom radikalkonstruktivismen på samma sätt 
som den görs i det socialkonstruktivistiska perspektivet där interaktionen är en förutsättning 
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för lärande. Enligt konstruktivistisk vetenskapsteori kan man inte skilja mellan språk och 
verklighet. 
 
Synsättet i vår läroplan är konstruktivistisk. Vad innebär det för undervisningen i matematik? 
Ahlberg (1995) sammanfattar konsekvenserna av en konstruktivistisk syn på kunskap och 
lärande i matematik med fem principer. 
 
” 

• Undervisningen ska syfta till att eleverna förstår undervisningsinnehållet. 
• Elevernas tänkande är intressantare än deras yttre agerande. 
• Den språkliga kommunikationen ska vara en process för att leda elevernas inlärning och inte ett medel 

för att överföra kunskap. 
• När eleverna inte löser ett problem så som läraren förväntar sig, ska läraren försöka förstå hur eleverna 

tänker. 
• Intervjuer och samtal med eleverna ska inte endast användas för att kartlägga och diagnostisera 

elevernas kunskaper utan också för att utveckla deras förståelse.  
 

I en undervisning som grundas på ett konstruktivistiskt synsätt betraktas lärande som en kontinuerlig 
förståelseakt. Eleverna ska således inte ta emot en förutbestämd kvantitet matematisk kunskap utan få 
tillfälle att upptäcka och undersöka undervisningsinnehållet” (Ahlberg, 1995, s.26-27). 
 

Ahlberg säger också att läraren behöver använda elevernas missuppfattningar för att få insikt i 
deras föreställningar och kunskapsuppbyggnad. 
 
 
TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
Det faktum att våra styrdokument (Lpo 94) bygger på ett konstruktivistiskt synsätt gör att 
valet av teori i denna studie utgår från Vygotskij och Piaget men också från Kylén eftersom 
han haft särskolans barn i fokus i sitt arbete. Vygotskij (1962) har mer än Piaget (1968) ett 
socialt perspektiv att tillföra konstruktivismen och han lyfter fram språkets betydelse för 
tänkandet. Piaget har studerat barns tänkande och mentala utveckling i över 50 år. Hans 
teorier och beskrivning av den intellektuella utvecklingen från tidig barndom fram till den 
vuxnes abstrakta tänkande bör vara en god utgångspunkt för mina analyser. Det finns många 
uttolkare av Vygotskij och Piaget. Här följer en sammanställning av de delar jag funnit 
relevanta för denna studie.  
 
Piaget (1896-1980)  
Jean Piaget omnämns flitigt i litteratur gällande matematik (Ahlberg, 1995; Johnsen Höines, 
1990; Malmer, 2002). Piaget var biolog och psykolog och föddes 1896 i Schweiz. Piagets lära 
omfattar en syn på kunskaper som något som människan konstruerar med utgångspunkt från 
sina handlingar i samspelet med omgivningen. Kunskaper är alltså något som inte först och 
främst är knutet till tingen själva, utan till vad man gör med dem, och de erfarenheter man får 
av detta. Konsekvensen av denna syn på kunskaper innebär aktivitetspedagogik. Piaget 
studerar vilka slags handlingar barnen är i stånd att utföra på olika stadier i sitt liv. Därmed 
kan han också studera vilka slags kunskaper de är i stånd att bygga upp på olika 
utvecklingsstadier. Beviset på kunskap ligger i om barnet är i stånd att handla på det sätt som 
kunskapen innebär (Johnsen Höines, 1990). 
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Piagets utvecklingsstadier 
Piagets teori om att barn genomgår olika stadier i sin utveckling och att de inte kan lära sig 
fungera på ”högre” nivåer innan de passerat de lägre blev allmänt accepterad och utgjorde 
grunden för en ny teori om inlärningsberedskap. Dessa utvecklades till kursplaner och 
undervisningsmetoder av Schwebel & Raph år 1974 (Wood, 1999). 
 
Det sensomotoriska stadiet sträcker sig från födelse till 1½-2 års ålder. 
Det kännetecknas av sensomotoriska aktiviteter som att känna och smaka på saker. I början 
kan barnet inte skilja mellan sig och omvärlden, vid ca 1½ års ålder blir barnet medveten om 
sig själv som en kropp skild från andra kroppar och föremål. Barnet lär sig också att 
rekonstruera föremåls väg och position mot slutet av perioden. 
 
Det preoperationella stadiet gäller barns logiska operationer (2-6,7 års ålder). 
Nu utvecklas symbolfunktionen, språket börjar komma och barnet kan leka symboliska lekar. 
Barn som befinner sig i det preoperationella stadiet tenderar att centrera sitt tänkande eller sin 
uppmärksamhet på ett enda framträdande drag hos ett objekt eller en företeelse vilket ofta ger 
en felaktig bild av verkligheten (Piaget, 1968). Barnens tänkande är irreversibelt dvs. de kan 
inte i tanken gå tillbaka till utgångspunkten för en påbörjad tankegång. 
 
De konkreta operationernas stadium (6-11,12 års ålder). 
Nu används en elementär form av logiskt resonemang men bara i samband med konkret 
material. Mot slutet av perioden är barnen duktiga i att klara av tankeproblem och särskilja 
klassbegrepp. 
 
De abstrakta operationernas stadium börjar först vid 11-12 års ålder och utgör slutstadiet i 
utvecklingen av intellektets struktur (Piaget, 1968). Barnen kan nu pröva hypoteser i tanken 
och pröva dess riktighet. Nu kan de fundera realistiskt om framtiden. De kan förstå liknelser. 
 
Piagets sex grundläggande begrepp 
Konservation 
”Ständigt skiftande, ändå detsamma” är ett uttryck som ska förklara konservationen. Barnen 
ska lära sig att ”skilja mellan sken och verklighet och se det bestående i en skenbar 
förändring” skriver Elkind (1985, s.16). T.ex. likvärdigheten i antal mellan sex mynt i en hög 
och sex mynt i en rad eller att mängden vätska i ett glas inte ändras för att det hälls över i ett 
smalare glas så att det ser mer ut. Barnet upptäcker konservationen- varaktighet trots skenbar 
förändring - med hjälp av förnuftet. 
 
Assimilation och ackommodation 
Assimilation innebär att inkommande information ombildas så att den passar ihop med den 
kunskap som redan finns. 
Ackommodation är den form av vetande som tar vid när assimilationen inte räcker till. Då ett 
begrepp, något man vet måste ändras för att det nya vetandet ska ta vid. Exempelvis att man 
vet att hundar har fyra ben och skäller så lär man sig att det finns hundar som inte skäller. 
 
Jämviktsskapande 
Jämvikten är ett resultat av individens kompensatoriska aktivitet inför yttre störningar (Piaget, 
1968). Jämviktsskapandet innebär utvidgade former av tänkande och en vidare 
assimilationsskala, nya ackommodationer integreras så i den kunskap som redan fanns. 
Jämviktsskapandet löser motsättningar mellan assimilerade och ackommoderade begrepp och 
möjliggör assimilationer av en högre ordning. En pågående process som ger bättre  
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utgångspunkt för förklaringar. Den mentala utvecklingen kan sägas vara en progressiv serie 
av försök till assimilation, nödvändiga ackommodationer och nya jämviktsskapande 
assimilationer på högre nivå (Elkind, 1985). 
 
Kognitiva strukturer 
”Det är de kognitiva strukturer som ett barn förfogar över på ett visst utvecklingsstadium som 
avgör vad barnet kan och inte kan assimilera på det stadiet” (Elkind, 1985, s.20). 
Kognitiva strukturer är de färdigheter som ett barn har. Barns kognitiva strukturer framträder i 
deras språk, lek, konstnärliga produkter och i deras sätt att ta sig an inlärningsuppgifter. 
 
Mentala operationer 
Mentala operationer är redskapet för tänkandet. Det är de kognitiva strukturerna i funktion, 
tillämpade på verkliga problem skriver Elkind (1985). Spädbarn kan inte tänka med symboler 
vilket är kriteriet på egentliga mentala operationer. Man brukar använda termen operationer 
för de mentala färdigheter som barnet uppnått i skolåldern. 
 
Schema 
Det Piaget kallar för schema är en speciell struktur som kan generaliseras och överföras t.ex. 
att barnen kan klassificera. Schemat hänger ihop med mentala operationer och kognitiva 
strukturer. 
 
Piagets syn på tanke och språkutveckling 
Piagets syn på språkutveckling beskriver Wood (1999) på följande vis: 
 

 ” Ett barns förmåga att förstå vad någon annan säger och att använda språket korrekt för att förmedla 
information är beroende av vilket stadium i utvecklingen barnet befinner sig på. Den uppfattningen leder till 
ett antal uttalade förutsägelser om när barnet kan lära sig tala och, när så sker, vad barnet begriper av det 
som sägs. Små barns förståelse av uttryck som till exempel ”om… så”, ”lika mycket som”, ”mer än” och 
”därför att” skiljer sig från den innebörd som äldre barn och vuxna lägger in i dem. På ett djupare plan 
förutsäger teorin också att mindre barn i vissa faser av sin utveckling teoretiskt sett är oförmögna att 
uttrycka uppfattningar som innebär att de måste beskriva världen ur en annan människas perspektiv. Vad de 
kan uttrycka begränsas av det utvecklingsstadium de befinner sig på” (Wood, 1999, s.16). 

 
Bruner (1966 a, 1971) och Piaget (tolkade av Wood, 1999) skiljer sig i uppfattningen om 
huruvida förmågan att tänka formellt logiskt är slutpunkten i den intellektuella utvecklingen 
eller ej. Bruner menar att logiken inte är grunden för moget och anpassningsbart tänkande 
utan snarare ett av flera speciella sätt att tänka. Bruner lägger vikt vid kommunikationen 
mellan den mer mogna och den mindre mogna människan. För Piaget är det processer inom 
barnet som ligger bakom intelligent och adaptivt tänkande. Bruner forskade om hur vuxna 
tänker vilket Piaget inte gjorde. Bruner blev övertygad om att vuxna människor överlag inte 
använder en enda metod eller logik när de löser problem utan tar till ett antal strategier som 
skiljer sig åt till omfattning och effektivitet. Processerna vid kreativ problemlösning skiljer sig 
från individ till individ och från ämne till ämne (Wood, 1999). 
 
Både Piaget och Bruner betonar vikten av handling och problemlösning vid inlärning. De 
menar att abstrakt tänkande kan skapas eller växa fram ur konkreta handlingar. 
 
Enligt Piagets teori är små barn logiskt oförmögna att se världen som vuxna. Varje försök att 
lära dem något genom att visa hur saker och ting fungerar är dömt att misslyckas om de inte 
mentalt kan begripa vad som visas. Det innebär att Piaget ansåg att det inte var meningsfyllt 
att försöka förklara saker som barnet inte mentalt var redo för utan då blir det bara en  
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mekanisk ”tom” inlärning utan förståelse. Vuxna kan skapa en lämplig situation för 
utveckling men barnet måste själv upptäcka, undersöka genom en självstyrd problemlösning 
– (inte genom lärarens ansträngningar.) 
Språket är ett system symboler som representerar verkligheten medan handlingar och 
operationer utgör den process som det innebär att tänka och resonera om den (Wood, 1999).  
  
Piaget och konstruktivismen 
Konstruktivism är en inriktning inom den kognitiva psykologin där utgångspunkten är Piagets 
teori om kunskap och lärande. Piaget menade att människor inte kan nå kunskap om världen 
genom sina sinnen. Det är först och främst genom våra handlingar vi får en förändrad syn på 
världen. Genom våra handlingar och vårt tänkande uppkommer förändringar av våra 
tankestrukturer. De viktigaste transformationerna är de som är reversibla, vilket innebär att de 
kan löpa i den omvända riktningen. När ett barn tänker reversibelt kan det utföra konkreta 
eller abstrakta operationer. Barnet förstår då att antalet kulor i en mängd inte beror på 
kulornas spridning på underlaget eller att volymen av en vätska i ett glas inte är beroende av 
glasets form. Denna förståelse uppnår de flesta barn i omkring 7 års ålder. Det är först när 
barnet uppnått den förmågan som det har möjlighet att tillägna sig matematisk förståelse 
(Ahlberg, 1995). 
 
Piaget och talbegreppet 
För Piaget blir reversibiliteten i tänkandet avgörande för förståelsen av talbegreppet. Om man 
delar ut föremål efter regeln ”en till dig och en till dig” finns det en koppling. Föremål som 
läggs ned samtidigt hör ihop. Det finns också en entydig korrespondens mellan mängderna. 
De är lika stora eller kan ges samma talnamn. Antalsbegreppet (kardinaltalsbegreppet) är 
knutet till sådana korrespondenser (Johnsen Höines, 1990). 
Men om barnet inte kan tänka tillbaka på situationen med utdelningen och se logiken i själva 
handlingen kommer det att vara helt upptaget med det som det kan se för ögonblicket. Om då 
den ena mängden ligger samlad och den andra utspridd ”ser” barnet att det är ”mest” i den 
utspridda. Barnet är inte i stånd att reversera tänkandet, gå tillbaka och använda tidigare 
erfarenheter. Det är bara upprepade erfarenheter under lång tid som kan lyfta fram den 
grundläggande kunskapen om reversibilitet. 
Piaget hävdar att kärnan i talbegreppet är knuten till en logik som i sin tur är knuten till 
egenskaperna hos entydig korrespondens. Barn kan kopplas till äpplen (finns det lika många 
barn som äpplen?) eller docka till docksäng. Piaget kräver att det måste finnas en mening i att 
man kopplar samman föremål, han vill också ställa krav på innehållet på de samlingar av 
föremål, som vi räknar för att få reda på antalet skriver Johnsen Höines (1990). 
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Vygotskij (1896-1934)  
Lev Vygotskij var en sovjetisk psykolog. Hans teori är socialkonstruktivistisk och han förde 
fram språkets betydelse för tänkandet. Vygotskij har en helhetssyn på människan. 
Fysiologiska processer, tankar, känslor och språk existerar här och nu i en ömsesidig påverkan 
enligt Vygotskij. Språk och tanke är nära förbundna men inte identiska. Tanke och känsla hör 
ihop därför att känslor tolkas och får mening i medvetandet. Det vi kallar fantasi är ingen 
känslomässig kraft utan en kombinationsförmåga som berikas ju mera vi lär oss. Allt hör ihop 
och vår mentala utveckling stimuleras och utvecklas i dialog med andra. Teori och praktik bör 
samverka och befrukta varandra. Språket och begreppsbildningen är betydelsefulla även då 
man arbetar med matematik och naturvetenskap. Konstnärlig förmåga och kreativitet 
utvecklas inte i en kravlös frizon utan är relaterade till kunskapsinhämtning. Dialog och 
aktivitet är lösenorden (Lindqvist,1999). 
Lindqvist (1999) skriver i förordet till den svenska upplagan av Vygotskijs Tänkande och 
språk (1999). 

 
”Utan social kommunikation sker ingen utveckling av vare sig språk eller tänkande, menar Vygotskij.” 
Ordbetydelsen förenar de båda processerna. Ordbetydelsen är både språk och tänkande på samma 
gång.”…… 
”Om man isolerar tänkandet från känslolivet, kan man inte förklara tänkandets uppkomst, skriver Vygotskij. 
Det innebär att varje idé innehåller en affektiv relation till verkligheten som idén refererar till” (Lindqvist, 
1999, s.10). 

 
Vygotskijs syn på språkutveckling  
Johnsen Höines (1990) menar att Vygotskij inte betraktar språk som resultat av 
begreppsutvecklingen, utan som en del av själva begreppet: Vygotskij säger att språk och 
tanke utvecklar sig dialektiskt. När barn leker och håller på med andra aktiviteter använder de 
sig av rörelser och gester som uttrycksformer.  

 
”Vygotsky jämför det språket med det muntliga språket när det gäller begreppsbildning. Han hävdar att 
teckning är en utveckling av gester och kallar teckningar för ”stelnade gester” (Johnsen Höines, 1990, s.92). 
 

Tecknande börjar när det talade språket redan har utvecklats (Johnsen Höines, 1999).  
Teckning är ett grafiskt språk som bildas av det talade språket. Det kommunicerar bara de 
viktigaste egenskaperna hos objektet. Det ger oss anledning att betrakta barns tecknande som 
ett förstadium till skriftspråkets utveckling. 
Så här citerar Johnsen Höines (1990) Vygotskij i sin bok. 

 
 ”Barnet upptäcker att strecken som ritats har betydelse. Det är emellertid inte tillräckligt för att upptäcka 
symbolfunktionen. Barnet kan förstå att teckningen eller tecknet liknar något och skapa associationer till det. 
Det är emellertid mer abstrakt och svårt att se att ett tecken representerar något annat”(s.95). 

 
Enligt Vygotskij är skriftspråket den mest utvecklade språkformen som kraftigt återverkar på 
tänkandet skriver Donaldsson (1978). 
 
Språket strukturerar och styr tänkandet och begreppsbildningen ansåg Vygotskij (Wood, 
1999). Vygotskij menar att barn lär sig genom undervisning. Vuxna har lärt barn i alla tider. 
De omogna (barnen) lär in och de mogna (vuxna) lär ut. En del barn har större proximala 
utvecklingszoner än andra, alltså större mottagningspotential för undervisning. Två barn som 
ligger på samma nivå har inte nödvändigtvis samma utvecklingspotential. En gemensam 
uppnådd framgång är en grund för inlärning enligt Vygotskij. Både formell och informell 
undervisning genom kamrater, släktingar, syskon, lärare etc. är navet för kulturell 
kunskapsöverföring. Utvecklingen av vissa kognitiva förmågor är en direkt följd av både  
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spontant och organiserat socialt samspel mellan barn och vuxna (eller mer mogna kamrater). 
Med ”organiserat samspel” menar Wood (1999) de sociala situationer som är en följd av 
uttalade pedagogiska mål. 
 
De barn som talar till sig själva reglerar och planerar enligt Vygotskij sina handlingar på ett 
sätt som förebådar verbalt tänkande. Piaget menar att det är egocentriskt tal, de pratar inte 
med varandra. Verklig ömsesidighet kommer inte förrän i sju års ålder enligt Piaget. 
Vygotskij menar istället att detta språk fyller en regulativ och kommunikativ funktion och 
längre fram blir det ett instrument för tänkandet. (Wood, 1999). 
 
Vygotskij och begreppsbildning 
Enligt Vygotskij hindras barn från att utveckla det logiska tänkandet och begreppsbildningen 
vid förseningar i den språkliga utvecklingen. Det betyder att språkutvecklingen har stor 
betydelse för att utveckla matematiska tankestrukturer (Malmer, 2002). 
I början kan barnet lösa vissa problem bara tillsammans med andra men senare och som en 
konsekvens av de erfarenheterna kan det själv lösa dessa problem i huvudet.  
Vygotskij (1999) skriver  
 

”Barnets förmåga att fastställa sambandet mellan orsak och verkan liksom dess förmåga att fastställa den 
logiska ordningsföljden visade sig vara olika när det gällde operationer med vetenskapliga begrepp och 
operationer med vardagliga begrepp” (s.339). 
 

Utvecklingen gällande de vetenskapliga begreppen verkade föregå de vardagliga i Vygotskijs 
försök men förklaringen enligt honom är att elevens begreppsutveckling går uppifrån och ner 
gällande de vetenskapliga begreppen och i motsatt riktning gällande de vardagliga som inte 
medvetandegörs på samma sätt hos barnet. 
Vygotskij och Piaget var överens om att barn inte tänker på samma sätt som vuxna (Wood, 
1999).  
 
