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Annika Holmström 

Sammanfattning 

Genom att erkänna att en inkluderande skola står inför en rad dilemman och sedan konkret angripa 

några av de uttryck som dessa dilemman tog i matematikvardagen kunde agentskap främjas. 

Agentskap som en erbjuden möjlighet att gripa in och påverka och som synbara handlingar i 

klassrummet vittnar om deltagande och medinflytande.  Deltagande och medinflytande i 

undervisningen är avgörande komponenter i uppbyggnaden av goda lärmiljöer i skolan. 

 

I denna studie utforskas hur aktivt agentskap i form av förklaringar, synbara i matematikklassrummet 

kom att bli bra grund för uppbyggnad av en god lärmiljö och hur detta agentskap kom att bli en 

angelägenhet för både elever och lärare.  

 

Genom en forskningscykel inspirerad av kritisk matematikdidaktik (Skovsmose & Borba, 2004) kom 

en praktisk organisation av först enskilda situationer och så småningom en miljö präglad av elever 

som tar plats och förklarar för varandra att förhandlas fram. Under arbetet kunde iakttagas hur 

attityden till detta högstatusämne ändrades och hur lärandet kunde synliggöras även för elever som till 

en början befann sig ”at the edge”. 

 

Metod och materialinsamling byggdes upp och analyserades med hjälp av Skovsmose och Borbas 

(2004) modell för kritisk matematikdidaktisk undersökning. Datamaterialet består av lärarens 

planeringsunderlag, systematiska, kronologiska fältanteckningar, transkribering av ljudinspelningar, 

elevers egna skriftliga utvärderingar och från vårdnadshavare spontant erhållna uppskattningar som 

vittnar om ökad motivation hos deras barn. 

 

Resultatet visar att genom att ge agentskap, visa tilltro till elevernas förmåga att leverera och ta 

elevernas tips till läraren på utvärderingslapparna på allvar kunde lärarens praktik hamna mer i linje 

med dennes grundläggande motto för yrkespraktiken och en egenupplevd visshet om att agentskap 

praktiseras i handling, infinna sig. 

Nyckelord 

agentskap, matematik, förklaring, delaktighet, medinflytande, lärmiljö årskurs 6, deltagande 

aktionsforskning 
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Inledning 

Den svenska skolans styrdokument och de deklarationer inom området utbildning som skrivits under 

uttrycker en tydlig riktning för att pedagoger ska jobba för att inkludera eleverna i en gemenskap, ge 

eleverna en möjlighet att påverka sin utbildning och utöva inflytande i sitt lärande (SFS 2010:800; 

Skolverket, 2019; Svenska Unescorådet, 2006). Denna intention kan vara svår att få till i praktiken. 

Tvärtom kan skolans verksamhet bli en exkluderande verksamhet, det visar studier från vitt skilda 

delar av vår värld. 

 

Orsaker, mekanismer till att skolan blir inkluderande eller exkluderande är viktiga att förstå för att 

kunna styra skolutvecklingen i önskvärd riktning. Forskning runt orsaker och mekanismer finns som 

pekar på en rad möjliga faktorer. Exempelvis kan forskning från starkt differentierade samhällen  som 

Sydafrika visa att beroende på barns bakgrund och familjers tidigare brist på akademiska erfarenheter 

kan skolans utbildning vara svårtillgänglig för vissa individer (Adler & Davis, 2006; Adler & Ronda, 

2014; Parker & Adler, 2012; Shalem & Rusznyak, 2013). Andra studier gjorda i Europa diskuterar 

fenomenet med en svårtillgänglig skola som grundade i språkliga faktorer och huruvida barn från vissa 

familjer har med sig ett språk redan hemifrån som gynnar deras förståelse och skolprestationer eller 

inte (Harris & Williams, 2012). Även i svenska förhållanden konstateras att det finns ett statistiskt 

samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och de betyg deras barn får i skolan (Assarsson, 2009; 

Brandström, Engström, Jundin, Mattson, & Stoltz, 2009) samt att betydelsen av elevernas 

socioekonomiska bakgrund ökat i framför allt ämnet matematik (Skolveket, 2018). Denna utveckling 

kan ses som motsatsen till en hållbar skolutveckling vilket i förlängningen leder till ett icke hållbart 

samhälle (Bunar, 2016). 

 

Skolämnet matematik har genom historien medvetet, politiskt uttalat fungerat som en ”gatekeeper” till 

högre utbildning, ekonomisk välfärd och fullgott medborgarskap och varit ämnat åt en gynnad grupp 

medborgare (Stinson, 2004). Den grupp av barn som föddes in i den gynnade gruppen, studerade 

matematik och fick tillgång till högre ämbeten, varvid samhällsstrukturen konserverades. Att komma 

från en mindre gynnad grupp kunde betyda utestängning redan från födseln från möjligheten att 

studera, utestängd från möjligheten att välja yrke efter egen önskning, utestängd från att göra sin röst 

hörd och kunna påverka.  

 

Med ett samhällsperspektiv som önskar stärka det demokratiska styrelseskicket och verka för ökad 

jämställdhet och jämlikhet, förebygga ohälsa, motverka förtryckande strukturer behöver skolan aktivt 

jobba för att undvika vara en sorterande och reproducerande institution. I denna viljeyttring har 

skolämnet matematik uppmärksammats som problematiskt för just detta faktum att det tyvärr i vissa 

fall fortfarande fungerat som ”gatekeeper” och utestängt grupper av människor från just högre 

utbildning, ekonomisk välfärd och fullvärdigt medlemskap i det demokratiska samhället (Stinson, 

2004). Matematik är ett ämne som kan forma rationella och välinformerade medborgare, i 

förlängningen grunden för socialt- och ekonomiskt framgångsrika samhällen och därför är det av 

politiskt intresse hur det utövas inom våra skolor (Stinson, 2004; Valero & Orlander, 2018). Att 

fokusera på mekanismer som inkluderar och förstå hur de uppträder och hur de gynnas är alltså 

centralt för varje lärare i skolan och för matematiklärare i synnerhet. 

 

Lärarens uppgift är att försäkra sig om att lärande sker i det som vi organiserar som 

undervisningssituationer (Hirsh, 2017). Inlärningssituationer i skolan är oftast lektionstillfällen, 

lektioner som gynnar lärandet och lektioner som kan göra skillnad. Skillnad i ett bredare samhälleligt 

perspektiv resonerar Wiliam (2019) runt och hänvisar till studier gjorda 2005 och 2008 när han 

kommer fram till att 

”utbildning kan kompensera för samhället förutsatt att den är av hög kvalitet” (s.42).  
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Det är alltså inte självklart att skolan kan kompensera för faktorer som ligger utanför själva 

skolgången men det är heller inte omöjligt. Själva lektionen kanske är det enda tillfälle samhället kan 

påverka individens/elevens matematiska lärande (Adler & Ronda, 2014) oavsett var i världen denna 

lektion hålls. Det torde vara under matematiklektioner lärare kan visa att elevens öde inte behöver vara 

förutbestämt av yttre sociala faktorer som genusfrågor, socioekonomisk- eller etnisk tillhörighet hos 

familjen. Det borde vara under matematiklektionerna vi kan väcka insikter om möjligheter för var och 

en av eleverna att de kan påverka, de kan skapa sin framtid och att matematik kan vara för dem 

(Valero m.fl., 2015). 

 

Tidigare år har flera av de elever som nu är samlade i samma matematikgrupp befunnit sig i ordinarie 

klass eller inte deltagit i matematikundervisning alls innan de kom till Sverige. Eftersom de riskerar att 

inte nå godkänt i år sex görs en mindre grupp under lektionspassen i ämnet matematik i syfte att skapa 

fler och nödvändiga tillfällen för mer samtalstid med en lärare. Enskild samtalstid, handledning av 

lärare är en betydelsefull ingrediens för att underlätta lärande och förståelse i ämnet matematik 

(Ljungblad, 2002; Rose, Harbour, Johnston, Daley, & Abarbanell, 2006). Gruppens existens blev 

arbetslagets försök att differentiera undervisningen, fyra timmar i veckan, en möjlighet att sätta 

elevernas lärande i fokus.  

 

Att identifiera och göra en grupp utav elever med liknande behov kan rent generellt, beroende på 

vilket perspektiv man tar vara kontroversiellt (Nilholm, 2007). Även på vår skola har diskussionerna 

varit flera gällande om man genom detta förfarande ökar eller minskar elevernas upplevelse av 

delaktighet, deras känsla av gemenskap. Samtidigt är risken att inte gruppera eleverna i en grupp likt 

denna att ett behov av mer/annat stöd kanske inte erkänns, inte möts av skolan kanske ett större svek 

(Nilholm, 2007). Erkänns inte behovet finns risken att skolan fortsätter som en sorterande institution, 

fortsätter upprätthålla sambandet mellan elevers bakgrund och betyg istället för att kompensera, skapa 

möjligheter för alla elever oavsett bakgrund.  