Den proximala utvecklingszonen 
Det var Vygotskij som myntade uttrycket ”proximal utveckling” och begreppet ”scaffolding” 
som är en stödstruktur för lärandet (Vygotskij, 1999). Den proximala utvecklingszonen 
beskriver gapet eller skillnaden mellan det en individ kan göra på egen hand och vad det kan 
göra tillsammans med någon som har mer kunskaper och färdigheter. Begreppet ”området för 
proximal utveckling” kommer från latinets proximus som betyder närmast. I skolverkets 
rapport (Skolverket, 2001) om Kvalitet i särskolan menade man att det var viktigt att 
konstatera utvecklingspotentialen och arbeta inom den proximala utvecklingszonen. 
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Kyléns begåvningsteori 
Gunnar Kylén (1929-1994) föddes i Haparanda men levde hela sitt liv i Stockholm. Han 
arbetade på medicinalstyrelsen och lärarhögskolan som fil dr och docent i psykologi och 
biträdande professor i pedagogik. Kyléns forskningsområde gällde begåvning och förståelse 
för begåvningsnedsättningens innebörd och konsekvenser i förhållande till den omgivande 
miljön. Denna studie gäller elever som är inskrivna i särskolan. Det känns därför viktigt att 
också redogöra för barn som är utvecklingsstörda och deras förutsättningar. 
 
Kylén (1974) skriver att utvecklingsstörda har svårt att hålla saker i minnet och måste få 
konkret information. De har ofta problem med perceptionen, att tolka och tyda sinnesintryck 
och uppmärksamma vad som är väsentligt. De har svårt att strukturera information och hålla 
flera saker i korttidsminnet. Detta gör att det tar längre tid att lära sig saker men minnet 
fungerar lika bra som hos normalbegåvade. 
 
Kylén (1981) menar att barn som är utvecklingsstörda följer samma utveckling som 
normalbegåvade men i en långsammare takt. Barnet stannar längre på varje nivå och 
dessutom slutar barnets utveckling på ett tidigare stadium. Han anser också att utvecklingen 
inte bara beror på mognad utan också på erfarenhet vilket betyder att kunskap genom 
livserfarenhet också måste räknas. 
 
Kyléns indelning i funktionsnivåer tar hänsyn till både mognad och erfarenhet. 
Hur fungerar då människor på A, B, C eller D nivå? 
 
D-nivå innebär att man är normalbegåvad. 
 
C-nivå: Eleven klarar insiktsfull inlärning. De kan kombinera tidigare erfarenheter och i viss 
mån omorganisera information för att lösa aktuella problem. De läser och skriver vilket 
underlättar inlärningen. De kan lära sig att addera, subtrahera, multiplicera och dividera. De 
har svårt för problemlösning och kreativiteten är begränsad. Det är möjligt att gå och handla 
men svårt att veta hur mycket pengar man ska få tillbaka. Eleverna på C-nivå behöver konkret 
information. De har svårt att hålla saker i minnet men det de lär sig minns de dock lika bra 
som normalbegåvade. De har ofta problem med perceptionen, att tolka och tyda sinnesintryck 
och uppmärksamma vad som är väsentligt. Detta gör att det tar längre tid att lära sig saker 
(Kylén, 1974). Grundsärskolan är anpassad för elever som kommer att stanna på C-nivå. 
 
B-nivå: Eleverna förstår och kan tolka bilder och förstår det talade språket och kan ofta 
använda sig av språket som kommunikationsmedel. Imitation används som inlärningsform 
och läraren och andra personer i omgivningen är de bästa läromedlen. Tiden kopplas ofta till 
händelser, bad på torsdagar, ledig på lördag och söndag etc. De kan gruppera och sortera efter 
egenskaper och kan jämföra t.ex. lika många. Eleverna är beroende av konkret material. De 
kan ha svårt att förstå förändringar. Pengar är också svårt att förstå sig på. Det evokativa 
minnet kommer vid övergången till B-stadiet (Göransson, 1993). Det innebär att man kan 
plocka fram minnesbilder av något i tankarna och föreställa sig något som inte är närvarande. 
Detta är en förutsättning för att man ska kunna förstå symboler. 
 
A-nivå: Eleven förstår inte bilder. Träningsskolan bör inrikta sig på motorisk träning och på 
att skapa situationer som bidrar till upplevelse av tillit och trygghet. Signalinlärning och 
operant betingning och inlärning via belöning förordas. Förstärkningen leder till upprepning 
och därmed inlärning. Eleven förstår här och nu, minns och kan jämföra (Lsä 73:11;  Kylén, 
1981). 
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Kyléns helhetssyn 
Kylén (1985) har en helhetssyn på skolan och eleven. För att förstå en människa måste man se 
till hela personen och den miljö hon lever i. Ska man förstå en människa måste man i varje 
situation ha psykologiska och biologiska aspekter på personen och dessutom ha sociala och 
fysiska aspekter på hennes miljö. Alla delar samspelar och påverkar varandra. Verkligheten 
består av både upplevelser och materia menar Kylén. 
Det kan dock uppstå störningar i samspelet antingen när det gäller kunskapsutbytet eller när 
det gäller det emotionella utbytet eller att eleven inte når fram till målet. Mänsklig utveckling 
sker enligt Kylén genom biologisk mognad och erfarenhet genom samspel med miljön. Vad vi 
som lärare kan göra är att analysera vilka resurserna är för att nå målet. Det vi kan påverka är 
miljön och samspelet och ge social eller teknisk hjälp så att emotionella störningar och känsla 
av hjälplöshet undviks. Den sociala miljön, samspelet med kamrater och vuxna är viktig. 
Elevens självkänsla, kunskaper, mognad och kondition ska vägas in i analysen om det uppstår 
problem. Det vi ser när det inte stämmer, när vi har hamnat på fel nivå, är elevens 
försvarsmekanismer. Det vill säga reaktioner som ilska, frustration, flykt eller ångest.  
Utmaningen är att hitta rätt mål inom matematiken (och i alla andra ämnen) där eleven kan 
och vet lite grann och därför vill och kan välja på vilket sätt det kan jobba för att nå målet. 
 
Kyléns motivationsstruktur ger en bra bild av hur det hänger ihop. 
 
 
                    MÄNNISKA               SAMSPEL                          MILJÖ 
        PSYKOLOGISK ASPEKT      EMOTIONELLT UTBYTE 
                                                                                                                      SOCIALA OCH 
                                                                                                                       FYSISKA MÅL 
           VILJA                                         KUNSKAPS      
                                VETA                     UTBYTE 
                                                                                        
                VÄLJA                                                                                                MÅL 
 
                                                                                                 
                           
                        HANDLA                                                 KOGNITIV  och  EMOTIONELL             
                                               VÄG                                  aspekt på social och fysisk miljö 
  
 
Figur 1. Kyléns motivationsstruktur, en modell av helhetsdynamiken (Kylén, 1992, s19). 
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Träningsskolans kursplan 
Avsikten med att presentera valda delar av träningsskolans kursplan (skolverket, 2002) är att 
ge läsaren en tydligare förståelse för elevernas arbetsområden i denna studie i förhållande till 
skolans mål.  
Skolan skall sträva efter att eleven 
 
 ”-utvecklar sin vilja att kommunicera, 
 -utvecklar tilltro till den egna förmågan att påverka och förstå andra, 
 -utvecklar sin förmåga att samspela med andra, 
 -fördjupar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor samt att reflektera och värdera, 

-erövrar redskap för tänkande, lärande, kontakt och påverkan genom verbal och icke-verbal 
kommunikation, 

 ………. 
-utvecklar sin förmåga att tolka symboler och bilder samt att läsa och förstå skriven text” (kursplan 2002, 
s.53-54). 

 
Mål att sträva mot inom ämnesområdet verklighetsuppfattning. 
Skolan skall sträva efter att eleven 
 
 ”-utvecklar sin förmåga att jämföra, reflektera, värdera och välja,” (a.a. s.62). 
 Inom ramen för detta skall eleven efter sina förutsättningar… 
 ”-kunna jämföra olika mängder samt storleksordna, räkna objekt och lösa enkla abstrakta  problem, 
 -känna igen geometriska former,” (a.a. s.64). 
  
 
 
TIDIGARE FORSKNING 
 
Sökning på databaserna ERIC (Education Resources Information Center) och Libris för att 
hitta tidigare forskning om elever i särskolan och matematikundervisning har inte givit 
mångfaldigt resultat. Kombinationer av sökord som socialkonstruktivism och 
utvecklingsstörning eller matematik och radikalkonstruktivism ger inga resultat på ERIC. 
Retardation och mathematics ger 46 träffar men bara tre har någon relevans för denna studies 
frågeställningar. Det påpekas i den ena rapporten att det är ovanligt med forskning på lärandet 
hos barn med utvecklingsstörning. Studierna gör jämförelser mellan barngruppers förmåga att 
planera, uppmärksamma och organisera uppgifter bland annat. De poängterar vikten av 
samspel i lärandet. Men om utvecklingsstörning och lärandeprocesser i 
matematikundervisningen finns det inte mycket forskning alls. 
Efter sökningar på databas Libris fann jag flera publikationer i anslutning till ämnet författade 
av Olof Magne. Sökorden konstruktivism och matematik gav 12 träffar och sökorden 
matematik och särskilda behov gav 8 träffar. Inte mindre en fem av träffarna var titlar skrivna 
av Magne.  
 
Forskning kring utvecklingstörning och lärande förekommer sällan skriver Andersson (2002) 
i sin avhandling ”Interpersonell kommunikation” som är en studie av elever med 
hörselnedsättning i särskolan. Hon citerar Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001): 
 

”…kartläggningen av individuella problem är god, medan undersökningar av särskolan och den pedagogiska 
praktiken därstädes är mycket litet studerad….mycket få studier har ägnats åt undervisningsprocessen i 
särskolan i allmänhet….medan några….har ägnat undervisningsproblem med gravt utvecklingsstörda och 
multihandikappade elever uppmärksamhet”(a.a. s.125). 
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Från Anderssons avhandling (2002) kommer även följande citat.  
 
”Göransson påvisar i sin avhandling (1995) att elever i särskolan sällan samspelar under lärarledd tid. 
Personalen uppmuntrade huvudsakligen samspel med dem själva”(Andersson, 2002, s.80).  
 

Kerstin Göransson är psykolog och fil dr inom pedagogik samt ledare för FUB:s 
forskningsstiftelse Ala sedan 1980. Ala (Anpassning till liv och arbete) är en forskargrupp 
som bland annat har begåvningshandikapp som sitt forskningsområde. Ala har sökt beskriva 
funktionsnedsättningen och handikappets karaktär, dess psykologiska konsekvenser för 
personlighetsutvecklingen, hur individ och miljö samverkar samt hur miljön bör anpassas till 
personer med begåvningshandikapp. Göransson har tidigare på olika sätt deltagit i arbetet med 
de tre senaste kursplanerna för särskolan. Av den anledningen intervjuades Göransson av min 
kollega under vårt arbete med C-uppsatsen ”Räkna med särskolan” (Alveblad & Skedelius, 
2002). Från denna intervju med Göransson kommer följande citat. 
 

”Det finns inte mycket forskning kring matematik och utvecklingsstörning idag även om man tittar 
internationellt sett. Jag sökte i samband med min Forskningsöversikt om ekonomihantering och 
utvecklingsstörning (2001) och fick endast ihop ca 24 artiklar. De berörde inte endast matematik och 
utvecklingsstörning utan jag var tvungen att söka i ett lite vidare fält” (Alveblad & Skedelius, 2002, s.42). 

 
Göransson (1999) ifrågasätter användningar av utvecklingsbedömningar som grundar sig på 
så kallade normal utveckling för elever med en eller flera grava funktionsnedsättningar. 
 

”Forskningen tyder t ex på att sådana bedömningar kan ha negativa konsekvenser för synen på elever med 
grava funktionsnedsättningar”(a.a. s.22). 
 

Göransson refererar även till andra studier (Brady et al.,1992; Linehan et al., 1991) som visat 
att utvecklingsbedömningar på elever, t ex av begåvningsutveckling, grov- och finmotorisk 
utveckling och social utveckling, kan ha negativa effekter på lärares förväntningar på elever. 
Göransson skriver att de traditionella utvecklingsbedömningarna är standardiserade utifrån 
barn utan funktionsnedsättningar och att de därför inte säger vad som är normal utveckling för 
barn med grava funktionsnedsättningar. Dessa traditionella utvecklingsbedömningar tar inte 
hänsyn till personegenskaper av speciell betydelse för dessa barn. Ett flertal 
bedömningsinstrument anpassade till denna målgrupp har utvecklas skriver Göransson 
(1999). Bland andra nämns bedömningar av kommunikation (Granlund & Olsson, 1988) och 
bedömning av elevers begåvningsnivå utifrån Kyléns begåvningsteori (Granlund, 1984; 
Kylén, 1974, 1985). I den kortfattade elevpresentation som finns längre fram i rapporten 
används Kyléns nivåer av utvecklingsbedömning vid beskrivandet av de elever som deltagit i 
denna studie. 
 
Olof Magne är matematiker och forskare i Lund med många års erfarenhet av arbete kring 
elever med matematiksvårigheter. Magne (1998) har valt att använda begreppet elever med 
särskilt utbildningsbehov i matematik. I det begreppet läggs inte tyngdpunkten på att betona 
individens svårigheter, defekter eller egenskaper utan mer vid det sociala nätverket och 
samspelet i den miljö där lärandet har sin grund.  
Individuell livsmatematik benämner Magne (1994) den matematik som ett barn med 
funktionsnedsättning behöver lära sig för sitt kommande liv. Matematiken blir ett socialt 
redskap för att nå självständighet. Här är ett helhetsperspektiv på eleven en nödvändighet. 
Hjärnforskningen har enligt Magne, visat att synperceptionen, psykomotoriska rörelser och 
taktil aktivitet är viktiga processer för att skapa grundläggande matematik. Lärarna bör 
således låta barnen använda visuella hjälpmedel och laborativa metoder. 
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Magne (2002) skiljer på själva matematikämnet och det matematiska lärandet. Det 
matematiska lärandet består av att upptäcka tankeprinciper, det som ofta kallas att förstå samt 
att använda dessa tankeprinciper för att lära sig lösa problem. Magne tar upp tre 
huvudområden i den elementära matematikundervisningen. Det är språkuppfattning och 
problemlösning som han kallar P-området, geometrisk uppfattning -  G-området och 
taluppfattning -  T-området. Magne (2002) framhåller att vi i dagsläget inte vet mycket om 
hur barn med utvecklingsstörning lär sig matematik. Det typiska för matematikinlärningen för 
särskolans elever är att den går långsamt fram med enkla aktiviteter som så småningom blir 
mer sammansatta. Vi vet att eleverna har svårt med abstrakta resonemang, vilket i sin tur leder 
till varierande behov av stöd och stimulans. Läraren måste erbjuda eleverna uppgifter som 
svarar mot deras förutsättningar så att de kan göra egna matematiska erfarenheter. Eleverna 
måste ha gott om tid för sitt lärande. Behovet av enkla aktiviteter med rötter i vardagen är 
stort och det matematiska språket måste stärkas (P-området). Eleverna behöver förbättra sin 
form-, läges- och kroppsuppfattning (G-området). De behöver arbeta med enkla mönster-, 
klassifikations- och ordningsaktiviteter (T-området). Det är viktigt att inte börja för tidigt med 
formell räkning, eleverna måste först få bygga upp en erfarenhetsgrund i fråga om logiskt 
språk och sensomotorisk förmåga. 
 
Neuman (1989) har gjort en fenomenografisk forskning om hur barns uppfattningar och 
begrepp utvecklas. Hon studerade vilka strategier och lösningsmetoder nybörjare i skolan 
använder när de löser enkla aritmetiska problem. Neumann drar slutsatsen att barn som har 
utvecklingsbara talbegrepp har tillägnat sig dem genom att uppfatta tal i del- och 
helhetsrelationer och inte genom att tänka på talraden. Hon menar att det är viktigt för barnens 
fortsatta matematikinlärning att de har en säker kunskap om de grundläggande talbegreppen. 
Syftet med forskningen var att underlätta kommunikationen mellan lärare och elev. Om man 
vet hur barns uppfattningar om tal ser ut kan man lättare kommunicera. 
 
Elkind (1978) har gjort en uppdelning av tre skilda former av inlärning utifrån Piagets teorier. 
Inlärningsmodellerna kallar Elkind (1978) för operativ inlärning, figurativ inlärning och 
konnotativ inlärning. Den operativa modellen är en utvecklingspsykologisk modell där barnet 
tar emot undervisning, ses som aktivt och styr själv. Pedagogen är avvaktande och har i 
huvudsak en stödjande funktion. Den assimilerande processen betonas och inlärning sker 
genom upprepade konkreta handlingar. Operativ inlärning gynnas av små grupper som arbetar 
med gemensamma projekt (Elkind, 1978). 
Figurativ inlärning är en förmedlingspedagogik. Lärarrollen är mer styrande och aktiv.”Vissa 
sidor av verkligheten kan inte rekonstrueras eller återupptäckas i någon större utsträckning 
utan måste kopieras” (a.a. s.104). Exempelvis språket, telefonnummer, matematiska formler 
etc. En risk med figurativ inlärning är om barnen inte förstår sammanhanget varför de ska 
göra eller bete sig på ett visst sätt så kan de inte omsätta kunskaperna (Björklid & Fischbein, 
1996). Konnotativ inlärning är en dynamisk interaktionsmodell. Elkind kombinerar här de två 
tidigare inlärningsformerna genom att den figurativa inlärningen ger redskap att uttrycka sig 
med och den operativa ger innehållet. Assimilation och ackommodation betonas. 
Assimilationen ska garantera att eleven inte passivt kopierar omgivningen. Ackommodationen 
ser till att man inte bygger upp föreställningar som inte stämmer medverkligheten. 
Pedagogens roll är att sätta tydliga ramar, lyssna på eleverna och låta dem komma till tals. Det 
innebär en målinriktad styrning och auktoritativ ledning där pedagogen avlyssnar eleverna 
och styr mot målet.  
Den här kategoriseringen av inlärningsmodeller kommer jag att använda för att beskriva den 
vuxnes förhållningssätt i mina videoinspelningar.  
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METOD 
 
Metodval 
Den metod som framstod som mest framkomlig för att nå mitt syfte och ge svar på mina 
frågeställningar var att genomföra en deskriptiv fallstudie. En fallstudie undersöker ett 
fenomen i sin realistiska miljö eller sin kontext, där gränserna mellan fenomen och kontext 
inte är givna enligt Backman (1998).  
Målet är att förstå och få svar på om elever i särskolan kan arbeta konstruktivistiskt och hur 
elevernas samarbete ser ut och om de lär av varandra när de arbetar. Uppgifterna eleverna 
utför har matematisk anknytning. Synsättet är holistiskt, det vill säga att beskrivningen gäller 
helheten i situationen som studeras. Går det att se mönster i interaktionen, finns gemensamma 
drag och hur påverkar kontexten?  
Interaktionen mellan eleverna samt mellan eleverna och den vuxne är det som kommer att 
beskrivas. Som tidigare nämnts så är interaktionen en förutsättning för lärande i ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv (Brodin & Lindstrand, 2003). Allt detta ryms inom den 
kvalitativa deskriptiva fallstudien. 
Mitt eget perspektiv är interaktionistiskt därför blir valet av forskningsansats kvalitativ 
deskriptiv.  
 
Det interaktionistiska perspektivet innebär 

• Utveckling betraktas som ett resultat av individens aktiva samspel med miljön både det 
sociala och fysiska 
• Miljö är inte enbart ett objektivt fenomen utan tolkas och konstrueras utifrån individens 
upplevelse av omvärlden 
• Miljöpåverkan sker såväl direkt som indirekt 
• Människan inte bara påverkas av sin miljö, utan också påverkar den och har behov av 
att göra det (Björklid & Fischbein, 1996). 

 
Denna forskningsansats har släktskap med fenomenologi och social konstruktivism.  
 
Fenomenologi är läran om det som visar sig. Fenomenologi är dels en filosofi och dels en 
kvalitativ forskningsansats. Piaget hade ett interaktionistiskt synsätt och en fenomenologisk 
ansats, dvs. han la stor vikt vid människors egna upplevelser. Omgivningen upplevs inte på 
samma sätt av alla individer utan var och en konstruerar sin egen omvärld. 
Fenomenologin inriktas mot studier av erfarenheter och beskriver fenomen i dess fullständiga 
omfattning. I fenomenologin finns inte en sanning om verkligheten. Forskaren är inte en 
neutral iakttagare utan en deltagare i den värld han studerar och beskrivning och analys är 
väsentliga arbetsformer. Fenomenologin försöker komma fram till förutsättningslösa 
beskrivningar (2004 – 04-05 http://infovoice.se/fou/). 
 
Hermeneutik är en kvalitativ forskningsansats där tolkning av de texter, intervjumaterial och 
fältanteckningar man får fram är central. Man svarar på frågan: "Vad är det som visar sig och 
vad är innebörden i det?" (2004 – 04-05 http://infovoice.se/fou/). Grundläggande för den 
hermeneutiska forskningsprocessen är att tolkandet snarare än avbildandet av verkligheten 
utifrån hopsamlade data är centralt enligt Alvesson & Sköldberg (1994). Hermeneutiken 
betonar förkunskapen vid tolkning och strävar efter motsägelsefria tolkningar. Hermeneutiken 
syftar till samförstånd vid tolkning medan det postmoderna tänkandet betonar mångfalden av 
skiftande tolkningar. Det postmoderna tänkandet framhäver den språkliga och sociala 
konstruktionen av en social verklighet (Kvale, 1997).  
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Fenomenologin, det socialkonstruktivistiska och radikalkonstruktivistiska synsättet var den 
grund i arbetet som låg närmast min ansats. Empirisk forskning präglad av reflektion utgår 
från en skepsis mot vad som ytligt framstår som oproblematiska avspeglingar av hur 
verkligheten fungerar. Samtidigt vidmakthåller man tron på att studiet av genomtänkta delar 
av verkligheten kan ge underlag till kunskapsbildning som ger möjligheter till förståelse 
snarare än att fastställa sanningar (Alvesson & Sköldberg, 1994). 
Den grupp särskoleelever som ingår i undersökningen har mycket begränsade möjligheter att 
dela med sig av sina upplevelser på grund av funktionsnedsättningar både inom språkområdet 
och också inom begåvningsområdet. Därför går jag in och försöker tolka och förstå deras 
upplevelser och försöker göra min beskrivning utifrån de samtal jag haft med dem och utifrån 
videoinspelningarna. Genom att aktivt lyssna, se och anteckna under inspelningstiden 
inhämtas förförståelse för situationen. Kvale (1997) tar upp det aktiva lyssnandet som viktig 
faktor under intervjusituationer. 
 
Mina arbetsverktyg har således varit: 

1. Intervju med de två lärarna som planerat verksamheten, valt ut arbetsområden och 
problemlösningsuppgifter till eleverna. 

2. Deltagande observation med videoinspelning av de tre olika 
problemlösningssituationerna. 

3. Samtal med varje elev enskilt under det att vi tillsammans såg den aktuella 
videofilmen. 

 
För att kunna besvara mina frågeställningar behövde jag få tillåtelse att vara med och 
videofilma elever under deras lektionsarbete. ”Genom att inbegripa ansiktsuttryck och 
kroppshållning ger ett videoband rikare möjligheter för tolkning än ett ljudband” skriver 
Kvale (1997, s.147).  
 
Urval 
På min arbetsplats fanns möjligheten att följa upp ett matematiksamarbete mellan två 
särskolegrupper. En gång i veckan strålar de samman för att dela in sig i par och stationsvis 
lösa matematikproblem på en avpassad nivå för dessa träningsskoleelever. Denna närhet 
underlättade på flera sätt och det blev ett naturligt val. Dels var det en tillgång att vara 
igenkänd då tillstånd begärdes för att få genomföra studien och dels var eleverna inte helt 
okända. Därför var det också känt att flera av dem inte hade ett välutvecklat språk, så 
deltagarnas ansikts- och kroppsuttryck blev viktiga att fånga. Ericksson (1992) menar att 
deltagande observation och videoregistrering har inbyggda problem då forskaren måste 
försöka förstå situationer med en komplex struktur. Då fältet är väl känt och filmerna går att 
se om och om igen bör dessa problem vara lösta i föreliggande studie. 
Totalt ingår 10 elever i undersökningen. Den yngsta eleven går i fyran och de äldsta i nian. De 
ligger på träningsskolenivå utvecklingsmässigt. Grupperna leds av två lärare och i varje grupp 
finns två assistenter. Elevernas utvecklingsnivå är B-nivå eller lågpresterande C-nivå enligt 
Kyléns indelning.  
 
Elevporträtt 
För att säkerställa anonymiteten har alla elever erhållit nya fingerade namn. Trots det är det 
ändå sannolikt att berörda inom de enskilda grupperna kommer att känna igen sig. Endast 
sådan information som kan vara relevant för studien redovisas. Begåvningsnivåerna ska inte 
här ses som något fast utan som ett försök till indelning utan någon närmare hänsyn till de 
ojämna begåvningsprofiler som eleverna i träningsskolan ofta kan ha. De båda lärarna har 
styrt sammansättningen av paren och ett av kriterierna har varit elevernas arbetstempo. 
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Par 1: Theo är 12 år, har ett bra språk och bra språkförståelse. Begåvningsnivå C. 
           Pål är 14 år, har ett begränsat och otydligt tal. Begåvningsnivå B. 
 
Par 2: Lotta är 13 år, har ett mycket begränsat och otydligt tal. Begåvningsnivå B. 
           Anders är 14 år, har nästan inget tal alls och språkförståelsen är låg. Begåvningsnivå B. 
 
Par 3: Olga är 15 år, har ett begränsat språk men tydligt tal. Begåvningsnivå B. 
           Emil är 13 år, har ett bra språk och bra språkförståelse. Begåvningsnivå B/C. 
 
Par 4: Peter är 13 år, har ett begränsat språk. Begåvningsnivå B. 
          Lisa är 14 år, har ett begränsat språk men tydligt tal. Begåvningsnivå B. 
 
Par 5: Jan är 10 år, har ett bra språk, lite otydligt tal. Kan läsa. Begåvningsnivå C.  
          Carl är 14 år, har nästan inget språk och språkförståelsen är låg. Begåvningsnivå B. 
 
Elevparen hade alltid med sig en vuxen, ibland två som fanns vid deras sida under arbetet med 
de olika problemlösningssituationerna. De vuxna har olika professioner. Två av assistenterna 
saknar pedagogisk utbildning, den tredje som deltar är barnskötare. Båda lärarna är 
förskollärare, den ena med speciallärarutbildning. Samtliga känner eleverna väl. 
 
Genomförande 
Elevernas arbetsuppgifter 
Studien omfattar tre olika elevuppgifter som lärarna valt. 

1. Den första uppgiften är att väga lika med en balansvåg. Här får elevparet en korg med 
olika saker i. Där finns saxar, legobitar, kaplastavar och kritor. Framför dem på bordet 
finns en balansvåg med två stora vågskålar i genomskinlig plast. Instruktionen från 
den vuxne lyder: ”Nu ska vi väga lika, få det att väga jämnt. Och sen ska vi göra det 
på tre olika sätt.” Eleverna ska så själva försöka hitta olika lösningar att väga jämnt 
gemensamt. 

 
2. Att kopiera mönster är den andra uppgiften. Eleverna får fyra förebilder som de 

tillsammans ska kopiera på en tom ruta nedanför varje förebild. Förebilderna är av lite 
olika svårighetsgrad. Den enklaste innehåller fem figurer i form av djur, personer och 
en gran. Nästa svårighetsgrad är att kopiera platta geometriska figurer som 
tillsammans bildar en hund. Den tredje förebilden visar ett icke föreställande mönster 
gjort av platta geometriska former i flera färger. Den fjärde förebilden visar klossar 
som bildar tre små hus eller torn med gula klossar till tak. Eleverna kan själva 
bestämma vilken de vill börja med. Framför sig har de en stor trälåda med 
byggmaterialet sorterat i olika fack. Instruktionen var: ”Man ska lägga likadant i rutan 
under och här finns flera saker att välja på. Försök att göra tillsammans nu och gör en 
bild i taget.”(bil. 6) 

 
3. Sista uppgiften var att göra en räknesaga tillsammans med hjälp av papper och penna. 

Den vuxne presenterar ett givet exempel på en räknesaga för eleverna. Det finns en 
illustration och en berättelse att läsa. Den vuxne samtalar med eleverna och pekar på 
bilden och läser: Anton, Frida och Albin satt och gungade. Plötsligt hoppade Albin ur 
sin gunga och ropade: Först till stora eken vinner. Stopp, stopp ropade de andra två. 
Vi var ju inte med! Den vuxne pekar på bilden igen och förtydligar händelserna. 
Sedan går den vuxne igenom hur man kan säga samma sak men på räknespråket. 
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- Tre minus ett är lika med två, 3 - 1 = 2. Efter presentationen säger den vuxne: Det här 
var ju en räknesaga. Nu ska ni hitta på en alldeles egen räknesaga tillsammans.  

 
Insamling av material 
Jag startade studien med inledande observationer för att låta eleverna i de två grupperna vänja 
sig vid min närvaro som ”passiv deltagare” och vid kamerastativets närvaro.  
Jag gjorde en provvideo i min egen klass för att utprova själva videosituationen för min egen 
skull. Veckan därefter började jag videofilma grupparbetet som planerat. Jag besökte dem vid 
fyra utvalda tillfällen under fyra veckor. Jag videofilmade pararbetet vid en station varje 
vecka. Samtidigt pågick fyra andra stationer där övriga elever arbetade och med jämna 
mellanrum roterade paren till nästa station. Vid varje station fanns en vuxen som stöd i 
arbetet.  
Totalt blev det videofilm från 4 tillfällen gånger cirka 40 minuter. Vid första tillfället filmades 
balansvågen, andra veckan filmades två par balansvåg och sedan mönster. Tredje veckan 
filmades ett par mönster och i övrigt räknesagor. Fjärde veckan filmades de sista 
räknesagorna. Varje par filmades tre gånger såvida inte någon var frånvarande.  
Varje vecka fick en elev i taget se sin videosekvens och få kommentera och förklara utifrån 
sin förmåga, hur han eller hon tänkte när de utförde sitt arbete. Då använde jag mig av 
bandspelare för att kunna komplettera mina anteckningar från varje barnsamtal. De här 
eleverna har behov av att se sig själva utföra arbetet för att kunna gå tillbaka i tanken och 
försöka ge kommentarer till skeendet på videoinspelningen. Samtalen gav dessutom tillfälle 
att kontrollera om de kunde orden för de geometriska formerna som användes under 
mönsterläggningen. 
Intervjun med de två lärarna som planerat elevernas aktiviteter genomfördes veckan efter 
första inspelnings och observationstillfället. De båda lärarna fick mina intervjufrågor i förväg 
(bil.1). De pratade igenom frågorna någon dag innan intervjun och önskade själva att få 
besvara frågorna tillsammans. Intervjun ska mest tjäna som en bakgrundbeskrivning till valet 
av arbetssätt och uppgifter.  
 
Etiska aspekter 
Jag begärde tillstånd av skolans ledning att få genomföra studien och fick alla föräldrars 
skriftliga tillstånd att studera och videofilma elevernas arbete under de aktuella 
matematiklektionerna (bil. 2). 
Information och samtycke måste gå via föräldrarna då eleverna i undersökningsgruppen är 
under 15 år. Både elev och förälder fick skriva under formuläret. I informationsbrevet 
garanterades barn och föräldrar full integritet (bil.3). Filmerna ska inte visas offentlig utan 
endast användas av mig i min analys. De förvaras så att inga obehöriga kan ta del av dem. 
Elever och vuxna har utlovats största möjliga konfidentialitet. Alla har fått andra namn i 
sammanställningen. De etiska reglerna i samhällsvetenskaplig forskning anses härmed 
uppfyllda (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Bearbetning av resultat 
Mina videofilmade par har jag kallat par 1, 2, 3, 4 och 5. När någon varit frånvarande så att 
paren mixats har jag kallat paret för exempelvis 3/5 för att visa att eleverna kommit från par 3 
respektive 5. 
Samtliga videoinspelningar är nedtecknade ordagrant medan bandinspelningarna med elevers 
kommentarer endast används som en möjlighet att gå tillbaks och komplettera eller 
kontrollera mina anteckningar från de enskilda elevsamtalen då de såg sig själva på video. 
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Resultaten kommer att tolkas utifrån de beskrivna teorierna enligt Piaget, Vygotskij och 
Kylén.  
Inledningsvis försökte jag skapa en översikt i materialet genom att markera elevernas initiativ 
till och upprätthållande av kommunikation på utskriften av videoinspelningen. Det skulle visa 
på mönster i kommunikationen mellan elever och mellan elever och den vuxne. 
Lärandesituationer och matematiska begrepp markerades liksom samspelet med olika färger.  
 
För att kunna besvara min fråga om hur det kommunikativa samspelet såg ut så valde jag att 
skriva om delar av materialet på nytt i ett interaktionsschema. Bech (1993) presenterar en 
enkel metod att beskriva och analysera det vardagliga samspelet med hjälp av scheman. I 
mina interaktionsscheman har jag tillfört en kolumn för beskrivningar och enstaka egna 
noteringar.   
 
För att ge en bild av hur den vuxne förhöll sig försökte jag göra en bedömning av hur aktiv 
den vuxne var i själva samspelet. De vuxnas frågor till eleverna markerades på den första 
utskriften med olika färg beroende på om frågan var sluten eller öppen. Wood (1999) hänvisar 
till Blank et al. (1978) som utvecklat scheman för att klassificera frågor för att bedöma 
”undervisningstal” för förskolebarn och lågstadiebarn. Dessa kategorier användes vid 
analysen. Som sluten fråga bedömdes frågor som krävde ett begränsat oftast givet svar. De 
öppna frågorna krävde mer av en förklaring. Som tredje kategori var frågor av typen Hur 
tänkte du? som kräver ett mer analytiskt svar.  
 
Transkriptionen 
För att tydliggöra dialogen och samspelet har jag alltså valt att använda mig av ett 
interaktionsschema som jag utvecklat något för att det bättre ska belysa mina analyser.  
Under rubriken kompletterande situationsbeskrivningar noteras elevernas agerande. Det som 
står inom parentes är uttryck för tolkningar och dessa kommer jag att vara sparsam om för att 
hålla isär beskrivning och tolkning. Kursiv stil beskriver vad aktören gör, för övrigt är det 
dialogen som återges. Teckenkommunikation eller teckenstöd förekommer endast vid enstaka 
tillfälle och får därför inget eget skrivsätt i transkriptionen. Det återges i kursiv stil, alltså som 
något aktören gör. 
 
 
RESULTAT 
 
Lärarintervjun 
Lärarnas utgångspunkter gällande matematiksamarbetet  
 
Lärare I är förskollärare med speciallärarutbildning. Hon har arbetat i särskolan i 17 år. Lärare 
II är förskollärare och har arbetat i särskolan i fyra år.  
Lärare II berättar att samarbetet började med att de blev inspirerade av en föreläsning under 
en studiedag på skolan. Inspirerade av detta bestämde de sig för att starta ett eget 
matematikprojekt för drygt ett halvår sen.  
Lärare I säger att de ville rikta in sig på flera stora områden som längd, volym, vikt, mönster 
och antalsbegrepp och att arbetssättet skulle vara mest laborativt. Lärare I säger också att de 
ville få lite fart på matten.  
 
Båda lärarna var överens om att målen var följande: 

- att eleverna skulle få ett ökat logiskt tänkande utifrån vars och ens möjligheter 
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- att kunna samarbeta med andra personer, olika barn och olika vuxna.  
- att kunna tänka själv, att kunna upptäcka saker. Inte bara upprepa vad andra säger.  

 
Lärare I berättade att i starten var paren mer flexibla men att de efterhand har blivit mer fasta. 
De snabba gav inte de långsamma chansen att själva tänka så därför särskiljdes de snabba från 
de lite mer långsamma. De snabba hinner göra fler saker och då finns det extra stationer för 
dem. Lärare I säger att även elevers beteende påverkar parens sammansättning. Om ett barn är 
lite oroligt så kan det andra barnet bli helt låst. Det var ännu en orsak till varför det blev 
förändringar i parens sammansättning menar de båda.  
Båda lärarna menade att elevernas arbetssätt förändrats sedan starten för drygt ett halvår sen. 
Eleverna är säkrare nu. De vågar fundera och ta tag i uppgifterna mera och bättre. De känner 
till upplägget och blir då säkrare. 
Lärare I berättade att alla nu vill delta i samarbetet. Så var det inte från början. Det fanns barn 
som hade svårt att delta som hellre gick undan. Det är ett stort framsteg för dem som inte 
klarade det i början, så där har de lyckats menar lärare I. 
Lärare II påpekade att eleverna nu går tillsammans två och två till stationerna men sen finns 
det ju de som i varje fall ”kör sitt” även om de är ihop. De är tillsammans men arbetar 
parallellt. 
Lärare I säger att så är det ju och det är där den vuxna har sin roll. 
Båda lärarna upplever att eleverna tycker det är roligt, både upplägget och att få vara 
tillsammans med elever från en annan klass.  
 
Pararbete i tre problemlösningssituationer  
Varje par kommer att beskrivas och tolkas i tur och ordning då de arbetar med de tre 
uppgifterna balansvåg, mönster och räknesaga med hjälp av transkriptioner från 
filminspelningarna. Samspelet mellan elever och mellan elever och vuxna lyfts fram under 
varje uppgift. En bedömning gällande de vuxnas förhållningssätt utifrån Elkinds tre olika 
inlärningsmodeller som bygger på Piagets teorier har gjorts: Operativ, figurativ och 
konnotativ inlärningsmodell (Elkind, 1978). Efter varje interaktionsillustration kommer 
dessutom en tolkning utifrån de tre valda teoretikerna Piaget, Vygotskij och Kylén. 
 
Par 1 
Par 1 har ett givande samspel trots att en av eleverna har ett begränsat och otydligt språk. 
Samspelet fungerar bra genom att de turas om och lyssnar på varandra. Här finns en dialog 
mellan eleverna och med den vuxne under alla tre övningarna balansvåg, mönster och 
räknesaga. Den vuxne har varit en lärare till professionen vid alla tillfällen. Det är dock inte 
samma lärare som arbetar med par 1 under de tre uppgifterna. 
  