 

Mellan dessa vågskålar ligger studiens dilemma och uttrycks på ett sätt som skapar igenkänning av 

Lange (2008) när han skriver: 

”much more than cognitive issues may be at play for children who struggle with learning mathematics 
(s.13)”. 

 

Lange (2008) skriver vidare att barn redan i 10-årsåldern läser in mer än kunskapsvärden i hur skolan 

sociopolitiskt eller inte organiserar undervisningen. Detta som eleverna läser in kan vara det vi lärare 

har med oss eller mot oss i vårt uppdrag. I denna studie redogörs för hur detta som eleverna läste in till 

en början kändes som en rejäl uppförsbacke och sedan i dialog med eleverna kunde vändas till en 

fördel. 

Syfte och frågeställningar 

Denna studie är ett bidrag mitt i gapet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet i syfte att 

implementera ett vetenskapligt arbetssätt på ett i vardagen förekommande både komplext och vanligt 

inkluderingsdilemma och sedan belysa vägen mot en i praktiken och med hjälp av teorin förankrad 

förändring. Detta projekt blev således en förlängning på vardagligt lärararbete, en form av egen 

kompetensutveckling, men också en konkret beskrivning av hur skapandet av en inkluderande 

matematikmiljö kan se ut.  

 

Elevers möjlighet att ta plats och påverka, att få vara drivande i matematikklassrummet kan kallas 

aktivt agentskap och har stark koppling till elevers möjligheter att lära matematik (Björklund Boistrup 

& Samuelsson, 2013). Påverkar agentskapet elevernas lärande borde det vara gynnsamt för läraren att 
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få igång agentskapet hos eleverna. I denna studie ställs därför frågor runt hur aktivt agentskap kan se 

ut hos eleverna och hur aktivt agentskap kan gynnas? 

Teoretiskt ramverk 

Salamancadeklarationen skriver om inkludering i betydelsen av att få känna tillhörighet och 

delaktighet i en gemenskap (Svenska Unescorådet, 2006). Att elever upplever medinflytande och 

delaktighet är en nyckel för att bedriva en inkluderande verksamhet och avgörande komponenter i 

uppbyggnaden av goda lärmiljöer i skolan. En god lärmiljö innebär goda förutsättningar för alla barns 

lärande oavsett tillkortakommanden eller behov av utmaningar och kan innebära att man inom skolan 

ser flexibelt på klass och gruppindelningar och att lärare i vardagen försöker omsätta ide´n om 

inkludering i praktisk handling. Elever vittnar om att det är när de får komma till tals och kan påverka 

sin skolsituation som denna känsla av delaktighet uppstår (Tetler m.fl., 2015). Elever som kommer till 

tals och tillåts påverka utövar agentskap, vilket gör att agentskap i sin tur kan vara ett synbart tecken 

på en god lärmiljö.  

 

Lärande är beroende av elevernas aktiviteter och initiativ, beroende av deras agentskap vilket i sin tur 

är kontextberoende och synbart genom ett sätt att vara och agera i relation med andra (Norén & 

Anderson, 2016). Lärande uttrycks av Hirsh (2017) som något som sker i samspel mellan lärare och 

elever i en miljö som är ordnad på ett visst sätt. Ur ovanstående kan agentskap tolkas som grunden, 

själva förutsättningen för lärande. 

 
”Agens innefattar lärares och elevers möjligheter att som individer agera och ha kontroll över sina 

handlingar, i samspel med andra. Med andra ord, agens är de möjligheter individer har att agera tillsammans 
med andra; det är inte en specifik egenskap hos enskilda personer.” (Andersson, 2013). 

 

Assarsson (2009) skriver lite annorlunda och beskriver agentskap som en individs handlingslogik, 

individens möjligheter och utrymme att handla.  Om detta utrymme att handla är beroende av 

interaktion med andra, av det utrymme som ges en individ, av andra så ligger Assarssons beskrivning 

helt i linje med hur även följande författar- och forskarpar beskriver begreppet. 

 

I sin omfattande litteraturreview runt begreppet agency (det som i denna text benämns agentskap) och 

i syfte att teoretisera detta nyckelbegrepp i eget forskningsprojekt tillhandahåller Biesta och Tedder 

(2006) två nyckel-idéer för att förstå begreppet. För det första ska agentskap förstås på ett ekologiskt 

sätt, starkt beroende av aktuell kontext. Agentskap är alltid en form av interaktion med omgivningen 

och existerar bara i själva stunden. I deras resonemang fram till ovanstående ekologiska betraktelsesätt 

framgår att kontexten först och främst är de människor som finns i miljön, den sociala miljön, hur de 

tar emot och förvaltar ett utrymme för agentskap och i sin tur att deras sätt att respondera även formar 

ytterligare handlingar, ytterligare agentskap. För det andra betonar de att agentskap aldrig kan ses som 

en individuell kapacitet utan snarare något som framträder i situerade mellanmänskliga handlingar. 

Agentskap kan inte likställas med kontroll utan snarare som en öppning för möjligheter. 

 

Roth och Lee (2007) beskriver begreppet agentskap som beroende av och i motsats till begreppet 

struktur ungefär som begreppet individ förhåller sig till kollektivet. Det är svårt att betrakta individen 

utan att förhålla personen till sammanhanget hen befinner sig i, kollektivet. 

De hävdar således att agentskap kan utövas under regler som gäller i en speciell miljö, att agentskap är 

situerad. Agentskapet är beroende av de resurser som ges men kan inte vara deterministiskt, förutses på 

detaljnivå. Resurserna kan bestå av regler och måste förhandlas för att utrymme för agentskap ska 

skapas. I detta utrymme produceras så aktiviteter som i sin tur möjliggör nya resurser i kölvattnet vilka 

skapar utrymme för ytterligare aktivitet i den situerade miljön. Vidare beskriver Roth och Lee (2007)  

lärande som det ömsesidiga utbytet som sker mellan individen och dess kollektiv genom pågående 
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aktivitet. De hävdar att lärande uppträder genom en expansion av subjektets handlingsmöjligheter, i 

eftersträvan av ett meningsfullt objekt för aktivitet. Det tolkas här som att lärande sker när (i denna 

studie) eleverna (subjektet) får handlingsutrymme att under strukturerade former utöva agentskap, 

genomföra en gemensam plan inom överenskommet område (objektet).  

 

Sett ur ett sociokulturellt perspektiv definieras agentskap som en social och kulturell företeelse, 

kontextberoende och utövad i en mellanmänsklig dimension, synliggjord genom personernas 

interpersonella handlingar. Sett ur ett kritiskt perspektiv är agentskap något som begränsas eller 

gynnas av handlingar/diskurser som föds ur ett socialt interaktionsmönster styrt av maktförhållanden. 

Dessa maktförhållanden är lika beroende av rådande diskurser som de i sig bidrar till formandet av 

sociala relationer och rådande diskurs. Vissa diskurser gynnar lärande och andra begränsar lärandet. 

Båda perspektiven ser agentskapet operationaliserat i klassrummets interaktioner (Norén & Anderson, 

2016).  

 

Ska skolan kunna påverka en elevs prestationer i positiv bemärkelse, kanske kompensera för samhället 

likt det Wiliam (2019) var inne på synes agentskap vara av central betydelse. Varför denna idé med att 

främja agentskap är extra viktig i just denna elevgrupp och för mig som lärare personligen framgår 

under rubriken urval. I denna studie beskrivs hur agentskap i en grupp med elever ur år 6 upptäcktes, 

uppmuntrades och i förhandling med eleverna kom att utvecklas och underhållas. 

Metodologiskt ramverk 

Först beskrivs aktuell modell för kritisk matematikdidaktisk undersökning och hur denna modell kom 

att vara till stor hjälp vid resonemang angående studiens validitet. Frimodigt använd vid 

emancipatorisk, deltagande aktionsforskning som här, kom modellen även att bli en metodologisk 

ryggrad att arbeta och analysera vardagen genom och hur detta arbete kom att gestaltas framgår av den 

beskrivning av de mått och steg som gjordes och som följer i resultatdelen. 

Modell för kritisk matematikdidaktisk 
undersökning 

I skollagen står att den utbildning som erbjuds i grundskolan ”ska vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet” (SFS 2010:800, 2010:800). Samtidigt har det diskuterats att utbildningsforskning 

tillika didaktisk forskning haft svårt att få ett verkligt inflytande inom undervisningspraktiken (Atweh, 

2004; Valero & Zevenbergen, 2004; Wiker, 2013) och lärares bedömningspraktik förändras långsamt 

(Mavrommatis, 1997). Metoder för ”att öka elevers inflytande i undervisningen… måste relateras och 

provas i relation till den egna skolorganisationen och klassens sammansättning, kultur och 

förutsättningar” (Östlund, 2017). 