Balansvåg par 1 
Följande schema ska visa exempel på elevernas kommunikation och samspel med varandra 
och med den vuxne. 
 
Situation: Balansvåg par 1 
 

Kompletterande 
situationsbeskrivningar 

Elev Pål Elev Theo Lärare I 

   Stå på dig. Vad sa du? 

 Ta bort en.   

   Ja, låt den vara kvar då 



21 
 

  Hur blev det nu då?  
   Ja det är nästan 

jämvikt, kan ni hitta 
något som är bättre då? 

  Vad kan vi ta, två såna 
här (kritor) 

 

 Ja, gör det.   
(Reaktion på att det blev 
för lite.) 

 Nej! 
 

 

Håller upp ännu en krita De här?   

  Jaa, nej de var för 
lätta. 

 

   Vad ska ni göra då,då? 
  Man kanske kan lägga 

i några lego… 
 

De lägger i lite lego var 
och tittar på jämvikten 

Ja 
 

  

Frågan är riktad till 
kompisen. 

 Nästan, kanske en till 
sån här? 

 

De lägger i var sin 
legobit.  

Ja nu!   

  Nu är det jämnt.  
   Hur blev det nu då? 
  Sex lego och tre kritor  
   Väger lika mycket som 

… 
 En kloss.   

 
Tolkning utifrån Piaget 
Eleverna använder en elementär form av logiskt resonemang i samband med konkret material. 
Det klarar barn som uppnått de konkreta operationernas stadium (6-11,12 års ålder) enligt 
Piagets indelning. 
 
Tolkning utifrån Vygotskij 
Här är det kreativa elever som tar initiativ och samspelar, reflekterar och lär genom att pröva 
sig fram. Den lite mer kunnige eleven leder samtalet och får struktur på uppgiften. Läraren 
stöttar och tydliggör. Det är det som styr tänkandet och begreppsbildningen enligt Vygotskij.  
 
Tolkning utifrån Kylén 
Kylén anser också att utvecklingen inte bara beror på mognad utan också på erfarenhet vilket 
betyder att kunskap genom livserfarenhet också måste räknas. Erfarenhet från gungbrädor kan 
exempelvis ha betydelse i arbetet med balansvågen.  
 
Sammanfattning 
Den vuxne intar en tillåtande passiv roll men går aktivt in och är målinriktad när det behövs. 
Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv så finns alla förutsättningar för lärande. Eleverna är 
kreativa och har en social kommunikation så att de kan konstruera sin egen kunskap och lära 
nytt i samspel med miljön. Läraren använder en operativ inlärningsstil som innebär att inte 
vara så styrande eller aktiv utan att leda och uppmuntra eller stimulera, m.a.o. handleda. 
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Mönster par 1 
Läraren har i mönsterarbetet en handledande roll precis som Lärare I ovan. Det är dock inte 
samma lärare utan lärare nummer II. Eleverna kan också här under mönsterarbetet både ta 
initiativ och upprätthålla kommunikation. Läraren upprepar kravet på samarbete. 
 
Situation: Mönster par 1 
 
Kompletterande 
situationsbeskrivningar 

Elev Pål Elev Theo Lärare II 

   Ska ni göra tillsammans 
den bild som du håller på 
med? 
 

Han tittar på förlagan 
och jämför sin gula bit 
med triangeln på bilden. 
Förlagan har platta bitar 
och eleven har valt 
klossar i liknande former. 

 Ja men jag försöker…   
Är det den här?  
 

 

 Jo det är det.   
  Jo det är det.  
Pekar på förebilden. Den ska sitta så här 

uppåt. 
 

  

T uppmanar kamraten  Ta en ”sån”  
 Den här?   
Skratt (Lite förvirrad)  Nej jag har ju redan … 

Vad tänker jag på?  
 

 

Pekar på en grön trekant 
på förlagan. 

Tänk .. en grön. En sån 
där.  
 

  

  Det är nog en sån här.  
T Tar en platt grön 
triangel och lägger dit. 
(Han uppmanar till 
turtagning) 
 

 Ska du göra två.  

P Lägger dit två trianglar Den ska sitta rakt.   
  Är det rätt… eller jag 

tycker det. 
 

Vänd till läraren.  Det är klart nu.  
   Är det klart nu. Ser det 

lika ut? 
 Ja det är det.   
   Men om man hade använt 

andra klossar än de här 
klossarna hur skulle det 
ha blivit då? 
 

(Pekar med pennan på 
förebilden.) 

 Då skulle det sett ut så 
där. 

 

 
Tolkning utifrån Vygotskij 
Elev T försöker lägga vikt vid samarbetet precis som läraren påpekat men detta tycks påverka 
koncentrationen på uppgiften. Läraren ger ledtrådar som eleverna tar hjälp av och korrigerar 
mönstret. 
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Tolkning utifrån Kylén 
Eleverna visar svårigheter gällande perception och tolkning av förebilden. 
 
Räknesaga par 1 
Lärare II leder arbetet med räknesaga och intar här en mer aktiv roll. 
 
Situation: Räknesaga par 1 
 
Kompletterande 
situationsbeskrivningar 

Elev Pål Elev Theo Lärare II 

   Hur många ugglor? 
 Vet inte… en träd.   
  Fast då ritar vi en uggla 

i ett träd. 
 

   En uggla i trädet? 
 Ja, en stor.   
P ritar trädet   Och så får du rita 

ugglan då. 
  Ja ugglan var här uppe  
   Högt upp 
  Ja högsta våningen.  
 Högsta våningen, där, 

andra bor fladdermössar. 
Fladdermössarna är bra, 
fladdermössarna är 
skitkul. Fladdermössarna 
bråkar på natten.  

  

P visar med handrörelser 
mot ugglan. 

Som flyger på natten.   

   Fladdermöss? 
(skrämmande ljud) Jaää.    
   Kommer det 

fladdermöss på 
natten? Är det så? 

 Ja, kommer på natten då 
vaknar den 

  

  Då säger den hoohoo  
 Akta när fladdermössen 

kommer. 
  

   Hur många 
fladdermöss kommer 
då? 

 100   
   Oh det var många. 
 Mycket   
  Eller typ fem  
 Fem va   
..( om ugglan)  Han vill va för sig själv 

va. 
 

   Tycker ni att det ska 
komma hundra 
fladdermöss? 

P nickar    
  Jamen det är ganska 

mycket 
 

   Det är ganska mycket 
att rita ja! 

 En där och en där   
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  Han blir störd när han 
sover. I natten kommer 
en fladdermus och 
väcker honom. Va! Kan 
ni inte försvinna 
härifrån. 

 

 Nää, kommer bara äta upp 
honom. 

  

 
Tolkning utifrån Piaget 
När eleverna ritar bilder får de en visuell upplevelse av problemet som kan underlätta 
förståelsen för innehållet i problemet. Genom sina handlingar kan de upptäcka bildens 
symbolfunktion och uttrycka händelsen med sina egna ord.  
 
Tolkning utifrån Vygotskij 
I samverkan med miljön, det vill säga med hjälp av språklig yttre stimulering som läraren ger 
då hon tolkar elevens otydliga språk, rättar eleven sig själv och får rätt ändelse på 
fladdermössen. Vi utvecklas i dialog med andra enligt Vygotskij. 
 
Tolkning utifrån Kylén 
Kylén menar att barn som är utvecklingsstörda följer samma utveckling som normalbegåvade 
men i en långsammare takt. Barnet stannar längre på varje nivå och dessutom slutar barnets 
utveckling på ett tidigare stadium. Elevernas räknesaga ligger på en nivå för barn i sex, sju års 
ålder.  
 
Sammanfattning 
I arbetet med räknesagan visar elev P osäkerhet gällande klasser då han säger träd när det ska 
handla om djur. Elev P är språkligt mycket aktiv men hans språk är nästan oförståeligt för alla 
som inte haft en längre kontakt med honom. Här blir den vuxne en viktig länk i 
kommunikationen. I den här situationen får kanske därför läraren en mer aktiv roll. Läraren 
intar en konnotativ inlärningsstil vilket innebär att läraren sätter ramar, men lyssnar på 
eleverna och låter dem komma till tals. Läraren anger målet och styr mot det under 
avlyssning. Det innebär att det här finns mer vuxensamspel men det utesluter inte initiativ och 
upprätthållande av kommunikationen mellan aktörerna. 
 
 
Par 2 
Par 2 har mycket lite spontant samspel när det gäller uppgifterna. Kommunikation och 
samspel sker via den vuxne. Båda eleverna har mycket begränsat språk. 
Kommunikationsmönstret var liknande under arbetet med balansvågen och räknesagan.  Den 
vuxne har skiftat varje gång. Två olika assistenter och två olika lärare stöttade dem under 
deras tre uppgifter.  
 
Balansvåg par 2 
Det finns två vuxna inom räckhåll. Lärare I startar arbetet och poängterar att de ska 
samarbeta. Läraren (L) ger eleverna tid att ta initiativ och använder en operativ 
inlärningsmodell. Assistenten (A) lotsar sedan arbetet och framför allt elev A i snabb takt 
framåt. Assistenten är aktiv och restriktiv och lutar åt den förmedlingspedagogiska modellen. 
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Situation: Balansvåg Par 2 
 
Kompletterande 
situationsbeskrivningar 

Elev 
Anders 

Elev Lotta Assistent / Lärare I 

Läraren ger instruktionen 
och inleder arbetet. 

  (L) Titta på den här pilen. Den ska vara här. 
Nu ska ni lägga i saker i skålarna så att det blir 
lika jämnt och fint. Prata med varandra. ”Vad 
ska vi ta kan du säga.” 
 

Tar en legobit    Blått.   
   (L) Fråga om det blir bra? 
(Frågande ton) pekar i 
lådan. 

Lotta..   

Tar en likadan.   Ja.   
  Mm  
   (L) Var ska ni lägga dem? 
Elev L tar ögonkontakt med 
läraren, tittar och böjer ner 
huvudet mot vågskålen. 

   

kort paus                    (L) Ja, du vet.  
Gör. 
(L) Det är rätt som du tänker. 
Jag ser att du vet. 
 

Elev L lägger i sin legobit i 
vågskålen. 

   

   (L) Bra. 
Assistenten tar över   (A) Vad ska du göra med din bit då? 
Sträcker ut handen mot den 
andra skålen. 

Här.    

   (A) Mm, gör det då. 
Elev A lägger i sin legobit.    
   (A) Så tittar ni på pilen. Pekar pilen rakt ner? 
Båda tittar på pilen Ja.    
   (A) Är det jämnt då? Vad har ni stoppat i? 
 En lego   
   (A) Och du? 
Elev L pekar på sin lego.  Mm.  
   (A) Stoppade du också i en legobit? 
  Ja.  
   (A) Då skriver vi det på pappret. Vi ska göra 

på tre olika sätt. Nu har vi det på pappret. Ta 
bort legobitarna. Någonting mer som kan väga 
lika mycket? 

 Penna   
   (A) Ja, ta en penna du eller krita är det va? 
Elev A tar en krita    
Elev L tar en krita    
   (A) Vill du också ha en krita då, vad gör ni nu 

då?  
Elev A pekar mot 
vågskålen. 

Ja, där.    

(A)Håller fram lådan med 
saker till elev A 

  (A)  Vill du bara ha en krita eller vill du ha 
fler? 

Elev A tar en krita till.    
Elev L tar omedelbart en 
likadan  krita (Elev L tycks 
anta att lika väger lika.) 

   

(A)Vänder sig till elev A.   (A) Vart lägger du dom då? 
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 Tre.   
   (A) Vill du ha tre kritor? 
 Ja.   
   (A) Ja ta tre kritor då. 
Elev L sträcker fram sin 
hand tar i lådan men 
avbryter rörelsen. 

   

Assistenten manar på elev 
A utan paus. 

  (A)  Då får du lägga dem på (vågen). 

Elev A lägger i sina tre 
kritor 

   

Elev L tittar på kamratens 
3 kritor i handen, tittar på 
assistenten. Tittar på 
läraren till höger (med 
frågande min) och lägger i 
sina 2 kritor. 

   

   (L) Vad hände nu då?  
   (A) Titta på pilen pekar den rakt ner nu?  
 Ja   
Vänd mot elev A.   (A) Nej, det gör den inte. Den pekar lite mer 

på den sidan. Räkna hur många kritor du 
stoppade i?  

 1,2,3,4   
   (A) Nej. 
 1,2, Tre.   
   (A) Hur många la du i? 
  Två.  
   (A) Är det lika många? 
 Ja   
 
Tolkning utifrån Piaget 
Elev L plockar till sig lika saker som kamraten och förstår regeln om entydig korrespondens 
men då kritorna tar slut eller handlingen fortsätter utan hänsyn till elevens önskan om en till 
krita för att få lika så blir det svårt att gå tillbaka och tänka reversibelt när kritorna väl ligger i 
skålarna. Eleven blir helt upptagen med det som den kan se för ögonblicket. 
 
Tolkning utifrån Vygotskij 
Elev A har inte ordbetydelsen klar när det gäller jämvikt eller ”lika många” och kan inte 
heller svara rätt på om pilen pekar rakt ner, jämviktsläget. Arbetsuppgiften faller antagligen 
inte inom det proximala utvecklingsområdet för denne elev. Elev L har visat i handling hon 
tror sig veta att lika väger lika. Allra sista sekvensen av dessa två elevers arbete med 
balansvågen pekar på att arbetet når en gemensam framgång. 
 
Situation: Balansvåg Par 2 
 
Kompletterande 
situationsbeskrivningar 

Elev Anders Elev Lotta Assistent 

   (A) A stoppade en sax där. 
Vad ska du göra då? 

Elev L tar en sax och lägger i 
motsatta skålen. Gör en gest med 
händerna. (som visar att hon vet att 
hon gjort rätt) Ler. 

   

   Vart pekar pilen nu? Pekar 
den rakt ner? 

Elev A låter glad. Där. Ja.    
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Tolkning utifrån Kylén 
Uppgiften stämmer väl med de mål som läroplan föreskriver för särskolan (se s.11). Enligt 
Kylén så lär elever på B-nivå sig lättare genom imitation men även genom erfarenhet. 
Samspelet här styrs av den vuxne som behöver ta hänsyn till två personers olika 
förutsättningar. Frågorna som ska leda arbetet framåt kommer slag i slag och lämnar inte 
någon tankepaus åt eleverna. Eleverna behöver tid för att kunna välja hur de ska handla under 
arbetet. Att elev L plockar på sig lika saker kan vara en imitation eller så tror hon sig veta att 
lika väger lika.  
 
Mönster par 2 
När par två gör sina mönster arbetar de var för sig till en början. Elev A hade uppenbara 
svårigheter med samtliga mönster. Den vuxne är assistent (dock inte samma som vid 
balansvågen) och leder mestadels elev A i arbetet på ett operativt sätt, det vill säga eleven är 
aktiv och får styra och assistenten stödjer arbetet utan att vara styrande. Elev L hade inga 
svårigheter med att lägga mönstren lika och arbetar mestadels självständigt helt tyst.   
 
Situation: mönster Par 2 
 
Kompletterande situationsbeskrivningar Elev Anders Elev Lotta Assistent 1 

Elev A lägger den gula biten längst ner i ett 
hörn.( Den borde läggas mitt på rutan då den 
utgör mitten på en ”hundfigur” på förlagan) 

   

(På förlagan finns en blå trekant som utgör 
huvudet på ”hunden”). 

Blått   

Elev A tar en blå trekant och lägger ovanpå 
den gula fyrkanten. 

Sådär.   

   Vad ska du göra nu då? 
(Det finns två orangefärgade rektanglar på 
förlagan) 

Orange   

Elev A tar en orange rektangel och lägger intill 
sina tidigare bitar. 

   

Elev L följer intresserat med. Tittar flera 
gånger på förlagan och skakar till sist på 
huvudet och tittar på assistenten. 

   

 
När elev L är klar med alla mönster får hon i uppgift att hjälpa sin kamrat. Då gör hon det 
genom att plocka isär de bitar som kamraten lagt på hög utan att byta ut några bitar. 
Assistenten säger att hon får byta ut en del eller ta nya bitar om det behövs. Här beskrivs det 
samspel som utvecklades.  
 
Situation: mönster Par 2 
 
Kompletterande 
situationsbeskrivningar 

Elev Anders Elev Lotta Assistent 1 

Elev L plockar fram tre röda kvadrater 
och håller fram till kamraten som får 
bygga själv. 

   

A lägger dem på andra bitar.    
 
 

  Hur många gröna bitar är 
det på bilden? Kan du 
räkna… 

Hjälper dem pekräkna  En, två, tre  En, två, tre  
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   Hur många gröna bitar har 
ni? 

  Gömmer sig.  
Elev L plockar åt sidan röda bitar så de 
gröna syns. 

 Tre  

   Är det rätt, är det samma? 

 Ja   
Assistenten pekar på förebilden och 
frågar igen var och en av dem om de 
tycker det är samma.  

  Vad säger ni är bilden klar 
nu. Är den likadan? Är den 
precis likadan? 

 Ja Ja  

 
Det var ”samma bitar” till färg form och antal men inte likadant mönster. Elev L gick inte in 
någon gång för att bygga utan lät elev A göra på sitt sätt.  
 
Tolkning utifrån Piaget 
Elev A benämner sina valda föremål utifrån färg. Att kunna se till både antal, färg och form 
som det krävs i mönsterläggningen blev för svårt. 
 
Tolkning utifrån Vygotskij 
Eleverna tar inga språkliga initiativ utan är beroende av den vuxne i samspelet. När eleverna 
inte har ett utvecklat språk tycks samspelet kunna utebli. Elevernas tolkning av orden likadan 
och samma kan ha betydelse för deras svar. 
 
Tolkning utifrån Kylén 
Elev A kan troligen inte tolka förebilden på grund av perceptionssvårigheter. Att 
utvecklingsstörning ofta påverkar perceptionen har nämnts tidigare. Det gör att mönster är 
svårt för många. Elev A har dels svårt att se till mer än ett utmärkande drag (färg) men har 
sedan stora problem med att lägga mönstret lika vilket tyder på perceptionsproblem. 
Perceptionsförmågan avgör vilken bild eleven upplever. 
 
Räknesaga par 2 
Här nedan kan vi följa en del av arbetet ”räknesaga” för par 2. Eleverna tog inga initiativ till 
kommunikation med varandra. Det är den vuxne som upprätthåller kommunikationen. Lärare 
II lotsar arbetet målmedvetet framåt. Läraren intar åter igen en konnotativ stil. 
 
Situation: Räknesaga par 2 
 
Kompletterande 
situationsbeskrivningar 

Elev Anders Elev Lotta Lärare II 

 
 

  Nu ska ni få göra en egen räknesaga. Vad 
ska den handla om? 

 Bok.   
   En bok eller flera böcker, är det okej? 
  Ja  
   Ska det handla om böcker. Hur många 

böcker ska ni ha? 
 Tre   
   Ska du börja med att rita böcker? 
 Ja. Här?   
   Ja, tre böcker. 
 Så här, tre?   
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   Rita tre böcker. En bok först. 
 En bok här.   
   Så ritar du en till. 
 Bok igen.   
   Ja. Och så skulle det vara tre. Ska du göra 

flera då? 
 Tre, okej. Stor 

bok. 
  