 

Forskningen har under detta år upplevts som en förhandling av maktförhållanden mellan elever och 

lärare och mellan eleverna sinsemellan. Inte en förhandling om lärarens auktoritet utan om en 

förhandling om vem som har rätt till kunskapen, vem som får uttrycka den och på vilket sätt. Stort stöd 

i denna förhandlings- och förändringsprocess har funnits i Skovsmose och Borba´s (2004) modell för 

kritisk matematikdidaktisk undersökning som baseras på att det som organiseras i klassrummet leder 

till verkliga förändringar och kanske kan detta bli mitt svar på hur didaktisk forskning kan få verkligt 

inflytande i en undervisningspraktik. Konkreta exempel på hur skapande av inkluderande miljöer kan 

gå till behövs (Nilholm, 2007). 
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Modellen av en triangel tryggade mig som lärare och forskande lärare i och med att den upplevdes 

realistisk, möjlig att prova i den egna skolorganisationen. Spetsarna beskriver just hållpunkter i en 

föränderlig process jag önskade starta och underhålla. I jämförelse med flera av de modeller som 

beskriver aktionsforskningsspiralen upplevdes denna modell som mer konkret, med tydliga 

hållpunkter att stanna upp vid, värdera och reflektera runt. Nuläget med gruppsammansättning, 

skolkultur och förutsättningar var känt och likaså fanns en inre bild av en eftersträvad situation, ett 

mål. Ytterligare en fördel, en styrka med triangeln är detta att en målbild sällan kan fyllas till fullo 

utan kan fortsätta vara något att sträva mot, komma närmare och närmare eller förbi. Ett mål kan 

utvecklas, förfinas inför nästa cykel som ett resultat av en första transformation. Triangelns spetsar 

kommer inte alltid att förhålla sig till varandra i form av en liksidig form, utan stundom kanske ta 

formen av en spetsvinklig triangel, rätvinklig sådan eller rent av en trubbvinklig triangel beroende på 

hur långt en intervention kan nå. Modellen blev ett sätt att våga prova yrkeserfarenheten mot 

vetenskapen, trygg med att studien får nå dit den når. Målbilder i all ära men verkligheten skapar 

ibland både oanade möjligheter eller oförutsedda hinder och detta tillåts i den realistiska modellen.  

 

Så här har modellen använts: 

 

Bild 1 Modell för kritisk undersökning, påvisande de processer som kan komma i fråga (Skovsmose & 

Borba, 2004). 

Varje spets på triangeln får ses som en situation av varande, och beskriver i tur och ordning: på vilket 

sätt något är för tillfället, det vill säga nuläget, på vilket sätt man önskar att det vore, det vill säga 

målbilden, samt en arrangerad situation där man hamnar efter en intervention. Interventionen kan ses 

som den didaktiska föreställningsförmågan och det praktiska organiserande som förhandlas fram och 

genomförs. 

 

Varje sida på triangeln visar processerna som måste äga rum för att få situationerna att ändras. 

Ett didaktiskt föreställande, PI, måste äga rum för att skapa en målbild i befintlig kontext och med 

aktuell teori och litteratur. PI kräver kunskap om de vardagliga förutsättningarna men även mod att 

våga ta ut svängarna inom dessa. Mod att våga se att den ursprungliga situationen inte behöver vara 

såsom den ser ut i dagsläget, utan nuläget utmanas genom att en alternativ situation formuleras och 

uttrycks som en målbild. PI utgör också ett ok i att kunna formulera en handling, ett genomförande, en 

praktisk organisation för att nå målbilden. 

 

Den praktiska organisationen, PO, beskriver arbetet som sker för att med befintliga förutsättningar 

komma så nära den eftersträvade situationen som möjligt. Det blir i praktiken, i denna studie en 

förhandling med eleverna om hur vi ska nå så nära den uttalade målbilden som möjligt. En form av 

iscensättande som landar i en arrangerad situation. 

 

Efter iscensättandet, genomförandet av den arrangerade situationen utvärderas vilka vinster som är 

gjorda och vilka nya frågor som uppstått. Det är i detta utforskande resonemang, ER deltagarna 

bedömer hur långt ifrån eller nära den arrangerade situationen de kom att landa i jämförelse med 

målbilden. Det är också här den forskande läraren kan få tag i det nya nuläget och genom att spegla det 

i ER börja formulera den nya triangel som byggs på likt en trappa ovanpå den ursprungliga.  
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Bild 2 Modell för kritisk undersökning, påvisande de transformationer som kan komma i fråga (Skovsmose 

& Borba, 2004). 

Datainsamling och analys 

Ovanstående modell för kritisk matematikdidaktisk undersökning kom att vara till stor hjälp även vid 

beaktande av validitetsfrågorna för studien. Studien görs av undervisande lärare och tillsammans med 

eleverna i syfte att förbättra rådande situation och undersökningen kan således kallas emancipatorisk 

och deltagande. Frågor rörande demokratisk och katalytisk validitet är av primärt intresse vid 

emancipatorisk och deltagande aktionsforskning följt av frågor rörande processvaliditet och 

utfallsvaliditet (Newton & Burgess, 2008). Nedan kommer dessa former av validitet att beröras i ljuset 

av de erfarenheter denna studie bidragit med. Datainsamlingen framkommer i förhållande till vilken 

aspekt av validitet de stärker och finns även sammanfattad i tabellform där analysmetoden framgår. 

 

Demokratisk validitet har att göra med i vilken utsträckning forskningen görs i samarbete med 

de personer som berörs av själva aktionerna som rör aktuell problemformulering (Newton & Burgess, 

2008). 

 

I denna studie erfors att deltagande aktionsforskning är en process som måste få ta tid. Förändring sker 

inte utan att deltagande parter är med på tåget och villiga eller modiga nog att låta en förändring ta 

form. Det går inte att genomföra en aktionsforskning i syfte att förbättra någonting utan att deltagarna 

är medförändrare. I denna studie kom lärare och elever att tillsammans stå för den praktiska 

organisationen och formuleringen av nya målbilder. Den demokratiska validiteten i denna 

förändringsprocess syns i de kronologiska och systematiska fältanteckningar som förts och i de 

lektionsutvärderingar (bilaga 1) som eleverna skrivit när dessa jämförs parallellt knutna till aktuellt 

datum. 

 

Katalytisk validitet härrör till vilken förmåga själva forskningsprocessen har att transformera 

de personer som ingår i studien, fördjupa deras förståelsen och motivera dem att fortsätta sina sociala 

aktioner i riktning mot målet (Newton & Burgess, 2008).  

 

I denna studie syns elevernas transformation vid en kronologisk jämförelse av 

-deras egna utlåtanden om ämnet matematik samt 

-deras självbedömningar från Skolverket gjorda innan nationella provet och efter nationella provet. 

Elevernas transformation framkommer även genom kommentarer mottagna via spontana mejl och sms 

från föräldrar vilka vittnar om att attityden mot själva ämnet förändrats hos deras barn, tillika aktuella 

elever. I denna studie startade lärarens transformation inte förrän läraren kände och förstod elevernas 

svårigheter och vågade dyka in i detaljerna. Inte förrän insikten om hur de dilemman vi brottades med 

såg ut i vår matematikvardag infann sig, var en förändring möjlig och denna process tog drygt tre 
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höstmånader i anspråk. Därefter sker en accelererande transformation, som en positiv kraft som satts i 

rörelse.  Tecken på att det är just en accelererande process följer längre fram i texten under 

resultatdelen där en specifik händelse lyfts fram under den andra arrangerade situationen. 

 

Processvaliditet fokuserar på vilka underlag, som ligger till grund för de slutsatser som görs 

(Newton & Burgess, 2008).  

 

I denna studie utgörs dessa underlag av systematiska, kronologiska fältanteckningar. Anteckningarna 

är ärligt nedtecknade och den process som skett i klassrummet bevittnad av stödlärare och 

resurspedagog. Till underlagen hör även inspelningar av situationer när elever agerat i form av 

förklarat vilka gjorts under lektionstid och utvalda inspelningar är transkriberade. För ett speciellt 

tillfälle finns även elevernas egna anteckningar runt sina känslor rörande ett vardagsdilemma som 

bubblar upp till ytan (bilaga 5). En parallellt pågående läsning av forskningslitteratur inom området 

matematik och agentskap har hela tiden funnits som ett tankestöd och som inspiration i vardagen. 

 

Utfallsvaliditet kopplar ihop hur resultatet kan återkopplas till studiens syfte (Newton & Burgess, 

2008). 

 

I denna studie söktes förstå hur agentskap kunde komma till uttryck i aktuell elevgrupp och hur detta 

uttryck sedan kommunicerades i matematikgemenskapen som ett verktyg. Uttryckt som förklaringar 

kom eleverna att bli medhjälpare i arbetet med att gynna förekomsten av denna variant av agentskap. 

Att förstå och tolka denna handling, förklaringar som en variant av agentskap i aktuell 

matematikgrupp tog drygt fyra månader i anspråk för läraren att upptäcka. 

 

Dialogisk validitet handlar om den process i vilken studien växer fram och själva texten, 

uppsatsen föds och utvecklas ur akademiska diskussioner (Newton & Burgess, 2008). Dialogisk 

validitet byggs i denna studie ur reflekterande samtal med andra studiekamrater vid universitetet, 

handledare och universitetslärare, kritisk vän förankrad i aktuell skola, deltagande stödlärare och 

resurspedagog i klassrummet.  

 

Tabell 1 Sammanfattning av insamlade data 

Källa Metod för analys Insamling  stärker 

fältanteckningar 

 

dokumentanalys Förda i direkt 

anslutning till eller i 

så nära anslutning 

som möjligt efter 

lektion. 

demokratisk 

validitet 

lektionsutvärderingar 

 

dokumentanalys  Förda av deltagande 

elever innan 

avslutning av varje 

lektion. 

 

I granskning 

parallellt med fält-

anteckningarna 

stärker de den 

demokratiska och 

den katalytiska 

validiteten  

Utökad självbedömning -Du och 

matematiken, 

del av nationella provet i år 6 

dokumentanalys Förda av deltagande 

elever före och efter 

genomförandet av 

det nationella provet 

i matematik. 

Vid jämförelse 

mellan höstens 

dokument och 

vårens dokument 

stärker dessa den 

katalytiska 

validiteten 

skriftliga känsloomdömen angående 

ämnet matematik 

dokumentanalys -Insamlade en av de 

första lektionerna ht-

18. 

katalytisk validitet 
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-Nedtecknade av 

elever vid tillfälle när 

ett dilemma kom 

upp till ytan. 

-Insamlade en av de 

sista lektionerna vt-

19 

elevernas förklaringar klassrumsobservation ludinspelning, 

transkribering 

Demokratisk 

validitet. 

I jämförelse över 

tid stärks även den 

katalytiska 

validiteten 

lärarens lektionsdokument, planeringar 

och arbetsblad 

 

dokumentanalys Insamling av 

dokument i 

pappersform 

dialogisk validitet 

samtal med kritisk vän ostrukturerad intervju ljudinspelning, 

transkribering 

dialogisk validitet 

spontant mail från förälder  erhållet 4/2 

Utskriven i 

pappersform 

katalytisk validitet 

spontana sms från förälder  erhållet 25/4 

erhållet 6/6  

katalytisk validitet 

Urval 

Matematiskt innehåll 

Den matematik som fokuseras när inspelningar görs, när fältanteckningar förs är grundläggande 

räkneoperationer. Varje lektion inleds med några rutinuppgifter i de fyra räknesätten för att minska 

risken att procedurerna glöms av. Addition och subtraktion fokuserades noggrant under hösten när 

flera av eleverna som enbart deltagit i en begränsad matematikutbildning tidigare plockar med ental, 

tiotal och hundratal samt motsvarande tiondelar, hundradelar och tusendelar för att tillägna sig en 

grundläggande taluppfattning. Under vinter och vår omfattas även algoritmer för multiplikation och 

division. 

Skolan 

Studien genomförs i en F ̶ 9 skola med drygt 600 elever i Svealand. Orten är en liten bruksort, utan 

akademisk tradition med runt 3 000 boende i ett relativt utbrett geografiskt upptagningsområde. 

Skolan har under flera år visat goda resultat även för elever med en krångligare väg till måluppfyllelse. 

Studiens deltagare/utgångsläget 

Nuvarande matematikelever har under åren varit den elev som alltid får be om hjälp, den elev som 

alltid fått se andra förklara tankar och uträkningar framme vid tavlan, den elev som kanske varit lite i 

bakgrunden under matematiklektionerna. En elev som inte varit drivande och tagit plats i matematik-

klassrummet. De befinner sig som Lange (2008) uttrycker det ”at the edge”. Detta läsår har 10 ̶ 12 av 

dessa samlats ur tre klasser till samma grupp.  

 

I denna studie är jag som skriver även lärare för ovanstående elever. Som elev i grundskolan under 

1980-talet var jag själv en av de elever som aldrig tog plats, aldrig förklarade någonting för någon 
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annan, aldrig påverkade det som skulle ske i klassrummet utan befann mig i bakgrunden, betraktande. 

Av dåvarande mellanstadielärare förklarades jag som oduglig i ämnet matematik och när 

matematikkurs skulle väljas inför högstadiet ifrågasattes om inte allmän kurs var långt över visad 

förmåga och således skulle vålla stora bekymmer. Jag trivdes inte med den stämpeln utan kände mig 

sviken av skolan och klassläraren. Rollen som lärare känns sedan 20 år tillbaka i yrket som en trygg 

roll för mig. Rollen som lärare kombinerat med ett vetenskapligt perspektiv med ett utforskande 

uppdrag provas i denna studie på grund av mitt frivilliga engagemang i en magisterutbildning i 

matematikämnets didaktik vid Stockholms universitet och är således ny. Forskarrollen skulle i denna 

studie varit omöjligt utan eleverna, som kom att bli mina utforskande partners. Att emancipatorisk, 

deltagande aktionsforskning sker tillsammans med deltagarna och inte utförs på dem betonar 

Skovsmose och Borba (2004) som grundläggande i kritisk forskning. 

 

Eleverna och läraren har tidigare mött varandra i andra konstellationer och andra ämnen under två års 

tid. Just denna konstellation är ny för detta läsår varför höstterminens inledande tid för gruppens del 

präglas av en lära-känna-fas följt av en tid där gruppens elever kämpar med att finna en 

grupptillhörighet. Detta med att skapa en positiv grupptillhörighet möter en del motkrafter som 

nämndes i inledningen och kommer närmare beröras i resultatdelen. 

Etiska ställningstaganden 

Vårdnadshavare och elever är genom brev eller brev och telefonsamtal informerade om studien och 

dess syfte. De uppmanades att vid funderingar i inledningen eller under pågående läsår kontakta 

läraren via angiven mailadress eller telefonnummer. Vårdnadshavares och elevers tillstånd för att 

genomföra denna studie är inhämtade. Inga elevnamn behöver uppges eftersom fokus ligger på att 

uppmärksamma hur agentskap kan se ut i ett matematikklassrum och arbetet med att tillsammans med 

eleverna gynna detta agentskap beskrivs. Att både inneha uppdraget att sätta betyg på elevernas visade 

kunskaper och samtidigt gynna agentskap hos desamma upplevdes inte i konflikt med varandra. 

Snarare upptäckte både lärare och elever att agentskap i form av förklaringar kan utgöra en win-win 

situation (se bilaga 7). Kunskaperna kan betygsättas men inte agentskapet. 

 

Det som är nytt för personlig del i denna studie är hur vardag kopplas till tidigare teori och till viss del 

även dokumentationen (fältanteckningarna) av den reflektion runt undervisningen som görs, samt det 

öppna och ärliga samtal som måste äga rum rörande elevernas väg framåt och deras uttryckta tankar 

och känslor under vägen. Elevernas utvärderingar efter lektionspassen är också gjorda i syfte att 

genomföra denna studie.  

 

En av rektorerna på skolan ger sitt godkännande att jobba med denna studie och uttrycker sig även 

positivt om att denna uppsats kan komma till gagn för skolan.  

 

Till hjälp får gruppen under senare halvan av höstterminen en lärare som kan arabiska som kan 

simultantolka genomgångar vid ett lektionstillfälle i veckan. Vid en annan av veckans lektioner deltar 

en resurspedagog som knyter an på ett fantastiskt sätt till speciellt en av killarna. Dessa lärares 

godkännande av studien finns inhämtade. En erkänt duktig och erfaren lärare som finns på skolan och 

undervisar i en av de parallella jämnåriga matematikgrupperna fungerade som kritisk vän. Samtal med 

kritisk vän finns transkriberat och är undertecknat av båda. Vetenskapsrådets (2005) etiska riktlinjer 

för god forskningssed anses uppfyllda. 
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Analys och resultat 

Nedan följer en berättelse kring hur agentskap tog sig i uttryck i matematikgruppen och hur 

situationerna kom att utvecklas. Processen med att finna ut vad aktivt agentskap kunde vara och hur 

detta avsiktligt gynnades i riktningen mot att skapa inkludering och delaktighet genom ökat agentskap 

beskrivs i ljuset av Skovmose och Borbas (2004) modell för kritisk matematikdidaktisk undersökning. 

Rubrikerna i resultatdelen följer den kronologi som beskrivs under metodavsnittet och resultatet kan 

beskrivas som en vandring utefter triangelns sidor med hållplatser vid dess spetsar. De exempel som 

tas upp är händelser som mer än andra vid analys av datamaterialet träder fram som vändpunkter, 

kritiska händelser eller tydliga exempel på att förändring skett. För närmare insikt i de kritiska 

händelserna/vändpunkterna som analyseras i resultatdelen finns fortlöpande en hänvisning till aktuell 

bilaga. 

Ursprunglig situation 

Vid en av de första lektionerna tillsammans under höstterminen ombads eleverna skriva ned vad som 

kommer upp i huvudet, ett ord eller en känsla, när de tänker på matematik i skolan. Följande framkom: 

Tråkit som fan 
Dåligt 
Jag tycker att matte är inte so bra 
Ibland kan mate vara ganska svårt så jag tycker om mate lite så där 
Matte är kul och man lär sig mycket på kort tid 
Ok 
Rolig och fint 
Jag tycker om matte men först får (lärare) förklara lite om matematik 
Jag hatar matte! 