   Nu har vi tre böcker. Vad händer nu då? 
Ska det komma fler böcker eller 

  Ja  
   Ska det göra det, ska det komma en till? 
  Till  
   Kommer det fler böcker i bokhyllan… 
Håller upp fyra fingrar.  Ja, fyra.  
   Då blir det det  du får rita. 
Längre fram i 
händelseförloppet.  

   

   Först hade ni .. 
  Tre  
   Sen kom det… 
  fyra  
   Vad ska det stå här emellan? 
  mellan  
   Ja, när det kom till och man får mera 
  fem  
   Vad ska det stå för tecken? Plus eller 

minus? 
  plus  
   Ska det stå plus, då får du skriva det. 
Elev L skriver  3+4  
   Hur många blev det nu då? Räkna 

tillsammans. 
Elev A visar glädje 1,2,3,4,5,6,7  1,2,3,4,5,6,7  
Elev L skriver 7  3+4  7  
Pekar på tomrummet   Och vad ska det stå här?  
  Är lika med  
 
Tolkning utifrån Piaget 
Eleverna befinner sig på det preoperationella stadiet (2-6,7 års ålder).Nu utvecklas 
symbolfunktionen. 
 
Tolkning utifrån Vygotskij 
Elev L får lotsas steg för steg för att kunna återge räknesagan på det symboliska räknespråket. 
Tillsammans med läraren klarar elev L att omsätta sagan med symboler. Lärandet ligger inom 
den proximala utvecklingszonen. Elev A deltar inte aktivt i just detta skrivmoment. 
 
Tolkning utifrån Kylén 
Par 2 består av två elever som är på låg utvecklingsnivå och som dessutom har stora brister i 
språket. De är beroende av konkret material som stöd för minnet, då de ska bearbeta de två 
mängderna, för att de ska förstå att det inte är en talrad läraren söker. 
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Sammanfattning 
Hur ser dessa elevers möjligheter och eventuella hinder ut ur ett konstruktivistiskt perspektiv? 
Deras interaktionsschema visar tidigare hur elev L plockar till sig lika saker som kamraten 
och förstår regeln om entydig korrespondens. Men hon har svårigheter med det reversibla 
tänkandet. För Piaget är reversibiliteten i tänkandet avgörande för förståelsen av talbegreppet. 
Utifrån hur elev A agerar kan man inte se hur han tolkar situationen då det är han som får göra 
första valet (av saker till skålarna) varje gång. Om man delar ut föremål efter regeln ”en till 
dig och en till dig” finns det en koppling som dessa elever förstår.  
De här elevernas biologiska ålder är 13-14 år men deras utvecklingsnivå befinner sig på det 
preoperationella stadiet och därför kan man anta att de får svårt att få grepp om övningarna, 
kanske speciellt gällande balansvågen där de är tvungna att förstå hur den andre menar med 
sina handlingar. De tar heller inga språkliga initiativ utan är beroende av den vuxne som 
sköter kommunikation och samspel. 
 
 
Par 3 
Par 3 har ett samspel genom turtagning men de pratar väldigt lite med varandra trots att båda 
har ett språk. När de kommunicerar verbalt så är det för att få kontakt med den vuxne.  
 
Balansvåg par 3 
Eleverna har stöd av både en lärare och assistent när de arbetar med balansvågen. De vuxna 
har en handledande stil, operativ inlärningsmetod. Eleverna har handlingsinitiativ som bygger 
på turtagning. De upprätthåller sitt arbete tills Elev E ger upp försöken att nå jämvikt och 
vänder sig mot läraren.  
 
Situation: Balansvåg par 3 
 
Kompletterande 
situationsbeskrivningar 

Elev Olga Elev Emil Assistent / Lärare I 

   (A)Väger det jämnt nu? 
  Nej eller jo, nej  
O lägger i en sax    
E lägger i en krita  Nej  
O tar en sax men avvaktar    
E Lägger i en kaplastav 
Och knackar med handen i 
bordet,(nästan jämvikt!) 

   

   (A) Hur blir det om man lägger i 
likadana saker i skålen? 
 

Inget svar.    
Eleverna fortsätter att lägga i 
saker sju gånger var. Perfekt tur 
tagning utan att prata. 

   

(Uppgiven) blick på läraren.  Nää..  
   (L) Vad är det som händer när ni 

håller på? Vilken väger mest? 

  I den för den är 
det mycket i. 

 

   (L) Hur ska ni få till det nu då?    
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O tar ur en kaplastav    
   (L) Vad gjorde du? 
 Jag tog bort en   
   (L) Vad tror du händer då?  
E låter glad  Men det gör det 

ju 
 

 

   (L) Vad hände? 
E skriker   Det väger! 

 Nej 
 

   Inte riktigt 
E tar bort en stav.    
 
Tolkning utifrån Piaget 
En elev kom sig för med att lyfta ur en stav för att nå jämvikt istället för att bara plocka i 
saker. Det tyder på en förmåga till reversibelt tänkande.  
 
Tolkning utifrån Vygotskij  
Man skulle här kunna peka på samspelets betydelse ur ett socialkonstruktivist perspektiv. Den 
andre eleven lär av händelsen och gör likadant en stund senare, vilket betyder att de lär av 
varandra då de samspelar om uppgiften. Den vuxnes roll i samspelet kring händelsen var att 
lyfta handlingen som betydelsefull. 
 
Tolkning utifrån Kylén 
Eleverna tar inte hjälp av assistentens förslag att lägga i lika saker. Eleverna kan inte ta in fler 
aspekter än de påbörjade. De har svårt att uppmärksamma vad som är väsentligt. 
 
Sammanfattning 
Samspelet vid arbetet med balansvåg bygger på att eleverna turas om att lägga i saker i 
skålarna utan verbal kommunikation. Den till synes planlösa turtagning som gick att iaktta 
under elevernas arbete vid balansvågen kan illustreras på ett tydligare sätt som också enkelt 
visar om elevernas arbete är planlöst eller om de följer något mönster. I följande uppställning 
iakttas bara om eleven lägger sitt föremål i den ”rätta skålen”. Med rätt skål avses den skål 
som för tillfället väger minst. 
        
            Balansvåg: Par tre                                                 
                                                                                             

Elev E Elev O 
rätt fel 
rätt rätt 
rätt - 
rätt - 
rätt rätt 
rätt rätt 
rätt rätt 
rätt rätt 
fel rätt 
rätt rätt 
fel rätt 
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I handling visar de här båda eleverna att de hade en uppfattning om vågskålarnas funktion 
under arbetet. Par tre lyckades inte få jämvikt trots att de lägger ”rätt” nästan hela tiden. Det 
beror på att de inte kunde ta hänsyn till om de skulle välja att lägga i en lätt eller tung sak i 
den ”rätta skålen”.  
 
Tolkning utifrån Piaget 
Det var alltså för svårt att samordna och gör flera perceptuella bedömningar. Det vill säga ta 
hänsyn till både antal, vikten i vågskålen och vikten på varje föremål. Piaget menar att 
preoperationella barn inte klarar sådana uppgifter som innebär en samordning av flera 
perceptuella bedömningar. 
 
Mönsterarbete par 3 
Par 3 behöver mycket stöttning för att lägga mönster tillsammans. Elev E vill helst försöka på 
egen hand. De två assistenterna stöttar ett samarbete och ger den hjälp som behövs för att de 
ska klara av uppgiften trots sina svårigheter att avbilda. De hade lättare för att lägga mönstret 
på förebilden än att avbilda den och fick då använda den tekniken för att sedan flytta över till 
rätt ruta. Ett av mönstren bestod endast av fem figurer, häst, gran, anka m.fl. och den kunde de 
samarbeta spontant kring men de gör det nästan helt utan ord. De övriga mönstren var mer 
perceptuellt krävande och det inverkade på samspelet. De fick svårare att samarbeta. De 
vuxna är målmedvetna och styrande och hade mestadels en konnotativ inlärningsmetod.  
För att inte få för omfattande resultatdel biläggs delar av analysmaterialet så att läsare som vill 
bilda sig en egen uppfattning kan läsa och kontrollera tolkningarna. 
Interaktionsschemat gällande mönster för par 3 finns som bilaga (bil. 4) och visar bland annat 
motivationsbrist hos elev E. Man kan se att eleverna inte använder sig av verbal 
kommunikation fast de har ett språk. De benämner genast de kända figurerna som häst och 
gran men aldrig de geometriska formerna. I samtalen efter övningen kan de dock på direkt 
fråga svara på vad figurerna fyrkant och triangel kallas.  
 
Räknesaga par 3 
Par tre fick en ny sammansättning på grund av sjukfrånvaro under arbetet med räknesaga. Här 
arbetar det nya paret, Par 3/5. Det är elev E och elev J som ska lösa uppgiften tillsammans. 
 
Par 3/5 visar på att elever samspelar olika beroende på partner. De här båda eleverna får 
annorlunda roller i den här mixade gruppen. Den ene blir inaktiv och ännu mer tyst än i 
samarbetet med elev O. Elev J visar sig mer dominant än han var i par 5-samarbetet. Elev J tar 
initiativ och kommunicerar aktivt med den vuxne. 
Den vuxne får en medlande roll och är styrande och målinriktad, konnotativ modell. 
 
Situation: Räknesaga par 3/5 
 
Kompletterande 
situationsbeskrivningar 

Elev Emil Elev Jan Lärare II 

  Jag börjar  
   Ni ska göra en saga tillsammans. 
  Jaa  
Tur tagning i samspel 
styrs av den vuxna. 

  Och vad ska den handla om? Vad tycker 
du? 

E rycker på axlarna .   
   Ska den handla om djur eller ska den 

handla om människor? 
  Människor  
E skakar på huvudet    
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   Det tycker inte du, du tycker den ska 
handla om djur.. 

E skakar på huvudet    
( bestämd ton)  Joo !  
   Om barn … kanske? 
E nickar    
   Ja det är ju människor. Människor alltså 

som är barn. Hur många barn är det? 
  Jag ska 

skriva…Två 
 

   Är det två barn? 
  Tre  
   Ska det va två eller tre barn? 
E visar med handen    
   Säg det du. 
 Två   
J sträcker sig efter 
pappret. 

   

   Vänta lite så ska du få pappret nära dig. 
Rita två barn där då… 

 
Tolkning utifrån Piaget 
Hör barn till klassen människor? Elev E visar lite osäkerhet kring klassificering. Han säger nej 
till att sagan ska handla om människor men säger sen att den ska handla om barn.  
 
Tolkning utifrån Vygotskij 
Elevernas sätt att samarbeta kan tyda på stridande känslor gällande vem som ska få bestämma. 
Deras räknesaga hade stor likhet med det givna exemplet vilket jag ur Vygotskij perspektiv 
kan tyda till en begränsad fantasi.  
 
Tolkning utifrån Kylén 
Tittar vi på Kyléns motivationsmodell skulle vi kunna föra in tankarna på det emotionella 
utbytet elev E upplever. Hans minskade initiativ kan ha en grund i bristen på samspelsutbyte i 
den här nya gruppkonstellationen. Elev E får ett mindre utrymme med en dominant partner. 
Då kan det störa elevens motivation och viljan att handla infinner sig inte. (Kyléns 
motivationsstruktur, fig.1, s11) 
 
Sammanfattning 
Samspelet med den vuxne bär elevernas aktivitet framåt. Den vuxne ser även till att samarbete 
kommer till stånd när eleverna inte själva klarar det. Turtagning vävs in i frågorna så att båda 
eleverna dras in i uppgiften. Den vuxne stöttar, uppmuntrar, lyfter fram, förtydligar och sätter 
ord på elevers handling. Det finns inga initiativ till verbal kommunikation hos elev E i 
räknesagan, men han följer ändå med i vad som sker. Tidigare har elev E agerat lite mer, tagit 
initiativ i handling, i samarbete med elev O, även om samspelet inte var särskilt verbalt. De 
bytte enstaka ord och samarbetet byggde på samförstånd och turtagning. De hade båda 
initiativ gällande uppgiften utan att den vuxne behövde styra hela samarbetet. 
Par 3/5 behövde precis som par 2 lotsas bit för bit för att kunna omvandla sin räknesaga till 
symbolspråket. Vilket framgår av det nedskrivna samtalet som bifogats (bil.8). 
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Par 4.  
Balansvåg par 4 
Samarbetet hos par 4 liknar par 3/5 på så sätt att den ena eleven är mestadels tyst och behöver 
hjälp med att hålla samspelet igång. Det är elev P som har behov av stöd från den vuxne med 
att hålla fokus på arbetet. Den vuxne fördelar sina frågor så att båda blir delaktiga. 
Inlärningsmodellen är konnotativ.  
 
Situation: Balansvåg par 4, i inledningen 
 
Kompletterande 
situationsbeskrivningar 

Elev Lisa Elev Peter  Lärare II 

Elev L lägger i en sax i rätt 
vågskål 

   

Elev  P lastar i 7 legobitar 
utan att se på vågskålarna 

   

Elev L lägger i 1 kaplastav 
(utan tydligt fokus) 

   

   Vad är det vi ska göra nu?” 
 Kommer inte ihåg   
   Vi ska väga lika, va? 
Elev L svarar, men pratar 
sedan om ovidkommande 
saker. 

Ja   

 
Situation: Balansvåg par 4, mot slutet 
 
Kompletterande 
situationsbeskrivningar 

Elev Lisa Elev Peter Lärare II 

Det är en kaplastav i varje 
skål men läget från mittlinjen 
skiljer 

  Väger det lika? 
Inte riktigt, vilken är det som 
är tyngst då? 

Elev L pekar på fel skål    
   Är den tyngre? 
Elev L pekar på den tyngre 
sidans stav. 

Ja,…Den pinnen är 
större  

  

   Är den tyngre? 
 Ja   
   Då får du lägga i nåt så att det 

blir jämvikt 
Elev L lägger i en 
kaplastav(men den är för 
tung.) 

   

   Är pilen rakt ner? 
  Nej.  
Elev L lägger i en till stav .   
Läraren plockar bort en stav 
för att återgå till 
utgångspunkten att ha en sak 
i den ena skålen. 

  Väger det lika nu? 

 Nej.   
   Vad ska vi göra….är det svårt? 

Ska vi lägga dit eller ta bort? 
Elev L tar bort kaplastav och 
legobit så det blir tomt i 
skålen. Börjar så lägga i 
kritor. 

   

   Är det jämnt nu? 
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 Det behövs mer 
grejer. 

  

   Är den snart rakt ner? 
 Ja Ja  
Elev L lägger i två kritor till, 
en i taget. 

   

   Bravo! 
 
 
Tolkning utifrån Piaget 
Det går inte att se om elev P lär sig här genom att iaktta kamratens handling eftersom han 
slutar att ta initiativ att lägga i skålarna. Men han har lärt sig att läsa av vågskålarnas jämvikt. 
 
Tolkning utifrån Vygotskij 
Den vuxne stöttar samspelet, undervisar, kommunicerar och låter eleverna prova. Det leder till 
en gemensam framgång som enligt Vygotskij är en grund för inlärning. 
 
Tolkning utifrån Kylén 
Kylén säger att utvecklingsstörda ofta har problem med perceptionen, att tolka och tyda 
sinnesintryck och uppmärksamma vad som är väsentligt. De har också svårt att strukturera 
information och hålla flera saker i korttidsminnet. Här glömmer elev L vad uppgiften går ut 
på och blir påmind. När läraren återgår till att ha en sak som ska vägas upp blev det färre 
valmöjligheter och då klarade elev L att ta initiativ och lösa problemet genom att lägga flera 
små saker i den andra skålen. Elev P har trots svårigheter med koncentrationen kunnat iaktta 
skeendet. 
 
Sammanfattning 
Eleverna samtalar inte med varandra. Elev L kommunicerar med den vuxne men tar inga egna 
initiativ förutom när hon vid något tillfälle talar om för uppgiften ovidkommande saker. Elev 
L visar att hon förstått vågskålarnas funktion, hon väljer att lägga sakerna ”rätt”13 gånger av 
15, det vill säga i den ”lätta” vågskålen. Elev P la i inledningen sina saker rätt fyra gånger av 
sju men gav sedan upp sina försök. Samspelet är beroende av den vuxne. 
 
Mönster par 4 
I mönsterarbetet fortsätter elev P att vara en iakttagare och följer med när eleven L är aktiv 
och har en dialog med den vuxne. Elev L ägnar sig åt mönsteruppgiften och elev P vill skapa 
och bygga fritt. Den vuxne försöker få till stånd ett samarbete. Den vuxnes inlärningsmodell 
är operativ. Eleverna får utrymme att själva styra men de tar emot den vägledning som den 
vuxne ger. Med stöd av den vuxne så blir det ett samspel. I interaktionsschemat (bil. 5) kan vi 
se hur elev P tar initiativ till en förändring och med hjälp av assistenten får han fram vad som 
behöver ändras. Den vuxne har under arbetet vid flera tillfällen fått fånga elevens 
uppmärksamhet och stärka viljan till samspel. Interaktionsschemat visar att samspelet 
påverkas genom vuxenrollen. 
 
Tolkning utifrån Kylén 
Utifrån Kyléns helhetsperspektiv så kan man se att det finns svårigheter gällande den 
psykologiska aspekten. Koncentrationssvårigheterna hindrar elev P i samspelet. Den vuxne 
kan med engagemang ändå föra de båda eleverna till ett visst samspel. Elev L har inte dessa 
svårigheter. Hon tar initiativ och kan också upprätthålla ett samspel. 
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Räknesaga par 4 
Par fyras arbete är även under räknesagan mycket vuxenberoende. Assistenten är inte så 
styrande i början. Hon företräder en operativ modell men byter till konnotativ 
inlärningsmodell då det blir dags att få ihop sagan på räknespråket. 
 
Situation: Räknesaga Par 4 
 
Kompletterande 
situationsbeskriv
ningar 

Elev Lisa Elev Peter Assistent 

   Skulle ni kunna rita den här sagan nu. 
Nu har ju jag skrivit det ni sa och det 
brukar ju vara bilder i sagor också. 

 Ska jag rita en 
Törnrosa? 

  

   Ja gör det. Vad gör du då? 
Elev P talar tyst 
mest för sig själv. 

 En klo i en liten bur. 
Pytteliten bur. Och nu 
ska jag rita en stor bur 
och en pytteliten dörr 
till katterna. Nu ritar jag 
jättemånga katter. 

 

 Hon har kjol. Hon 
måste ha fötter också. 

  

   Nu ska vi se. Där har vi Törnrosa, vad 
var det mer i sagan som du har ritat 
här? 

  En bur.  
   Vad var det i buren? 
  Katt  
   Hur många katter var det i sagan, 

kommer  ni ihåg det? 
 Två   
(A) pekar på 
elevens teckning. 

  Var är katterna då? Är det en katt här?. 

  Mm, en är ute  
   En är i buren och en är utanför buren, 

är det så? 
  Jepp.  
   Var det nån mer med i sagan? 
 Ja, vargen.   
 
Tolkning utifrån Piaget 
Enligt Piaget så visar eleverna på ett egocentriskt tal då de pratar mest med sig själva när de 
ritar i ovanstående.  
 