 

Det är starka negativa känslor eller mycket starka negativa känslor kopplade till ämnet som kommer 

upp till ytan. I några av elevernas uttalanden kopplas osäkra känslor till ämnet. Några elever kopplar 

ihop matematiken i skolan med något som ok, positivt eller rent av fint. 

 

Ett vardagsdilemma som möter eleverna kommer upp till ytan när en av eleverna en dag träder över 

tröskeln till klassrummet uppenbart irriterad. På frågan om vad som orsakat denna irritation startar ett 

intressant samtal i gruppen. Tydligt är att andra elever, utanför denna matematikgrupp säger att vår 

grupp är sämst. Vi pratar om ordet sämst, om de känslor som dyker upp när man får höra detta. Vi 

pratar om känslorna som skapas under lektionerna i vår matematikgrupp. Som avslutning på en 

givande diskussion ber jag dem skriva ned sina personliga tankar runt vår matematikgrupp och vid 

läsning av dessa tankar framträder dilemmat om inkludering och exkludering och hur det kan yttra sig 

i elevernas skolvardag tydligt (se bilaga 5). Det är detta som eleverna har med sig in över tröskeln. Det 

är i detta motförslut vi startar vårt matematikår. 

Framväxt av den pedagogiska föreställningsförmågan, PI 

Möjliggörandet av en transformation hos läraren växte långsamt fram genom ökad insikt i elevernas 

kontext och dilemman som delvis beskrivits ovanför, men också genom upplevelser ur litteraturen som 

kopplas till vardagen och beskrivs nedan. 

 

Andrée (2012) skriver i en svensk artikel grundad i naturvetenskapsundervisning om hur ett misstag i 

en kemilaboration ändrar förutsättningarna för en elev att plötsligt delta aktivt och det uppkomna 

misstaget ändrar elevens motiv för lektionen. Plötsligt tar eleven rodret, agerar utanför rollen som elev 

i undervisningssituation och intar istället rollen som nyfiken elev som behöver förstå vad som hände. 

Plötsligt gör eleven vetenskap istället för att delta i en undervisningssituation. Därefter byter eleven 
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återigen roll och blir den som hjälper andra att förstå syftet med själva laborationen genom att förklara 

sitt misstag. 

 

Sådana här skiften sker i mattegruppen under vårens inledande lektioner. En elev som nyligen fått ett 

moment förklarat för sig eller förstått och så ombeds förklara för en kompis försätts i en ny roll. 

Plötsligt är inte rollen att vara en elev som ska förstå för att kunna utföra det lektionen har till syfte att 

träna, utan plötsligt blir rollen att vara den som förstått, den som förklarar för andra och som en agent 

får agera expert (fältanteckning 2019-01-16, bilaga 3). Det lilla genuina leende som syns i elevens 

mungipa, glittret i ögonen gör yrkesvalet värt mödan och berättar för mig som lärare att här händer 

något avgörande, något viktigt. Här syns agentskap! 

 

I kännedom om den ursprungliga situationen, med upplevelsen av ljusglimtar som i fältanteckningen 

från den sextonde januari samt upplevelser i litteraturen växer en didaktisk föreställning fram om att 

nuläget kan utmanas med en målbild som vågar formuleras. Den pedagogiska föreställningsförmågan, 

PI växer fram som en önskan att förstärka elevernas känsla av att kunna påverka och ge dem möjlighet 

att i handling utöva agentskap. 

Första målbilden 

Elever som får prova en ny roll och ikläda sig rollen av expert, en utsänd agent, genom att få förklara 

ett moment de själva behärskar. 

Första arrangerade situationen, AR 1 

Ur en spontant uppkommen situation i klassrummet, uppstod ett akut behov av tydliggörande av och 

förståelse kring turerna vid kort division. Det behövdes sedan förklaras för vår resurspedagog varifrån 

nollorna kommer vid kort division (fältanteckning 2019-02-07, bilaga 4). 

 

Den praktiska organisation, PO 1 växer fram i förhandling med eleverna och grunderna 

för denna förhandling är att en expert förstår. Gemensamt kommer vi till den slutsatsen att vi måste 

träna upp förmågan att förklara olika svåra fall av kort division till den grad att eleverna känner sig 

säkra. Detta målmedvetna arbete är intensivt och pågår under flera lektioner. När eleverna sa sig redo 

bestämdes tillfälle för AR1 gemensamt. Eleverna tog så rodret och förklarade i gemensam anda hur 

det fungerar med kort division och varför man sätter ut decimaltecken och nollor där man gör för en 

vuxen, för vår resurspedagog (fältanteckningen från 2019-02-21, bilaga 6). 

Explorativt resonemang runt den arrangerade situationen, ER1 

När agentskap syns är rollen som erbjuds eleverna tvärs emot att bli undervisad. Eleverna agerar i 

rollen av att vara lärarens utsände agent och matematiken är tydligt avgränsad. De enskilda turerna i 

den grundläggande matematiken har blivit utförligt genomgångna vid ett upprepat antal tillfällen så att 

de till slut landat i en förståelse hos den enskilde eleven och sedan visats som tilltro till sin förmåga 

när eleverna i fråga vågar förklara vidare. Eleverna deltar aktivt både i själva matematikämnet och i 

den sociala miljön, påverkar lektionen eller med andra ord de utövar sin delaktighet genom agentskap.  

I litteraturen beskrivs det som kommer fram som synbara handlingar i klassrummet som att situationen 

var uppgjord och både elever och miljö var förberedd. Agentskap beror av kontexten, är situerad 

(Andersson & Valero, 2016; Biesta & Tedder, 2006; Roth & Lee, 2007). 

 

Precis som Roth och Lee (2007) hävdar visade det sig att agentskap är beroende av de resurser som 

ges men kan inte vara deterministiskt, förutses på detaljnivå. Det är också tydligt i klassrummet när 

detta utspelar sig att agentskap inte är en individuell företeelse utan något som sker i det mellan-

mänskliga spelet, situerat i gruppen. (Biesta & Tedder, 2006; Norén & Anderson, 2016).  
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Norén och Andersson (2016) skriver att när man ser agentskap precis som i fältanteckningarna från 

den 21:a februari ovan, inte individuell utan tillgänglig i sociala interaktioner i klassrumspraktiken, 

som ett engagemang för att lära och förstå matematik kan detta förstås som den ingrediens i rådande 

diskurs som gör en social förändring möjlig. Att attitydförändring hos eleverna skett och att de 

upplevde den arrangerade situationen positivt är synbart i deras lektionsutvärderingar och uttrycks 

väldigt tydligt med de två huvudpersonernas egna ord i följande citat: 

 ”När jag var lärare till vår resurspedagog kändes bra för då … jag gjort vad jag kan och har lärt henne det 
jag kan.” samt ”Dagens lektion kändes jättebra.” 

 

Att känslan bars med över tröskeln och ut ur matematikklassrummet framkom när kontaktläraren till 

en av huvudpersonerna frågar vad vi gjorde under lektionen. När han får höra konstaterar 

kontaktläraren: 

”Jaha, det var därför hen såg så glad ut när hän kom tillbaka in med pennan till bänken”. 

 

Detta är samma elev som bara några månader tidigare tydligt deklarerat hat gentemot ämnet och därför 

tolkas ovanstående som att vi håller på att bryta mönster, vi har sett en skymt av aktiva elever, elever 

som tar rodret och vill delta. Persson och Persson (2016) poängterade att … 

” den inkluderande miljön inte är en fysisk utan, om vi så vill, en social eller mental företeelse. (s.41)”.  

 

I vårt fall är miljön fysisk i avseende att det är i klassrummet som förändring sker men känslan från 

det som upplevs under matematiklektionerna bärs med ut och rent mentalt påverkar eleverna även 

utanför lektionens ramar. Det är en ynnest att få agera i denna fysiska miljö under fyra timmar i 

veckan och även jag som lärare bär med mig känslorna ut från lektionerna och vidare under resten av 

arbetsdagen. 

Nytt nuläge 

De upplevelser som eleverna beskriver skriftligen och de känslor de visar i samband med våra 

lektioner visar att de under lektionerna upplever sig som viktiga, att de upplever att de lär sig, att de 

går framåt och att det är roligt. Läraren kan i elevernas förklaringar tydligt se fler och fler av de i 

kursplanerna efterfrågade förmågorna visas upp. För att bemöta dilemmat som eleverna möter i 

korridoren där de fått höra sig sämst lyfter läraren ofta upp de positiva situationerna till blickfånget i 

gruppen och i direkt anslutning till att de sker. Läraren återkopplar förra lektionens skriftliga 

elevutvärdering (se bilaga 1) under den som följer och visar i handling att utvärderingarna är lästa. 