Tolkning utifrån Vygotskij 
Vygotskij menar att detta tal har ett syfte att planera uppgiften och att det förebådar tänkandet. 
Uppgifterna lärarna valt ska ge eleverna tillfälle att upptäcka och undersöka men den vuxnes 
roll är också att undervisa så begreppsbildandet utvecklas. Här syns hur den vuxne samtalar 
om teckningarna för att sedan komma fram till symbolskrivningen.  
 
Tolkning utifrån Kylén 
Fantasin sträcker sig till en känd saga och några katter. Eleverna kan plocka fram 
minnesbilder och föreställa sig saker som inte är närvarande vilket är en förutsättning för att 
de ska förstå symboler. 
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Sammanfattning 
Här vävs bådas idéer om vad sagan ska handla om ihop med hjälp av den vuxne. Eleverna är 
mycket aktiva och kommer med förslag. Den vuxne låter eleverna komma till tals och 
handleder dem för att nå målet. I slutet har par 4 samma problem som par två och tre med att 
få till det symboliska språket men med hjälp av den vuxne så blev även det avklarat. Den här 
uppgiften får den tyste eleven att samspela mer verbalt.  
 
Par 5 
Balansvåg par 5 
Par 5 har endast deltagit i en uppgift på grund av frånvaro. I par 5 har eleverna olika 
förutsättningar när det gäller tal och kommunikation. Elev C har ett mycket begränsat tal och 
använder inte tecken. Elev J har inga problem att uttrycka sig verbalt. Elev J arbetade också i 
en annan konstellation och visade då en dominans i sitt samarbete med elev E då de hade till 
uppgift att göra en räknesaga (par 3/5). Men här har han en lägre profil. Läraren har en lite 
tillbakadragen roll men leder ändå arbetet framåt. Det växlar mellan operativ och konnotativ 
inlärningsmodell. Läraren poängterar att de ska arbeta tillsammans och hon uppmanar till 
samtal mellan eleverna vid ett par tillfällen.  
 
Situation: Balansvåg par 5 
 
Kompletterande 
situationsbeskrivningar 

Elev Carl Elev Jan Lärare I 

Eleverna har valt att plocka ur skålarna 
och börja om försöket. 

  Okej, nu börjar vi om från början. 
Nu lägger jag i den här (kaplastaven) 
och nu ska ni få det att väga lika. 
Vad ska ni lägga i den andra skålen 
då så att det väger lika? 

J stoppar i handen i den tomma skålen 
och trycker lite.( Som om han prövar 
funktionen.) 

   

Samspel vuxen/elev. Via ögonkontakt. 
Släpper ner en krita i den tomma 
skålen. Tar en till krita och stoppar i 
korgen med kaplastaven. 

Den? 
 

  

J drar in luft. (Som om han reagerar 
på händelsen och vet att det är fel?) 

   

   Håll på tills det väger lika. Väger det 
lika nu? 

 Ja   
(L) pekar   Nej, den gula pilen ska vara där. Vad 

ska man göra då då? 
C gör en uppgiven gest med händerna. 
(Jag vet inte-gest). 

   

J försöker flytta på 
inställningsreglaget. 

   

   Nej, man kan inte ändra där. Det får 
man inte göra. Hur ska man få det att 
väga lika? 

  Man får ta två 
till kritor då. 

 

(Uppmuntrande ton)   Händer det nåt? 
  Ja.  
   Kan du göra nåt mer? 
J plockar i mer lego,  tittar på pilen.    
   Vad händer? 
  Den åker..  
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   Åt rätt håll va? 
  Ja  
C iakttar hela tiden, byter blick med J    
   Gör han rätt? 
C nickar    
  Den rör sig 

och väger upp. 
 

 Nu ä mitten   
   Är det på mitten nu 
 Ja   
  Jo  
   Nästan inte riktigt. Lite till. 
J  lägger i två lego    
   Titta nu. 
  Väger samma.  
 
Ovanstående avsnitt är från senare delen av deras arbete då de redan provat att väga lika/lika 
och lika antal. Åtta lego av olika storlek lyckades de få jämvikt på, åtta i varje skål. I par fem 
hade inte elev C klart för sig hur jämvikten skulle uppnås till en början men efter en omstart 
så lyckas han få två rätt av tre och på slutet väljer han att bara iaktta när kamraten lägger rätt. 
Det syns på tabellen nedan där hänsyn enbart tas till huruvida eleverna väljer att lägga sina 
saker i den ”lättaste vågskålen” 
 
Balansvåg: Par 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tolkning utifrån Piaget 
Tidigare hade vi elev P i par 4 som var en iakttagare. Skillnaden är att här har vi en elev som 
inte bara använder sina sinnen utan växlar mellan att iaktta och att handla. Från att i början 
inte förstå vad som menas med väga lika på vågskålen till att i slutet kunna läsa av korrekt 
visar elev C på lärande. Det är vågens funktion och ordets betydelse som han förstått. Det 
påverkar hans tankestrukturer enligt Piaget. Här ovan ser vi hur elev C väljer att avstå från 
handling men han är uppmärksam på vad kamraten gör.  
 
Tolkning utifrån Vygotskij 
När elev C fick ordens betydelse klar för sig kunde han nicka och bekräfta att kamratens 
handlingar var ”rätt”.  

Elev C Elev J 

fel rätt 
fel rätt 
fel rätt 
fel rätt 
rätt  
fel  
rätt  
 rätt 
 rätt 
 rätt 
 rätt 
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Tolkning utifrån Kylén 
Elev J försöker vid ett par tillfällen att ändra på vågens inställningsreglage när det inte blir 
jämvikt. Det kan vara en handling som eleven imiterar, något som han sett de vuxna göra 
tidigare för att få den tomma skålen i jämvikt.  
 
Sammanfattning 
Eleverna samspelar via ögonen, kroppsspråk och genom turtagning i början. Den verbala 
kommunikationen sker mestadels via den vuxne. 
 
Begåvningsnivå och lärande 
 
Hinder eller möjlighet 
De båda eleverna i par 1 kommunicerar och samspelar väl när de arbetar. De skiljer sig i ålder 
och begåvningsnivå. Elev P är äldre och ligger på B-nivå medan elev T är ett par år yngre och 
ligger på C-nivå. Den vuxne påminner dem om att de ska prata med varandra. 
 
Eleverna småpratar.  
Elev P ska vi ta den eller… 
Elev T: Ska vi ta lika igen kanske.. 
De lägger i var sin kaplastav. ( det blir inte jämvikt pga att klossarna inte ligger lika långt ifrån vågens 
mittpunkt) 
Elev T: Vi tog två klossar och la i. 
Läraren: Vad hände då då? 
Elev P: Den väger inte och den väger mest, pekar på vågskålen som tyngs ner mest. 
Elev T: Den är mest. 
Läraren: Vi kan stanna vågen. Är det lika? 
Elev P: Nej 
Läraren: Nej det blev faktiskt inte det. 
Elev P: Den där är stor. 
Läraren: Vad hände med den? Vilken är tyngst och vilken är lättast? 
Elev P: Den där. 
Läraren Varför det? 
Elev P: För den väger mest. 
Elev T: För den står på kanten. 
Läraren: Det tror jag att det är. Kan ni göra det på nåt annat sätt då? 
Elev T börjar ta ur sin kloss.. Tvekar, tänker. 
Elev P Tar upp sin kloss också. 
Läraren vänder sig till elev P och säger låt elev T göra det, ge din kloss till honom får vi se. 
Elev T: Då byter man och ser vad som händer då. 
De skiftar klossar och lägger i skålarna. 
Fortfarande hamnar klossarna så att det blir tyngre på en sida. Klossarnas placering utifrån mittlinjen 
åstadkommer detta,( men det inser inte eleverna) 
Läraren: Hur ska du göra med den andra då, den klossen? Går det att ändra på den? 
Elev T: Njä  tror inte jag. 
Läraren: Inte det, nähä. Vad ska ni göra då? 
Elev T: Vi kan försöka lägga i en till kloss. 
Läraren: Mm, pröva då. 
Båda eleverna lägger i ännu en kloss. 
Elev T: Oj 
Elev P: Nej 
Elev T: Det blev för tungt. 
Läraren: Då får ni ta bort det så får ni börja om. 
 
Tolkning utifrån Vygotskij 
Det ser ut som om båda lär under arbetets gång. Det finns möjligheter att utvecklas i samspel 
med varandra. Elev T har här en utvecklingspotential som saknas hos elev P gällande 
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betydelsen av läget från mittlinjen. Men båda har förslag och är kreativa även om de inte 
lyckades komma fram till lösningen den här gången gällande de två kaplastavarna som de 
utgick från skulle väga lika. Erfarenhet från gungbrädor kan ha betydelse för tanken att läget 
på kaplastaven inverkade på jämvikten 
 
Läraren: Då gör ni ett nytt försök med något annat. 
Elev T: Kritor kanske man kan ta några stycken? 
Elev P: Okej vi tar kritorna.  
De tar kritor tills det inte finns fler. Elev T har tre i handen, elev P har två. 
Elev P: Det finns inga mer. 
De stoppar i kritorna i skålarna. 
Läraren: Vad hände nu då? Jag ser inte, vad har du din korg? 
Elev P: Kritor. 
Läraren: Hur många kritor har du då?  
Elev P: Två 
Elev T: Tre 
Läraren: Väger de lika? 
Elev T: Ja (lite tveksamt). 
Läraren: Ser ni pilen, nej det gör ni ju inte. Flyttar på lådan med saker. Är pilen exakt där? 
Eleverna: Nej. 
Elev T: Det kanske måste vara lika många pennor (kritor) som han har? 
Läraren: Jaha, då får ni testa det. 
Elev T tar ur en krita och ger till Elev P. Då är det två i varje skål men elev P lägger i kritan han får i sin 
vågskål så då väger det över åt det hållet istället. 
Läraren: Blev det lika nu? 
Elev T: Nej. 
Läraren: Hur ser det ut i korgarna? 
Elev T. Där har han tre. 
Läraren. Och den andra då? 
Elev T: Två 
Läraren: Hur ska ni göra då tror du? 
Elev T: Kanske man ska ha två där och två där. 
Läraren: Ja, vad tycker du vänd till elev P? 
Elev P: Ja. Han tar ur en krita. 
 
Tolkning utifrån Piaget 
Då de valde att väga legobitar såg det ut som de kunde ta hänsyn till antal och storlek. Men 
därefter gjorde de ännu ett försök med kritor. Det finns bara fem kritor och då blir det 
problem framför allt för Elev P. Hans begåvningsnivå kanske åstadkommer det. 
Det preoperationella stadiet gäller barns logiska operationer (2-6,7 års ålder).Barnens 
tänkande är då irreversibelt. Elev P kan inte gå tillbaka till tidigare handlingar och dra nytta av 
dem. De hade ju klarat av att väga lika tidigare. Han prövar sig fram med kritorna och får 
sedan hjälp av sin kunnigare kamrat. 
 
Tolkning utifrån Kylén 
Barn på C-stadiet kan i tankarna kombinera erfarenheter och förutsäga resultat. Elev T inser 
att det blir jämvikt om de har lika många kritor i skålarna. 
 
Sammanfattning 
I ovanstående exempel från balansvåg med par 1, visar inte elev T att han inser att det blir fel 
då kamraten lägger i den borttagna kritan i den andra skålen. Istället avvaktar han och säger 
först senare, ”Kanske man ska ha två där och två där”. Han har tidigare klart uttalat att han vet 
att lika väger lika. Att samspelskravet kan påverka arbetet fanns det indikationer på även 
under deras mönsterarbete som redovisats tidigare. Reflektioner kring om det kan vara 
samspelskravet som inverkar återfinns i diskussionsdelen.  
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Slutsatser 
 
Samspel mellan elever  
Elever som lärt sig tur tagning använder sig av den när uppgiften lämpar sig för detta. Uppgift 
balansvåg ger tydliga tecken på det hos samtliga par. Samspelen mellan elever är både 
verbala och icke verbala. Den långa turtagningen hos par tre (se situation: balansvåg par 3) 
var helt ordlös då de försökte få jämvikt i sina skålar exempelvis. 
Bäst tycks samspelet fungera då de både har turtagning och kan samtala om sina handlingar. 
Här kan par 1 och 3 jämföras. De har turtagning men skiljer sig i utnyttjandet av språk. Par 3 
utnyttjar inte sitt språk för att upprätthålla en kommunikation vilket par 1 gör. 
 
Par 1 hade det mest utvecklade verbala samspelet av dessa grupper och det trots att ena parten 
har ett mycket otydligt språk. De tar initiativ och upprätthåller kommunikationen till stor del 
själva. Tydligast framkom det under arbetet med räknesagan. Eleverna lyssnar på varandra 
och kompromissar. Utvecklingsnivån skiljer men hindrar ej deras samspel. 
Par 1 är det enda paret som upprätthåller kommunikation och samspel i alla övningarna utan 
stort behov av stöd från en vuxen. I alla de övriga paren har den vuxne haft stor betydelse för 
kommunikationen och för samspelet. Jämför vi par 1 och 4 när det gäller räknesagan så har 
alla fyra eleverna idéer till sagan men par 1 har förmåga att knyta ihop idéerna spontant 
medan par 4 behöver mer vuxenstöd. Par 4 har visat svårigheter med samspel i handling och 
turtagning i de tidigare uppgifterna så det räcker inte med enbart språklig kompetens för att 
samspelet ska fungera. Den vuxne måste stötta och styra övningarna för de elever som inte 
klarar att upprätthålla pararbetet. Den ene i par 4 visar flera gånger att han hellre arbetar 
parallellt och det är enbart med den vuxnes hjälp som samarbetet kommer till stånd. 
 
De övriga paren använder sig oftast av ettords-satser och ibland treords-satser. När par 4 ritar 
sina illustrationer till sin räknesaga använder de sig av längre satser och flera satser i följd. En 
tänkbar slutsats här är att svårigheter gällande samordnandet av idéer i räknesagan har med 
elevernas mognad att göra. De är fortfarande mer eller mindre egocentriska och har svårt att ta 
någon annans perspektiv. 
 
Eleverna vänder sig till den vuxne när de tar initiativ till kommunikation. Under de här 
utvalda situationerna finns dock flera uppmaningar till samspel från de vuxna. I 
interaktionsschemat mönster från par 4 (bil. 5) syns exempel på hur kommunikationen kan 
komma igång mellan elever. 
 
Samspel mellan elever och vuxen 
Ledarskapet under de här tretton uppgifterna har beskrivits som operativt i sju fall av tretton. I 
fem av tretton fall var ledaren lite mer styrande och målinriktad och inlärningsmodellen 
beskrivs därför som konnotativ. Ledaren sätter tydliga ramar men lyssnar på eleverna. Endast 
en ledarroll var figurativ. Ledaren är då aktiv och styrande och förmedlar utan att eleven 
aktivt tar del av och förstår sammanhanget. Eleven betraktas som mottagare mer än 
upptäckare. Dessa roller förekommer inte renodlat utan en och samma ledare kan växla 
mellan alla tre modellerna. Hos flera av de vuxna återfanns en glidning mellan operativ och 
konnotativ inlärningsmodell under uppgifterna.  
 
De vuxnas frågor i kommunikationen mellan elev och vuxen är oftast direkta för att föra 
arbetet framåt. Vuxenfrågorna är också slutna, det vill säga att de har ett förväntat riktigt svar. 
Exempel på slutna frågor är ”Väger de lika?” ”Är pilen rakt ner?” ”Vilken är tyngst och  
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vilken är lättast?” Elevernas svar på dessa slutna frågor består oftast av ett eller två ord. De 
öppna frågorna som kräver mer av en förklaring till svar är mer sällan förekommande i arbetet 
med räknesagan och mönstret. Däremot förekommer de mer frekvent under arbetet med 
balansvågen. Det är Lärare I som bidrar till detta. Cirka 1/3 av hennes frågeställningar är 
öppna, det vill säga av typen ”Vad hände nu då?” ”Hur blev det…,” ”Varför…?” Elevernas 
svar på de öppna frågorna blir oftast lite längre men inte alltid. Vid några få tillfällen ställs 
frågor som kräver ytterligare lite mer av resonemang hos eleven, som frågan ”Hur tänkte du 
när du la en sax där allra först?” och ”Varför blev det lika?” Eleverna klarar inte alltid att ge 
ett svar på sådana frågor. Öppna frågor som förekom under mönsterläggningen fick ibland 
inga verbala svar utan eleverna visade i handling att de beaktat frågan antingen genom att 
peka eller att förändra något. Samspelet bygger även på att den vuxne tolkar elevers 
kroppsspråk och ibland sätter ord på det.  
Jämför vi de två elever som visat sig som iakttagare så fanns det skillnader dem emellan. Den 
ene hade svårt med ordförståelsen och intog kanske därför en iakttagande position. Den andre 
behövde hjälp med att fokusera på uppgiften och samarbetet. För att lära i en konstruktivistisk 
situation behövs både ordförståelse och handling tyder resultaten på. 
 
Uppgifternas möjligheter ur ett konstruktivistiskt perspektiv 
Balansvågen gav eleverna stora möjligheter till ett undersökande arbetssätt som de också 
utnyttjade. Alla par lärde sig något om vågens funktion under arbetet. Uppgiften ger utrymme 
för samspel och kunskapsutveckling på flera nivåer.  
Angående mönster kan man sammanfattningsvis säga att när ett mönster upplevs som lätt går 
samarbetet lätt och tvärtom. Uppgiften tycks ge utrymme för ett språkutvecklande arbete där 
begrepp som eleverna lärt sig kan befästas och så småningom integreras i deras aktiva 
ordförråd. I mina samtal med eleverna efter filmningarna visade det sig att flera av dem har de 
geometriska formerna i sitt passiva ordförråd. Bara en elev nämnde ordet trekant i själva 
mönsterläggningen. Det var i par 1 som mönstersamarbetet flöt bäst och det var också det 
paret som de var mest verbala.  
Räknesagan saknar konkret material att laborera med vilket gör uppgiften minde lämplig ur 
ett konstruktivistiskt perspektiv. Elevernas begåvning och språkliga förmåga begränsar 
möjligheterna. Däremot finns utrymme för klassificeringsbegrepp något som utvecklas under 
det konkreta operationernas stadium. 
 
Elevernas begåvningsnivå och konstruktivism 
Par 1 är den grupp som visar att elever med olika begåvningsnivåer kan få samspelet att 
fungera när det gäller att samarbeta och konstruera kunskap. Par 2 visar att begåvningsnivån 
kan betyda att det behövs en kunnigare person att samspela med och att den språkliga 
förmågan är av betydelse för samspelet vid ett konstruktivistiskt pararbete. 
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DISKUSSION 
 
Giltighet, trovärdighet och nytta 
Ur ett etiskt perspektiv blir en forskningsplanering valid om den producerar kunskap som 
gynnar människan med ett minimum av skadliga konsekvenser (Kvale, 1997). Denna studie 
beskriver ett konstruktivistiskt arbetssätt och elevernas möjligheter att tillgodogöra sig 
kunskap, samtidigt som de vuxnas roll belyses. Den kunskap som kommer ut av det ska 
gynna både vuxna och elever. Validiteten, det vill säga tillförlitligheten i den analyserade 
texten är inbyggd i forskningsprocessen. Kvale (1997) refererar till Miles och Huberman 
(1994) och menar att det finns inga osvikliga regler för hur man fastslår validiteten i kvalitativ 
forskning. Trovärdighet, rimlighet och tillförlitlighet måste ses mot mina ifrågasättanden och 
teoretiskt tolkade upptäckter. Ett postmodernt förhållningssätt bestrider att det finns en 
objektiv verklighet mot vilken kunskapen mäts (Kvale, 1997).  
Att använda flera metoder och teorier för att belysa frågeställningarna ökar giltigheten av 
resultaten (Patton, 1990). Kvale (1997) skriver att om trovärdighetskravet ställs för högt finns 
risk för att kreativitet och föränderlighet motverkas. Genom att redovisa teorier och metoder 
noga ökar trovärdigheten. Eleverna har givits möjlighet att kommentera videofilmerna men 
självklart har studien subjektiva drag då jag måste tolka händelser som eleverna inte kunnat 
ge förklaringar till på grund av utvecklingsstörning. 
Giltigheten avgör läsaren. Det är mottagaren som av informationen avgör om ett resultat kan 
tillämpas på en ny situation. Det är min förhoppning att så är fallet. Hur förhållningssättet hos 
de vuxna påverkar eleverna och samspelet kan inte vara unikt för särskolan utan måste 
rimligtvis gå att överföra på andra grupper. 
 