Ibland kan dessa handlingar bestå i att vi spelar det där matematikspelet som de önskat igen, ibland 

kan handlingen bestå i att de nu med sitt nyvunna självförtroende gällande automatisering i 

multiplikationstabellerna vill utmana varandra i par, grupp eller enskilt.  

 

Läraren kan vid detta lag skönja en viss attitydförändring till ämnet hos sina adepter. Eleverna börjar 

visar sin känsla av framgång genom ansiktsuttryck och kroppshållning, rent av iver. Rynkan som 

tidigare fanns mellan vissa elevers ögonbryn när de steg över tröskeln till klassrummet finns inte kvar 

och när de lämnar matematiklektionerna gör de det med sträckta ryggar. Eleverna är mindre tvek-

samma till att ge sig i kast med att ge egna förklaringar och mer och mer uppmärksamma när andra 

elever förklarar. Det är tydligt att de som blir hjälpta även ställer flera frågor under pågående hjälp. 

Vårens elever har testat rollen som expert, som den som förklarar. Det här vill eleverna och aktuell 

lärare ha mer av! 

Framväxt av den pedagogiska föreställningsförmågan, PI2 

I litteraturen runt agentskap, inkludering och uppbyggnad av goda lärmiljöer återkommer hur viktigt 

det är med just möjligheten att påverka, att kunna ha kontroll över sina handlingar i samspel med 

andra. Det är centralt både för möjliggörandet av agentskap och för lärande (Andersson, 2013; Biesta 
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& Tedder, 2006; Björklund Boistrup & Samuelsson, 2013; Norén & Anderson, 2016; Tetler m.fl., 

2015). Wiliam (2019) skriver om formativ bedömning som ett sätt att följa lärande och när han 

diskuterar runt att aktivera eleverna som läranderesurs för varandra lyder orden som följer: 

”En särskilt överraskande upptäckt är att effekten av kamrathandledning kan vara nästan så stark som 
individuell undervisning av en lärare (s.193)”. 

 

Just utarbetade förklaringar gynnar lärande både hos den som ger och den som får hjälp, konstaterar 

han. Utvecklande förklaringar beskriver han som förklaringar där det ingår en förståelse för varför ett 

svar är korrekt. Detta låter intressant! Strävan att få eleverna till att vilja ta rollen som den som 

förklarar, utövar aktivt agentskap i matematikvardagen uppmuntras även i BjörklundBoistrup m fl 

(2013) och speciellt två av deras punkter de skriver fram som avgörande för gynnande av agentskap 

blir centrala även i aktuell studie:  

Om vi som lärare vågar släppa lite och visar tillit (och ändå övervakar det eleverna gör samt ger redskap för 
elevernas självreglering), så tar (de flesta) elever ansvar för sitt lärande 
Om vi utmanar och förväntar oss mer av våra elever så presterar de mer och bättre (s.41). 

 

I matematikklassrummet uppenbarar sig så ett konkret förslag från huvudpersonerna själva med 

elevernas tips till läraren: ”Prata lite kortare” (fältanteckningar 2019-03-28, bilaga 7). Medveten och 

väl använd, verkar just tystnad vara en nyckel, ett sätt att lämna utrymme. Björklund Boistrup och 

Samuelsson (2012) skriver om hur lärare som uppmärksammar tystnad under lektionerna påverkar 

elevers engagemang och möjliga lärande i matematik på ett positivt sätt. Harris & Williams (2012) 

konstaterar att lärare som är beredda att invänta ett elevsvar lite längre förmedlar en tilltro till eleven 

att denne faktiskt klarar av att leverera. Den didaktiska föreställningen, PI2 växer fram som en önskan 

hos läraren att medvetet tystna, kliva ett steg tillbaka och därigenom lämna ett utrymme för elevernas 

förklaringar, deras agentskap. 

 

En ny målbild börjar ta form och förhandlas. Denna förhandling sker i mötet med några av 

Stockholms Universitets studenter och lärare vid MND, i samtal med matematikelever, stödlärare och 

resurspedagog i klassrummet på aktuell skola, sprungen ur läst litteratur. Kanske är målet kaxigt, men 

det förhandlas fram först och främst med eleverna, huvudpersonerna själva och kanske är det därför 

det kan antas. 

Andra målbilden 

En matematikmiljö som präglas av att aktivt agentskap syns hos eleverna i matematikvardagen. 

Eleverna vill stå för många av förklaringarna i klassrummet! 

Andra arrangerade situationen, AR2 

Elever som tar rollen som agent och den som förklarar i matematikvardagen.  

 

Den praktiska organisation, PO 2 som krävs växer fram i förhandling med eleverna och i 

lägen där läraren tystnar, väntar och de kliver fram. Fältanteckningarna från senare delen av terminen 

innehåller flera tillfällen där eleverna kliver fram till tavlan och ber om att få ta pennan och förklara. 

Det sker vid genomgångar när läraren tystnar och väntar, men det sker också vid enskilt arbete när en 

elev vill visa för en annan elev. I de ljudupptagningar som gjorts framkommer att även genomgångar 

som läraren håller i bjuder elever som är mer aktiva ifrån sin bänk som i fältanteckningen gällande 

spelet ”Satsa rätt” nedan. Ljudupptagningarna vittnar om en levande och respektfull diskussion vid 

genomgångarna och när elever förklarar för varandra vid bänken. En oväntad kommentar som dyker 

upp på den skriftliga utvärderingens sista rad där de kan lämna tips till läraren efter lektionen en av 

dagarna i april är:  
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…”inget tips allt är perfekt men idag fick jag aldrig förklara”. 

 

Kommentaren vittnar om hur vanligt förekommande elevförklaringarna blivit i klassrummet denna 

vårtermin, när en elev plötsligt slås av att denne inte utövat aktiviteten under en av lektionerna. 

 

En episod förtjänas lyftas fram lite extra både eftersom det är ett tydligt exempel på en av alla de 

gånger när eleverna på eget initiativ griper in och vill påverka men framför allt för att det sker vid ett 

tillfälle där en nytillkommen elev överraskande oss alla i rummet griper in för första gången och tar 

rodret. 

 

För att forma miljön där det välkomnas förbättringsförslag och där en diskussion om dessa kan uppstå 

har det tagit övriga elevgruppen och respektive lärare månader av arbete. Denne sedan tre veckor nye 

eleven, ELEV 7 skiljer sig inte mycket från eleverna som i höstas uttryckte sin tveksamhet inför 

ämnet. Hen känns till en början lite malplacerad, inte i fas med de andra elevernas inställning. Hen 

håller en väldigt låg profil annars, gömmer sig lite i sin hoodtröja och keps, plirar under lugg vid 

genomgångar. Vill inte förklara hur hen tänker. Vill bara skriva svar, om hen skriver något över huvud 

taget. Klottrar mycket.  Hittills har hen bara deltagit på uppmaning av lärare och med mycket små 

ofarliga insatser som att läsa en inforuta, säga rätt svar när läraren redan bekräftat hen har rätt. 

Situationen inträffar när lektionen ska avslutas med ett multiplikationsspel från tidskriften Nämnaren 

som heter ”Satsa rätt” (ncm.gu.se/stravorna). När spelreglerna gås igenom vid tavlan griper ELEV 7 in 

och vill förklara hur en annan elev i klassen ska tänka för att kunna spela framgångsrikt (se 

fältanteckningar 2019-04-04, bilaga 8). Eleven i fråga utövar därmed agentskap under matematik-

lektionen. Tillsammans med eleverna arrangerades en vardagsmiljö som präglas av att aktivt 

agentskap ska gynnas och synas hos eleverna i denna matematikgrupp. Eleverna drev arbetet framåt.  

Explorativt resonemang runt den arrangerade miljön, ER 2 

Detta är första gången ELEV 7 på eget initiativ agerar i betydelsen tar plats och påverkar (Björklund 

Boistrup & Samuelsson, 2013). I den här situationen deltar ELEV 7 inte i rollen av att bli undervisad. 

Hen deltar i aktiviteten spela spel och det är hen som förklarar ett strategiskt tänk för att maximera 

chansen till att vinna. Hen verkar uppskatta spelmomenten vi avslutar lektionerna med, de är trygg 

mark, en bekant aktivitet där hen kan turerna och dessutom ger uttryck för att uppskatta dem. På 

utvärderingslappen sedan skriver ELEV 7 tipset till läraren: 

”mer sånna här spel”. 

 

Några dagar senare, 25/4 erhålles ett spontant sms från vår nytillkomne elevs vårdnadshavare som 

uttrycker att barnet är gladare och piggare. Det är således möjligt att skapa en attitydförändring likt det 

Norén och Andersson (2016) beskrev som en följd av rådande diskurs. Elev 7 klev in i en för hen ny 

matematikmiljö och fann sig till rätta i rådande klassrumsnorm bara inom några veckor. 

 

Återigen deltar eleverna aktivt både i själva matematikämnet och i den sociala miljön, påverkar 

lektionen eller med andra ord de utövar sin delaktighet genom agentskap.  Förutsättningarna var 

förhandlade och både elever och miljö var förberedd. Agentskap beror av kontexten, är situerad 

(Andersson & Valero, 2016; Biesta & Tedder, 2006; Roth & Lee, 2007).  

 

Precis som Roth och Lee (2007) hävdar visade det sig att agentskap är beroende av de resurser som 

ges men kan inte vara deterministiskt, förutses på detaljnivå. I den återgivna situation är manegen 

krattad och där finns utrymme att få kliva in och ta plats, men att just denne elev skulle träda fram nu 

och på detta sätt kunde inte detaljplaneras i förväg. Det är också tydligt i klassrummet när detta 

utspelar sig att agentskap inte är en individuell företeelse utan något som sker i det mellanmänskliga 

spelet, situerat i gruppen (Biesta & Tedder, 2006; Norén & Anderson, 2016). Övriga elever låter sin 

relativt nya kompis få ta plats, de lyssnar, de nickar och börjar viska om egna vinnarstrategier.  Detta 

stämmer väl överens med det Biesta och Tedder (2006) lyfter fram som karaktäristiskt för ett 

ekologiskt sätt att förstå begreppet agentskap. Agentskapet syns i mellanmänskliga handlingar, 



15 

 

responsen hos individerna inbegripna i situationen föder utrymme för ytterligare handling, 

godkännande av att elever griper in.  

Återigen ett nytt nuläge 

Det är inte längre läraren som har ensamrätt om kunskapen. Eleverna utövar kunskapen, de utövar 

matematik. Vid de skriftliga utvärderingarna efter lektionerna i slutet av vårterminen 2019 ser 

formuleringarna ut på följande sätt när eleverna ombeds skriva hur de känns när de ska förklara: 

när jag för förklara jag känner mig jätte bra jag känner mig som lärare 
När jag förklara till andra känner jag mig jätte nervös och streset för mig. 
När jag får förklara för någon annan blir jag spännd för jag gör inte det så ofta 
När jag ska förklara matte för någon känns det bra 
När jag ska förklara matte för någon känns det bra 
När jag ska förklara matte känns det lätt, det beror på vem 
När jag ska förklara matte för någon så känns det bra och hjälpsamt. 
När jag ska förklara matte för någon det känns att jag komer göa fel och att alla komer skratta på mig 
När jag ska förklara matte för någon känns det kul och läskigt 

 

De elever som uttrycker en viss tveksamhet inför att förklara brukar välja att inte kliva fram till tavlan 

och förklara för hela gruppen. Däremot hörs de ofta vid sin plats fråga och förklara för varandra. Även 

den som frågar är alltså aktiv under den stund som kompisen förklarar, ställer följdfrågor och ibland 

hörs små okejanden som även kan följas av en form av sammanfattning där förståelsen checkas av från 

den som fått förklaringen, den som bett om hjälp. När de ber läraren om hjälp har de också en 

tydligare önskan om exakt vad de vill få hjälp med, var det körde ihop sig. Detta förtydligande från 

eleverna kommer ofta när läraren inte börjat prata ännu, utan när läraren precis som framme vid tavlan 

tyst väntar, vilar på svaret. Detta tolkas som att eleverna blivit säkrare på att förklara sina behov men 

också uppmanas till detta genom att det lämnas ett tidsutrymme där eleverna får ta plats.  

 

Försommarens matematikgrupp är bestående av elever som visserligen får be om hjälp, MEN alla 

elever har också fått förklara sina tankar för andra elever och flera av dem kommer regelbundet fram 

för att förklara sina tankar och uträkningar framme vid tavlan, som expert, lärarens utsände agent. Ofta 

sker detta när läraren tystnar och väntar. Gruppen består av elever som tar plats och är mångordiga, 

påverkar, erbjuds vara och är drivande i matematikklassrummet. Elevernas handlingar, befäster den 

nya klassrumsnormen där dessa från början tysta och avvaktande eleverna nu agerar som på 

hemmaplan.  

 

Ibland får de fortfarande höra insinuationer från andra elever om att vår grupp skulle vara sämst, eller 

andra elever som frågar om vi verkligen gör samma saker som i de övriga matematikgrupperna. Vid 

detta lag har eleverna börjat rycka mer på axlarna och konstaterar att de vet ju inte, de andra eleverna 

och när vi träffas kan vi fortsätta utöva vårt gemensamma agentskap. 

 

Under en av de sista lektionerna i maj ombads eleverna skriva ned vad som kommer upp i huvudet, ett 

ord eller en känsla, när de tänker på matematik i skolan. Följande framkom: 

Jättebra! 
Det är ganska roligt med matte. 
Jag vill bara jobba när jag hör matte 
Kul 
Det är bara matte. 
Kul 
Jag ticker om att bli förklarad för 
Känns bra, men jag kan också känna mig stressed om jag ska förklara för många. 
det har blivit roligare 
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Det är i huvudsak positiva omdömen kopplade till ämnet som kommer upp till ytan. I ett av 

uttalandena kopplas en ganska neutral känsla till ämnet. I jämförelse mellan de inledande tankarna, 

uttalandena om ämnet matematik och dessa senare framkommer en tydlig attitydförändring. Den 

tydliga attitydförändring till själva ämnet som sådant som påvisas ligger helt i linje med det Norén och 

Andersson (2016) beskriver i sin forskning. 

Slutsats och diskussion 

Metoddiskussion 

Gång på gång i denna studie erfars att agentskap är något som praktiseras, något som demokratiskt 

växer fram i dialog med eleverna och som syns i de handlingar som kommer till uttryck i klassrummet. 

En förhandling om vem som får uttrycka kunskapen och på vilket sätt är inte självklar i en grupp där 

inledande tankar gällande ämnet i sig kan kännas som ett motförslut. Att som elev erbjudas ett 

utrymme att agera, inom det ämne man är van att inte agera kan upplevas nervöst, stressande och spänt 

men efter en del träning även bra, hjälpsamt, lätt och kul samtidigt som de är läskigt. Utan de 

demokratiska formerna som denna studie växt fram under hade agentskap inte kunnat gynnas och 

därmed hade de transformationer som kunde iakttagas varit omöjliga. Att öppet och i en gemenskap 

sätta tydliga mål tillsammans med eleverna gjorde att inte bara läraren kunde utan även elever såg när 

utrymme kunde lämnas för att tillåta andra individer i gruppen få ta plats och utöva agentskap. 

 

Idag är övertygelsen ännu starkare att lärarens uppgift i en inkluderande skola är att se elevernas 

potential och svårigheter och stegvis hjälpa dem framåt med bibehållen, alternativt återerövrad respekt 

för sin egen förmåga. Att ge eleverna upplevelsen av att de har rätt till kunskapen, de får uttrycka den 

och gripa in i sin egen kunskapsutveckling handlar om att ta till vara alla barns matematiska 

möjligheter. 

”Att ta till vara alla barns matematiska tankar och utvecklingsmöjligheter måste bli en av skolans 
huvuduppgifter” (Ljungblad, 2003). 

 

Wiliam (2013) skriver att genom att öka tiden där läraren väntar in ett svar, eller väntar med sin 

utvärdering av svaret till runt tre sekunder: 

…”ger det mätbart ökat lärande” (s.99). 

 

I denna studie blev användandet av väntetid ett verktyg, en överenskommen signal till eleverna om att 

de förväntades gripa in och agera. Elever och lärare var motiverade att kämpa mot ett gemensamt mål 

och därigenom infann sig en tyst överenskommelse och vilja till transformation. Verktyget fanns inom 

omedelbar närhet i form av medveten tystnad. 

” tystnad som ett större inslag i bedömningshandlingar kan påverka elevers engagemang och möjliga lärande 
i matematik på ett positivt sätt” (Björklund Boistrup & Samuelsson, 2012). 

 

Även om verktyget finns i omedelbar närhet, är det som en tango att lära sig utnyttja det. Gissningsvis 

behövs längre träning innan perfektion uppnås, men i dagsläget finns en egenupplevd erfarenhet som 

öppnat dörren till att våga fortsätta utforska medveten tystnad i syfte att bjuda in till agentskap. I detta 

utforskande av en lärares yrkesvardag upplevdes modellen för kritisk undersökning (Skovsmose & 

Borba, 2004) som tillämpades här, som en  ryggrad. När vetenskapen ska flytta in i klassrummet kan 

modeller vara möjliggörare och underlätta de processer som underhåller en önskad förändring. 
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Osäkerhetsfaktorer 

Elevgruppen och läraren jobbade tillsammans under hela hösten men själva studien med dess två 

interventioner började ta form strax före jul, provades lite och inleddes starten av vårterminen. Detta 

medför att fältanteckningar förda av läraren, ljudupptagningar och elevutvärderingar finns tillgängligt 

främst för vårterminen. 