Metoddiskussion 
Den metod som använts är  

• deltagande observation med videoinspelning,  
• elevmedverkan genom samtal med var och en då de fick återse sitt pararbete  
• samt en lärarintervju för att få en bakgrundförståelse för elevarbetet.  
 

Denna metodtriangulering är ett sätt att förstärka tillförlitligheten och för att förstå det som 
observeras. Videobanden gör det möjligt att spela upp sekvenser många gånger vilket är en 
given fördel vid analysen. Det kan vara en fördel att få ett material med stor variation, för att 
beskriva bredden av ett studerat fenomen snarare än att få det väl belagt (Alvesson & 
Sköldberg, 1994). I studien utgår analysarbetet från bestämda teorier men genom en snabb 
växelverkan mellan observation och idé växer ny teori fram. Abduktion är enligt Alvesson & 
Sköldberg (1994) vanligt i fallstudiebaserade undersökningar och innebär att ett enskilt fall 
tolkas med ett hypotetiskt övergripande mönster som förklarar fallet i fråga som om det vore 
riktigt. I studien är samspelskravets inverkan på eleverna och deras tänkande då de löser 
uppgiften ett sådant fall. Tolkningen bör sedan bestyrkas med flera nya fall av iakttagelsen 
enligt Alvesson & Sköldberg (1994). Teoretisk triangulering kan också sägas föreligga då 
studiens analyser gjorts utifrån Piaget, Vygotskij och Kylén. 
 
Det faktum att eleverna i studien inte var helt obekanta liksom arbetsplatsen gör att det finns 
fördelar vid insamling av materialet men även en viss risk för övertolkning på grund av 
förförståelse. Genom att vara medveten om detta kan dock risken minimeras. 
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Upprinnelsen till denna studie var ett intresse för hur särskolebarns lärandemiljöer ter sig.  
Eleverna har stått i fokus men för att kunna förstå hela kontexten så måste även de vuxnas 
agerande belysas i förhållande till eleverna. Elevernas agerande och lärande måste tolkas då 
de på grund av funktionshinder och kommunikationshinder har svårt att själva berätta hur de 
tänkt. Genom att använda vad Kvale (1997) kallar en perspektivistisk subjektivitet kommer 
läsare att kunna inta olika perspektiv och ställa olika frågor till samma text och därmed 
komma fram till olika tolkningar av meningen hos en text. Kvale (1997) menar att ” Klargörs 
de olika perspektiv som anläggs på en intervjutext blir flera tolkningar av samma text inte en 
svaghet utan en rikedom och styrka hos intervjuforskningen”(s.259). 
De resultat som framkommit pekar på att samspelet mellan den vuxne och eleverna är av stor 
betydelse då de styr mycket av elevernas agerande genom sitt förhållningssätt. Likaså är val 
av uppgift väsentlig då uppgifterna i sig gömmer olika stora möjligheter till upptäckande 
lärande. Resultaten visar också att elever som tillhör särskolan kan klara att arbeta 
konstruktivistiskt i ett pararbete när de får stöd av en vuxen som stöttar kommunikation och 
samspel. Elevernas språkresurser påverkar samspelet men också deras förmåga till socialt 
samspel. 
 
Reflektioner över vuxensamspel som påverkar  
I analysen av de vuxnas frågeställningar framkom en tydlig överrepresentation av slutna 
frågeställningar. Wood (1999) tar upp att många undersökningar av klassrumssamtal i olika 
delar av världen har visat att det vanligaste samspelet mellan lärare och elev är sekvensen 
fråga-svar-bekräftelse. Ju fler frågor desto mindre har eleverna att säga i varje fall om 
frågorna är direkta eller slutna. Lärarens frågande är ett viktigt redskap för att få elever att 
lyssna och tänka. För att frågorna ska vara effektiva måste frågorna dock ha ett visst utseende 
och befinna sig på rätt kravnivå menar Blank, Rose & Berlin (1978). Om man är ute efter att 
få eleverna att tänka själva och tänka högt, resonera eller berätta något måste frågorna vara 
öppna. I denna studie gällande särskolans elever och vuxna framkom resultat som pekar i 
samma riktning. Det vill säga att öppna frågor ger längre svar. Det positiva är att det går att 
påverka genom medvetenhet om frågeställningars effekter. De vuxna i studien har en tendens 
att stapla frågor på varandra emellanåt och inte invänta svar på den första. Hur blev det? Blev 
det lika? eller Vad är det som händer när ni håller på? Vilken väger det mest i? Den öppna 
frågan glöms då bort och bara den enklare senaste frågan blir besvarad. Detta beroende på att 
det inte lämnas någon paus alls mellan frågorna. Wood (1999) refererar till Rowe (1974) och 
Swift & Gooding (1983) som undersökt effekterna av att lägga in en ”väntetid” efter varje 
fråga som lärare ställer och som resulterade i att ”väntetiden” gav flera relevanta och 
genomtänkta svar från eleverna.  Troligen förväntas eleverna i denna studie ha lättare att 
förstå den sistnämnda frågan. Men ges eleverna tid efter de första mer öppna 
frågeställningarna ger de svar i de flesta fall.  
En slutsats kan då vara att om de vuxna medvetet plockar in fler öppna frågor kommer 
eleverna att ge längre svar och få mer språkstimulans. Kommunikationen mellan den vuxne 
och eleverna består naturligtvis inte enbart av frågor. Här finns flera exempel på 
förtydliganden som den vuxne gör och förstärkning genom upprepning av en elevs ord eller 
ren uppmuntran. 
 
Samspelskravets inverkan 
När eleverna lägger sin energi på att lösa en lite svårare uppgift tycks samspelet minska i 
paren, om energin läggs på samspelet dem emellan kan det eventuellt störa 
tankeresonemanget gällande uppgiften. Detta fenomen märktes främst hos par 1 då de la 
mönster och vid arbetet med balansvåg. Det är inte heller självklart hur samspelet ska gå till 
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De vuxna kan kompensera mycket i samspelet men då samspelet tycks ta kraft i sig så 
behöver vissa elever pröva och upptäcka också enskilt. Om målet istället är att öva samspel 
behöver man klargöra vilka olika sätt att samspela vi har.                                  
Par 3 fick ett minskat samspel då mönsteruppgiften var av svårare slag. Antagligen sviktade 
också motivationen men är samspelsfaktorn viktig bör man således välja lätta uppgifter. Då 
ges eleverna chans att lyckas i sitt samarbete. Eleverna i grupp 3 resonerade/samtalade inte 
med varandra då det var svårare mönster och det kan bero på att de inte hade ett aktivt 
ordförråd gällande mönstrets delar. De vuxna gick oftast inte in och stöttade ett 
språkutvecklande arbete under mönsterläggningen på motsvarande sätt som kunde iakttas 
under de andra övningarna. Orsaken till denna skillnad är svår att bedöma men värd att tänka 
på. 
 

”Att ständigt reflektera över vertikala och horisontella kommunikationsstrukturer i det interpersonella 
samspelet, skapa förutsättningar och ge utmaningar och stöttor inom barnets kommunikativa- och språkliga 
utvecklingszon är en viktig pedagogisk uppgift” (Andersson, 2002 s. 237).  
 

Den vuxne spelar ofta rollen som regissör för samspelet i denna studie. Den vuxne behövs för 
att få igång ett samspel och en kommunikation i bästa fall. Vygotskij menade ju att utan social 
kommunikation sker ingen utveckling av vare sig språk eller tänkande. Om den vuxne blir 
ansvarig för regin av samspelet blir medvetenheten hos den vuxne om sin egen samspelsroll 
viktig. Göransson (1995) påvisade i sin avhandling, att elever i särskolan sällan samspelar 
under lärarledd tid och att personalen huvudsakligen uppmuntrade samspel med dem själva. 
Under de här utvalda situationerna finns dock flera uppmaningar till samspel från de vuxna. 
Men större medvetenhet om detta fenomen bland pedagoger kan troligtvis öka elevers initiativ 
sinsemellan. Vygotskij menar ju också att det gäller att arbeta inom elevernas proximala 
utvecklingszon. Det är dock inte så lätt att identifiera särskoleelevernas proximala 
utvecklingszoner i olika områden. En del barn har större proximala utvecklingszoner än 
andra, alltså större mottagningspotential för undervisning. Två barn som ligger på samma nivå 
har inte nödvändigtvis samma utvecklingspotential. De har ofta ojämna profiler och det kräver 
god kännedom om barnet om alla vuxna ska kunna identifiera och känna till både språkliga 
och matematiskt logiska utvecklingszoner hos varje barn och dessutom stötta samspelet 
utifrån vars och ens förmåga. Den scaffolding som varje barn behöver och som de vuxna ska 
ge i situationen är alltså inte alls enkel.  
 
Hinder och möjligheter 
Träningsskolans elever har ofta problem med perceptionen, att tolka och tyda sinnesintryck 
och uppmärksamma vad som är väsentligt. Vissa problem som visat sig kan hänföras till dessa 
faktorer. Exempelvis vid mönsterläggning där perceptionen påverkar. Om eleverna inte 
upplever förebilden på samma vis kan de inte hjälpa varandra. Eller då eleverna behövde ta 
hänsyn till både vikten på enskilda saker och den gemensamma vikten i vågskålarna under 
övningen med balansvågen. Kunskap om varje elev i förhållande till dessa faktorer blir därför 
av vikt för den vuxne som ska stötta och handleda eleverna och för pedagogerna som väljer 
uppgifter.  
Barns förmåga att lösa problem påverkas av faktorer som bekantskap med uppgiften, det sätt 
som problemet introduceras och förklaras och språkbruket menar bland andra Donaldson som 
ifrågasatt Piagets stadieteori. Donaldsson (1978) anser att barn kan tänka logiskt tidigare om 
man anknyter till barnens eget sätt att uppfatta omvärlden. Barnen måste känna igen de 
situationer som förekommer i problemen. 
 
All denna forskning som Wood (1999) refererar till bl.a. Fuson (1992) talar för att det 
arbetssätt som studien beskriver är i fas med modern forskning i matematik. Dels att arbeta 
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konkret och utforskande men också att arbeta parvis. Det finns forskningsresultat som visar 
att samarbete i grupp eller par kan hjälpa eleverna att utveckla sina färdigheter när det gäller 
begreppslig förståelse (Wood & O´Malley, 1996). Detta gäller elever i allmänhet och inte bara 
ett arbetssätt som passar särskolan specifikt. Snarare är det så att det som är bra matematik för 
förskolebarn och yngre skolbarn också lämpar sig för särskolans elever.  
 
Operativ inlärning är vanlig inom förskolan och den hör till den utvecklingspsykologiska 
modellen som Piaget representerar. Operativ inlärning sker ofta genom lek och genom 
upprepade konkreta handlingar och vuxenrollen är att uppmuntra leda och stimulera elevernas 
handlingar. De flesta eleverna är beroende av en vuxen som styr arbete och kommunikation 
mot målet. När den vuxne intar en lite mindre styrande roll får eleverna mer utrymme och kan 
komma med initiativ i arbetet. 
 
En kritik mot Piaget som Johnsen Höjnes (1990) lyfter fram är att han i sina teorier inte tar 
hänsyn till att barn är självständiga människor. Han beskriver kunskapsutveckling som en 
mänsklig konstruktion, men han får inte med att det i det långa loppet är människan själv som 
avgör om hon vill bygga upp kunskapen. Kyléns motivationsstruktur tar hänsyn till helheten 
hos eleven. Viljan är beroende av andra faktorer som går att påverka. Därför lyfter jag särskilt 
fram den som ett hjälpmedel i de ibland komplexa problemsituationer som kan förekomma i 
särskolan. 
Elevernas utveckling beror på faktorer i miljön och på inre förutsättningar menar Kylén med 
flera (Johansson, 1988; Björklid & Fischbein,1996). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Individens utveckling genom mognad och samspel med miljön (Kylén, 1992, i Björklid & Fischbein, 
1996, s.15). 
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Kylén beskriver utvecklingen (fig 2) för en person (P) som en spiral där personen förändras 
genom mognad och genom samspel med miljön. Miljön (M1) påverkar i samspel med 
individen så en förändring sker hos individen till P2 osv. Alla som samspelar med individen 
(P) påverkar således på något sätt liksom den fysiska miljön som också går att modifiera. För 
att förstå en människa behöver man lära känna, förutom henne och hennes miljö, hennes 
samspel med miljön skriver Björklid & Fischbein (1996). Jag menar att detta samspel många 
gånger sker på ett omedvetet sätt i undervisningen och i samvaron med eleverna. Om vuxna 
blir mer medvetna om hur de kan förändra andras beteende genom att agera annorlunda själva 
får de nya redskap att använda. 
 
Att samspelet hindras på grund av biologiska orsaker, utvecklingsstörningen är en faktor men 
som sagt också av yttre faktorer som exempelvis tempot i arbetet. Hinner eleverna i par 2 
reflektera över vad som sker då den vuxne leder och styr arbetet så som interaktionsschemat 
från balansvågen visar? De elever som visat sig behöva tid för att tänka och pröva på utan att 
bli störda av någon alert kompis har placerats i särskilda par av lärarna efter de erfarenheter 
de gjort under första delen av matematikprojektet. En konsekvens av detta borde sålunda vara 
att även de vuxna som leder dessa långsamma par bör ge dem extra tid för reflektioner på sina 
val och handlingar så att lärandeprocessen mot målet blir fylld av erfarenheter. Fuson (1992) 
menar att det är en känd företeelse i skolan att barnen uppfattar att matematikproblem ska 
lösas snabbt med hjälp av minnet och utan att tänka efter, något som också Magne tog upp på 
sin föreläsning i Stockholm (040414). De menar att undervisningssättet skolorna har ger 
eleverna denna bild av matematikämnet. Det som behövs är en ändrad inställning till 
matematik. Personalen bör uppmuntra en resonerande utforskande stil där eleverna kan ha tid 
till en inre dialog, som Vygotskij menar är självreglerande och har sitt ursprung i samtal och 
socialt samspel, när de löser sina problem.  
 
Barn och ungdomar med funktionshinder är i större utsträckning än andra barn beroende av 
personer i sin omgivning. Det krävs att dessa personer kan anpassa sig efter barnets 
förutsättningar och behov och kan ge stimulans för barnets lärande skriver Andersson (2002) 
med hänvisning till Preisler (1998). I särskolan finns olika professioner som arbetar 
pedagogiskt med eleverna. Assistenter och lärare fördelar sig på de olika paren i denna studie 
för att ta hand om lärandesituationerna på fem stationer. Det innebär att assistenter som inte 
varit med att planera uppgifterna handleder elever. Det innebär en svårighet som kan vara 
besvärlig att överlappa. Uppgiftens praktiska mål går att informera om men pedagogiskt 
förhållningssätt är svårare att förmedla. Om det finns tid till samtal och reflektion för de 
vuxna både före och efter liknande arbetspass finns det en verklig arena för pedagogisk 
utveckling. Vuxna intar ofta en utlärande roll i relation till personer med funktionshinder 
skriver Andersson (2002). Hon menar att det är väsentligt att personalen reflekterar över den 
kommunikativa stil och vuxencentrering som förekommer i formella samtal. Detta för att ge 
varje enskilt barn förutsättningar för aktivitet och delaktighet (WHO, 2001). 
När de vuxna företrädde en operativ inlärningsmodell såg de barnet som aktivt och styrande 
och pedagogen får då en stödjande roll som lyssnar på barnet. 
 
Vygotskij säger att tanke och känsla hör ihop därför att känslor tolkas och får mening i 
medvetandet. Känslorna påverkar på så vis beteendet. Kan man då hjälpa elever till ett bättre 
samspel genom att försöka tolka och medvetandegöra deras känslor som i par 3/5, där båda 
fungerat bättre i en annan konstellation? Den tysta roll som elev E valde att spela kan 
naturligtvis fylla flera funktioner. Om det inte handlade om en ovilja att samarbeta så kan det 
vara ett sätt att avvakta för att få grepp om uppgiften eller oförmåga att fantisera. Vygotskij 
menade ju att det vi kallar fantasi inte är en känslomässig kraft utan en kombinationsförmåga  
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som berikas ju mera vi lär oss. Det kan tolkas som att särskolans elever i många fall kan ha en 
begränsad fantasi. Denna studie är dock för begränsad för att kunna bekräfta det. 
  
Reflektioner kring uppgiftens betydelse 
Av de tre olika uppgifter som undersökts så finns det olika grader av möjlighet till 
undersökande verksamhet för att nå fram till ett resultat. Vågskålen ger stora möjligheter för 
eleverna att undersöka och upptäcka tillsammans hur världen är konstruerad. Här finns enkla 
lösningar och mer komplicerade. Samtliga elever har här möjlighet till nytt lärande genom en 
undersökande verksamhet. 
 
Balansvåg 
Balansvågen var alltså den uppgift som hade störst utvecklingspotential när det gäller att 
upptäcka regler för hur vågen fungerar. De regler som paren lärde sig var att om det är lika 
tungt på båda sidor så är vågen i jämvikt. Och om det är tyngre på ena sidan så väger den ner. 
Wood (1999) menar att femåringar förstår vågens funktion utifrån detta. En genomsnittlig 
nioåring har dessutom lärt sig att avståndet från mittpunkten är viktig och kan ta hänsyn till 
detta. De vuxna i undersökningen avstod från att gå in och förklara klossarnas placering i 
förhållande till vågens mittpunkt då detta problem uppstod i studien. De kan tyda på att de 
gjort en bedömning av elevens mognad och därför avstod. Piaget menar att preoperationella 
barn inte kan resonera om logiska företeelser. I studiet av mentala stödstrukturer, scaffolding 
(a.a.) har det framkommit att små barn inte lyckas lära sig hur de ska utföra en uppgift om de 
enbart fick berättat för sig vad de skulle göra. De kan med andra ord inte tillgodogöra sig 
”deklarativa” instruktioner. Med lite mer praktisk hjälp från den vuxne så hade kanske några 
av eleverna kunnat assimilera att läget från mittpunkten också har betydelse beroende på 
vilken nivå elevens kognitiva strukturer befinner sig på enligt Piagets tankegångar. Ur 
Vygotskijs perspektiv så kunde eleven med lite stödstruktur (scaffolding) löst problemet om 
det låg inom dennes proximala utvecklingszon. Resultaten visar att de flesta eleverna behöver 
lång tid på sig för att upptäcka balansvågens funktioner. De behöver pröva flera gånger för att 
upptäcka mer och bli säkra på sin kunskap. Om grupperna sedan redovisar sina olika 
lösningar för varandra bidrar det utifrån Vygotskijs synsätt till uppkomsten av processer som 
rör matematisk reflektion, självreglering och bedömning på ett socialt plan. Det skapar 
möjligheter för barnen att lära sig styra sina egna aktiviteter (Wood, a.a.). 
 
Mönster 
Under arbetet med mönster var samarbetet inte lika självklart eftersom det gick att genomföra 
sida vid sida. Att avbilda mönster kräver en viss perceptionsförmåga som enligt Kylén många 
elever med utvecklingsstörning saknar mer eller mindre. Därför visar arbetet mer gällande 
elevernas perceptionsförmåga än deras förmåga att kopiera och konstruera mönster. Uppgiften 
är således inte så lämplig att träna samspel med då perceptionsstörningarna gör att de inte 
”ser” samma bild. 
 
Räknesagan 
Räknesagan visar elevernas förmåga till fantasi men tillfällen då de lär av varandra har inte 
visat sig. Räknesagan ger istället samspelsträning förutom individuella steg mot 
symbolförståelse då de översätter sin matematikhändelse till siffror och tecken.  
Språket är ett system symboler som representerar verkligheten. Att resonera om sagans 
händelser genom teckningarna ska ge språkstimulans och utveckla det talade språket och så 
småningom leda till ytterligare ett symbolspråk, räknespråket. Barn som leker använder sig av 
rörelser och gester som uttrycksformer. Vygotsky jämför det språket med det muntliga språket  
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när det gäller begreppsbildning och hävdar att teckning är en utveckling av gester. Att via 
egna teckningar lära sig begrepp som behövs i räknespråket tycks vara en framkomlig väg 
mot symboliseringen som även dessa barn på tidig utvecklingsnivå klarar. Övningen ger 
likaså träning i att använda fantasin. 
Om eleverna hindras av sin begränsade fantasi skulle man kunna utgå från olika konkret 
uppbyggda utgångspunkter i enlighet med den senaste forskningen som nämnts tidigare. 
Exemplet i räknesagan var en lekplats med gungor. Om denna bild fanns med lösa tillbehör 
som kan varieras, personer som går att placeras om etc. så vore det en hjälp till elever som har 
svårt med att rita och att fantisera ihop nya räknehändelser. De kan också upptäcka att det går 
att göra på många olika sätt medan de plockar med de lösa delarna. En annan gång kan man 
utgå från en annan miljö med lösa tillbehör. Kanske kan eleverna då lättare förstå de 
matematiska sambanden och öva klassbegrepp. De matematiska tecknen, symbolerna plus, 
minus och är lika med kan finnas som plockmaterial. Att rita helt egna räknesagor blir sedan 
nästa svårighetsnivå. 
 
Klassbegrepp och begreppsförståelse 
I undersökningen har mina tankar på klassbegrepp infunnit sig vid speciellt två tillfällen. Det 
var när en elev (par 3/5) inte ville att deras räknesaga skulle handla om människor men barn 
fick det handla om. Det andra tillfället var när par 1 diskuterade om deras saga skulle handla 
om barn eller djur. Då bestämmer den ena att det ska handla om ugglor medan den andra 
säger träd. I det senare fallet löser eleverna själva klassbegreppet genom att Elev T som hade 
klassbegreppet djur klart för sig helt enkelt sa att då ritar vi en uggla i ett träd. Elev P ritar sitt 
träd och kommer under tiden på att det ska bo fladdermöss där också. Deras samarbete är 
utvecklande och ett bra exempel på att samspel kan fungera bra också när eleverna är olika 
både gällande ålder och begåvningsnivå. En iakttagelse som är värd att noteras med tanke på 
de stora olikheter eleverna i särskolan representerar.  
Enligt Piaget så utvecklar barn klassbegrepp under den senare delen av de konkreta 
operationernas stadium (6-11,12 års ålder). Det är också då som en elementär form av logiskt 
resonemang i samband med konkret material utvecklas. Fuson (1992) menar att skolan ägnar 
alldeles för lite tid åt användningen av konkret material som barnen kan ”manipulera” och på 
så sätt få hjälp med att överbrygga klyftan mellan sin tidiga begreppsliga förståelse om det 
matematiska symbolsystemet. Fuson (1992) benämner i sina skrifter ”+” och ”-” som 
markörer för att betona att de ur elevernas synvinkel inte kan sägas ha någon matematisk 
mening. Det är först när termerna grundas i konkreta aktiviteter som de så småningom kan 
översättas till symboliska innebörder för barnens begreppsliga förståelse (Wood, 1999).  
Detta överensstämmer med Piagets teori om att små barn är logiskt oförmögna att se världen 
som vuxna. Varje försök att lära dem något genom att visa hur saker och ting fungerar är 
dömt att misslyckas om de inte kan begripa vad som visas. Det blir bara en mekanisk ”tom” 
inlärning utan förståelse. Det är inte små barn i denna studie men det är elever på en tidig 
utvecklingsnivå. Det innebär att de kan vara oförmögna att beskriva sin räknesaga i termer av 
abstrakta symboler.  
 
Piaget menade att människor inte kan nå kunskap om världen genom sina sinnen utan först 
och främst genom egna handlingar. Genom våra handlingar och vårt tänkande uppkommer 
förändringar av våra tankestrukturer. Lär då inte elev P sig genom att iaktta kamratens 
handlingar vid balansvågen? Kylén menar att barn på låg utvecklingsnivå lär genom imitation. 
Det kan tolkas som om att iakttagande kan leda till lärande. Eleven ser vad som görs och har 
den erfarenheten med sig. Att själv pröva i handling för att upptäcka och lära blir nästa steg. 
Därför menar jag att även det till synes inaktiva samspelet ger utveckling. Med Kyléns ord 
från motivationsstrukturen så menar jag att eleven befinner sig vid ”veta”. Eleven samlar  
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kunskap för att kunna välja och handla och nå målet. Alltså måste processen få fortsätta vid 
fler tillfällen så att eleven får chans att handla, utforska och lära. Pararbetet stimulerar alltså 
till fortsatt kunskapsutveckling i samspel med varandra och den vuxne. 
 
Alla tre övningarna i studien ger utrymme för upptäckande men det är framför allt uppgifter 
som liknar balansvågen som kan skapa riktiga utmaningar för alla. Det är därför viktigt att 
skolans pedagoger funderar över valet av uppgifter.  
En iakttagelse som gjorts gällande vuxna i studien är att uppgiften påverkar valet av 
inlärningsmodell vilket också stämmer med tidigare forskning (Elkind, 1978; Björklid & 
Fischbein, 1996). Samtliga vuxna i studien företrädde en konnotativ modell i räknesagans 
slutskede även om de tidigare varit mindre styrande. Då gällde det att återberätta sagan med 
det matematiska symboliska språket. 
 
Reflektioner kring begåvningsnivå och samspel 
Att kopiera mönster som är tredimensionella från en bild kan ge övning i att prova och 
upptäcka men det kräver framför allt en god perception. Uppgiften blev ändå intressant att 
analysera ur samspelssynpunkt då ett nytt fenomen visade sig gällande samspelskravet. 
Stör samspelskravet huvudaktiviteten hos en del elever är en fundering. Varför visar inte 
genast eleverna på att det blir fel ibland? Är det av hänsyn till kamraterna? Har eleverna svårt 
att avgöra vad som är viktigt? När elev L ska hjälpa sin kamrat i par 2 med mönstret så tar 
hon inte över uppgiften utan låter kamraten göra så gott han kan. Härmar hon kanske vuxnas 
beteende som hon sett tidigare. Vuxna låter ju ofta barn göra på sitt sätt och vi lär dem att det 
duger. Var samspelet viktigare än resultatet? Eller är det en oförmåga till adekvat samspel på 
grund av begåvningsnivå, det är en annan fundering. 
 
Enligt Piagets teori är små barn oförmögna att sätta sig in i den andres situation eller förstå 
vad denne menar. Wood (1999) citerar Piaget som menar att vi uppenbarligen 
 

”måste utgå ifrån barnets handlingar för att förstå dess tänkande, och handlingarna är odiskutabelt 
egocentriska och egoistiska. De tydligt urskiljbara sociala drivkrafterna uppträder senare. Den första 
kritiska perioden i detta avseende kommer i sju- eller åttaårsåldern” (s.39) 

 
Kanske är det så att de sociala drivkrafterna under den kritiska perioden som Piaget talar om 
faktiskt tar upp individens uppmärksamhet i så stor utsträckning att det påverkar själva 
handlingen i uppgiften. Det vore kanske ett intressant fält att forska vidare på. 
 
Sammanfattning 
Studien har visat att eleverna behöver stöd att utveckla kommunikationen sinsemellan. De 
behöver även vuxenstöd i samspelet. De kan ta initiativ om de uppmuntras till detta och får tid 
på sig. Vuxenrollen har också belysts. Uppgifterna i studien har stora olikheter men den 
vuxnes roll som språkrör och samordnare är den samma. Begåvningsnivån har viss betydelse 
när det gäller pararbetet men inte när det gäller lärandet ur ett konstruktivistiskt perspektiv 
tyder resultaten på.  
 
Det finns fler perspektiv än de jag valt och fler än en sanning och läsaren får själv välja 
perspektiv och sin sanning. Även om fler frågor väckts så är det min förhoppning att de 
inledande frågeställningarna är besvarade. 
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Förslag på framtida forskning 
Hur det sociala och kommunikativa samspelet hos eleverna utvecklas under en längre 
tidsperiod med liknande undervisning som i ovanstående studie i särskolan vore intressant att 
undersöka. Vilka effekter får det för lärandet? 
 
Hur tänker pedagogerna i särskolan kring elevers utvecklingspotentialer och hur bedömer man 
elevers utvecklingszoner inom olika områden? Är det någon skillnad gällande hur 
pedagogerna tänker om och bedömer elevers utvecklingsnivåer, för barn som går i 
särskoleklass och barn i behov av särskilt stöd som är integrerade i grundskolan? 
Gindis (1999) menar att det finns för lite kunskap om utvecklingszonens praktiska 
användning enligt Andersson (2002). Vilka redskap behöver lärarna för att kunna bedöma 
utvecklingspotentialerna? 
 
Hälften av lärarna i särskolan saknar speciallärar- eller specialpedagogutbildning rapporterade 
skolverket i sin kvalitetsrapport (2001) och menade att det kunde leda till brist på utmaningar 
för eleverna. En annan risk var att fokus läggs på det eleverna inte kan istället för det som är 
möjligt att utveckla. Vilket stöd får dessa lärare och vilken fortbildning behövs eller 
efterfrågas är en mer perifer och praktisk fråga men nog så viktig för alla som är berörda.  
 
Genom att belysa ett konstruktivistiskt arbetssätt och samspelet hos en liten grupp elever från 
särskolan ville jag om möjligt inspirera andra pedagoger att våga sig på en bredare 
pedagogisk repertoar. Det finns många vägar att gå och därför avslutar jag med detta citat. 
 

 Antingen så finner vi en väg eller så gör vi en. 
                                    Hannibal (246-183 f.kr) 
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Intervjufrågor till pedagogerna                                                                                  Bilaga  1

Hur kommer det sig att ni startat ett samarbete i matematik?

Vad är det för moment eller områden ni valt att arbeta med?

Vad har samarbetet tillfört arbetet?

Hur har ni lagt upp arbetet?

Vilka är med i planeringen?

Beskriv målen med arbetet.

Har elevernas arbetssätt förändrats under arbetet?

Är det homogena parbildningar?

Har ni/du upplevt något speciellt som inträffat i någon grupp eller sett någon problemlösning
som förvånat under den tid ni samarbetat?

Upplever ni att eleverna har egen vilja och tar egna initiativ?



                                                                                                                                         Bilaga 2

                                                                            Hässelby den 28 november 2003

Till Skolledningen på

Rektor
Bitr. rektor

Jag vill försäkra mig om att jag har skolledningens stöd och tillstånd att genomföra följande
forskningsprojekt.

Under våren kommer jag att skriva en magisteruppsats om samspel och lärande med
matematisk specialpedagogisk inriktning på institutionen för Omvärld och lärande på
lärarhögskolan i Stockholm.

Varje måndag har klass     och      ett gemensamt matematikpass där eleverna arbetar praktiskt
med matematiska problem. De arbetar i par vid olika förberedda stationer.
Detta skulle jag vilja studera närmare genom att videofilma och observera elevernas arbete
under första delen av vårterminen. Filmerna kommer inte att visas offentligt utan bara
användas i mitt forskningsprojekt så att jag kan analysera vad som sker. Inga namn kommer
att användas i magisteruppsatsen. Eventuellt kommer jag att behöva fråga barnen hur de
tänker och tycker om sitt arbete. Jag kommer även att intervjua lärarna om deras tankar kring
detta matematiksamarbete.

Föräldrarna informeras och tillfrågas om tillstånd via ett brev med svarstalong.

Det finns idag ganska lite forskning kring särskolebarns logiska matematiska tänkande. Jag
hoppas att på detta sätt kunna sprida mer kunskap om särskolebarns lärande och bidra med
mer kunskap om de pedagogiska möjligheterna inom särskolan.

Vänliga hälsningar
Specialpedagog Ragna Alveblad
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Till föräldrarna i klass  xx  och  xx

Under detta läsår har era barn en gång i veckan ett gemensamt matematikpass
där eleverna arbetar praktiskt med matematiska problem. De arbetar i par vid
olika förberedda stationer.
Detta arbete skulle jag vilja studera närmare, för att kunna undersöka hur barn
tänker och lär av varandra i samarbete med andra. Jag kommer att under våren
skriva en magisteruppsats om samspel och lärande med matematisk inriktning
på institutionen för specialpedagogik på lärarhögskolan i Stockholm.

Min önskan är att få tillåtelse av Er att videofilma och observera elevernas
arbete under matematikpasset en gång i veckan vid ett flertal tillfällen. Filmerna
kommer bara att användas i mitt forskningsprojekt så sätt att jag analyserar deras
problemlösningar. Inga namn kommer att användas i uppsatsen. Eventuellt
kommer jag att behöva fråga barnen hur de tänker och tycker om sitt arbete. Jag
kommer även att intervjua lärarna om deras tankar kring detta matematik-
samarbete.
Det finns idag ganska lite forskning kring särskolebarns logiska matematiska
tänkande. Jag hoppas att på detta sätt kunna sprida mer kunskap om
särskolebarns lärande och bidra med mer kunskap om de pedagogiska
möjligheterna.

Vänliga hälsningar Ragna Alveblad
Vill du ha mer information, ring XXXXXX

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Mitt barn får videofilmas och delta i ovanstående studie.
Mitt barn ska inte videofilmas eller delta i ovanstående studie.

Elevens namn______________________________________________

Underskrift av förälder_______________________________________

Lämnas ifylld till respektive klasslärare.
Tacksam för svar senast den 14 november 2003.



                                                                                                                                         Bilaga 4

Situation: Mönster par 3

Kompletterande beskrivningar Elev E Elev O Assistent
Det kanske finns nån bit som
är platt?

E försöker med en gul kvadrat.
Pekar på förebilden. Passar den? Är den lika som

den.
Nej

O provar med en tjock gul trekant.

Nej
E provar en platt trekant.

Jo
De lägger mönstret på mönsterbilden.

Nu är det lika
De flyttar bitarna från förebilden men
misslyckas då de försökt lägga
mönstret med klossar istället för med
platta kvadrater.

Ska vi kika lite här i lådan
ska ni få några andra bitar av
mig. Ska vi byta lite. Om ni
får de här platta utav mig så
får jag de där lite stora
fyrkantiga av er.

O prövar att lägga mönstret igen med
de nya bitarna.
E tappade lusten, lutar sig bort.

Kom och var med du också.
E lutar sig mot arbetet igen.

Ska de gröna ligga ovanpå de
röda?

O skakar på huvudet
Hur ska de gröna ligga?

O Placerar om de gröna så de kommer
rätt.
Fixar lite med sin dragkedja,
återkommer med sitt intresse när det
nästan är klart.

Nu börjar det se ganska lika
ut va?

Rättar till den gula. Den ska ligga
där.
Nu är det lika.

Ta och lägg dem lite närmre
varann.

Båda skjuter ihop och rättar till
mönstret.

Jättebra!
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Situation: Mönster par 4

Kompletterande
beskrivningar

Elev L Elev P Assistent

De båda har arbetat sida vid
sida. Och ska nu börja
samarbeta om mönster
nummer två. P bygger fritt
med klossar som hus.

Två julgran.

Det är lite fel
Prata med P

Plockar fram platta bitar. Du bygger fel det här
ska va´så här.

L plockar bort elev P:s
klossar och granar.

Vi lägger bort det där så tittar vi
här. Ska det vara tjocka bitar
eller ska det va platta bitar. Vad
säger du?

Lite platt
Jaa, gul.

Ja, gul till exempel. Så tittar ni
noga tillsammans.

Eleven L har lagt nästan allt
som det ska vara.

Ja, vi gör tillsammans.
Vi ska ha nästa, så.
Sen ska man ha pil,
sådär. Så.

Elev P( är inte nöjd utan) tar
en annan gul bit och
provlägger mot förebilden

.

L flyttar bort den felaktiga
gula biten.

Ja, det är rätt.

Tycker du att man ska byta
någon bit? Vad säger du, tycker
du att den där biten ska va med?

Pil
Ja, pilen ja. Var ska pilen va då?

Vet
Låt P lägga nu.

P lägger sin bit rätt och
justerar lite.

Vad säger du?

Ja, vad säger vi nu, är det precis
likadant?

L gör om det likadant men
lite tätare.

Nej jag ska göra det.
Så!

Ser det bra ut?
Jepp!

Lika!
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Mönster-lådan
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Exempel på räknesagor.
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Situation: Räknesaga par 3/5 slutskede

Lärare: Först så var dom..
Elev J : Två (skriver också 2)
Lärare: Och hur var det sen då (vänd till elev E) Det var den här som..
Elev E: .. gick ifrån.
Lärare: Ja vad ska man ha för tecken då
Elev J: En sån här –
Lärare: Och vad betyder det?
Elev J: Minus
Lärare: Och hur många var det som gick ifrån?
Elev J: En
Lärare: Och sen då vad är det för tecken sen?
Elev E: Tre
(Tystnad)
Elev J: Det blir tre.
Lärare: En av dem går iväg hur många blir kvar då?
Elev J: En (skriver 1)
Lärare: En blir kvar.
Elev J: Jaa
Lärare: Gjorde du nåt litet tecken där emellan? (Pekar på pappret)
Elev J: Jaa.
Lärare: 2-1 och så skulle du göra..
Elev E: Jag ska cykla sen när jag kommer hem.
Lärare: 2-1…Efter ett som du gjorde där talar du ju om att det blir bara en kvar.
Elev J: Ja.
Lärare: Vad är det för tecken du ska ha däremellan då?
Elev J: Minus också… så här (skriver =)
Lärare: Och vad heter det då?
Elev J: Minus.
Lärare: Kommer du ihåg det när man gjorde så..
Elev E: Blir ..ett
Lärare: Ja just det, att det blir en menar du? Säger du.
Elev J: En blir rätt
Lärare: Det blir en kvar.
Elev J: Ja-a.
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