 

Matematikgruppen har varierat lite under året i elevunderlaget, framför allt i slutet av hösten och 

direkt efter jul påverkade detta gruppdynamiken och denna studie på så sätt att vi noga fick lägga ner 

jobb på att återetablera tilliten och det gemensamma målet gång på gång. Detta skedde även efter 

sportlovet när ELEV 7 började. Samtidigt kan detta återetablerande av målet, att det uttalas gemensam 

en vilja att eleverna ska vara de personer som står för huvuddelen av förklaringarna också vara en del 

av orsaken till framgången. Återetablerandet av målet verkade som ett bränsle i 

transformationsprocessen. Målet blev och tilläts vara synligt! 

 

En elev som deltog under tidigare delen av höstterminen deltar idag i annan verksamhet på skolan. En 

elev slutade vid jullovet men här kunde en attitydförändring anas i och med att hen vid höstterminens 

start skrev att matematik var ”dåligt” men på självbedömningen inför den muntliga delen av det 

nationella provet i matematik skrev att matematik var ”roligt”.  Den elev som slutade redan i oktober 

hade skrivit på sin lapp att matematik var ”tråkigt”. Tre elever har tillkommit och deras inställning till 

ämnet matematik beskrivs med hjälp av deras egna omdömen nedan: 

 

ELEV2 skrek i korridoren på väg in till lektionen: Jag hatar matte! i början av december. Vid en av 

eleverna påbörjad diskussion (bilaga 5) om dilemmat med att andra säger att vi är sämst försvarar 

ELEV2 gruppen med att skriva: ”Jag tycker att den här mattegruppen är bäst men jag blir lite less för 

dom säger att vi är sämst. Jag har jättebra lärare. Vi lär oss mycket här och det går bättre och bättre för 

oss Alla.” När hen på utvärderingen efter nationella provet i matematik i maj beskriver vad hen tycker 

om ämnet skriver han: ”MATTE är jätte kul nu men det var inte det för några månader sedan.” ELEV 

7 skriver på sin Självbedömning efter nationella provet i matematik i maj att han tycker ämnet är ”Lätt 

men har aldrig tyckt om matte.” ELEV 4 som började direkt efter jullovet skriver på 

självbedömningen efter nationella provet i matematik i maj: ”det har blivit roligare.” 

 

Gissningsvis har gruppens sammansättning betydelse eftersom det begränsade antalet elever gjort att 

just de, de ursprungligen tysta eleverna varit de enda eleverna på plats, de enda eleverna tillgängliga 

att axla rollen som drivande, kunniga, kapabla att förklara. De elever som annars trätt fram i den större 

klassen fanns inte tillgängliga att gömma sig bakom, eller med ett annat perspektiv fanns de heller inte 

där att döma kvaliteten på de till en början trevande förklaringarna. 

”Elever som deltar i klassdiskussioner blir verkligen klokare” 

 

hävdar Wiliam (2013) och förklarar detta bland annat genom liknelsen med att ishockeyspelare som 

får mer tid på isen får mer träning och således bättre chans att öva upp sina förmågor (Wiliam, 2013). I 

den grupp som eleverna blev satta under matematiklektionerna fick de mer individuell lärartid, en 

gång i veckan fanns en lärare som kunde simultantolka från svenska till modersmål för två av 

eleverna, en annan av veckans lektioner fanns en resurspedagog tillgänglig. På detta sätt blev vår 

grupp en väg med stöd in i en inkluderande matematikgemenskap.  Utfallet av studiens önskan att 

förstå vad agentskap kan vara och sedan gynna detta var mycket positivt och slutsatsen blir att en 

lärare med agentskap kan fungera som möjliggörare och skapa agentskap hos eleverna, även om 

utgångsläget kan kännas lite motigt. 

 

Tyvärr lämnar jag dessa elever nu, till ett nytt stadium och en ny organisation, en ny kontext. Det finns 

en oro att om denna nyupplevda känsla av agentskap inte tas om hand och vårdas kanske går om intet 

och eleverna faller tillbaka i gamla mönster av inlärd hjälplöshet, brist på medinflytande och känslor 

av att befinna sig i bakgrunden (Biesta & Tedder, 2006; Ljungblad, 2002; Persson & Persson, 2016; 

Wiliam, 2013). Med bara ett år tillgängligt för studien kunde visserligen flera av de kunskapsmål som 
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eftersträvas i våra styrdokument bockas av, men flera av eleverna har fortfarande lång, men inte 

omöjlig väg kvar för att nå godkänt i ämnet som helhet. 

Resultatdiskussion 

Agentskap kan ha formen av förklaringar. Till en början sågs dem som korta, enkla och väl repeterade 

och sedan upplevdes förklaringar som en framväxande norm i klassrummet, uppskattade av både 

lärare och elever.  

 

Resultatet visar att genom att ge agentskap, visa tilltro till elevernas förmåga att leverera och ta 

elevernas tips till läraren på utvärderingslapparna på allvar kunde agentskap gynnas. Att erbjudas 

rollen som expert, den som förklarar mottogs i början av mycket förvånade miner men ersattes mer 

och mer med små leenden och sträckta ryggar. I takt med ökat agentskap syns också hur eleverna på 

ansvarsfullt sätt medvetet ville delta i och utöva medinflytande.  Agentskapet byggdes upp genom att 

bjuda in till delaktighet och formerna, den praktiska organisationen förhandlades fram inom gruppen 

av lärare och elever. Den positiva förändringen av klassrumsnormen, transformationen av deltagarna 

accelererade när eleverna kände att de själva fick gripa in och påverka vilket i sin tur påverkade 

läraren tillbaka och här i detta pågående förhandlande och samtal skapades en gynnsam lärmiljö. Både 

läraren och eleverna blev det Roth och Lee (2007) kallar aktiva subjekt och det som förutsätter att 

lärande sker. Är lärande och agentskap i nära beroendeförhållande så torde det i denna studie ökade 

agentskapet hos eleverna, deras vilja att förklara även gynna deras lärande i linje med flera av de lästa 

artiklarna runt begreppet (Björklund Boistrup & Samuelsson, 2013; Hirsh, 2017; Norén & Anderson, 

2016; Roth & Lee, 2007).  

 

Bortsett från sociala faktorers starka påverkan på skolprestationer är själva lektionen kanske det enda 

tillfälle samhället kan påverka individens/elevens matematiska lärande (Adler & Ronda, 2014). Denna 

studies resultat ligger i linje med ståndpunkten att utbildning kan kompensera för samhället, kan 

kompensera för faktorer som ligger utanför skolans väggar (Bunar, 2016; Wiliam, 2019). Studien kom 

att bli ett konkret exempel på hur skapandet av mer inkluderande skolmiljöer kan te sig och är således 

en viktig pusselbit i gapet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet, just som Nilholm (2007) 

eftersökte. 

Nya perspektiv 

Om gruppen kunnat fortsätta ytterligare några år, hur hade den framtida utvecklingen av agentskap sett 

ut bland eleverna? Hade nya varianter av agentskap kunna finnas och finslipas? Att öppna upp för 

agentskap möjliggjorde en attitydförändring hos eleverna, från en negativ attityd till ämnet till en 

positiv upplevelse av detsamma och är en start på en gynnsam individuell matematikutveckling. 

Elevernas egen inställning till sitt skolarbete och sitt lärande är en avgörande faktor för att öka 

måluppfyllelsen (Tetler m.fl., 2015). 

 

En utveckling av denna studie vore att testa liknande verktyg i vanlig klass, alltså i en större grupp för 

att se i vilken grad agentskap kan byggas där. Kanske kan agentskap uppträda som andra synbara 

handlingar än förklaringar i matematikklassrummet? 

 

Med en hållbar skolutveckling, i förlängningen ett hållbart samhälle, i fokus för klassrumspraktiken 

kanske en vanlig matematiklärare kan bli en motkraft i den tråkiga trend som tidigare observerats där 

den svenska skolans undervisning och matematikundervisningen i synnerhet blivit en sorterande, 

reproducerande verksamhet som konserverar ohållbara sociala spärrar för individer. Med målet att 

finna och gynna agentskap verkar det vara möjligt att låta varje individ upptäcka egna inneboende 

möjligheter och styrkor, att matematik kan vara för dem, att de kan vara en agent som klarar av att 

leverera kunskap i detta högstatusämne. Att fokusera på mekanismer som inkluderar, förstå hur de 

uppträder och gynnas är centralt för varje lärare i skolan och för matematiklärare i synnerhet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Utvärdering efter lektionerna 

 

Vi jobbade med… 

 

 

Dagens mattelektion kändes…. 

 

 

Det som var bra idag var…. 

 

 

Det som var dåligt idag var… 

 

 

Har du blivit bättre på någonting denna lektion, vad har du lärt dig? 

 

 

 

 

Mitt tips till läraren är… 
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Bilaga 2 Självbedömning – Du och matematiken  

 

Namn:   

Datum: 

 

Hur vet man att man är bra på matematik? 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka är dina starka sidor i matematik? 

 

 

 

 

 

 

 

Varför är du stark i dessa områden? 

 

 

 

 

 

 

 

Hur tycker du det ska bli att genomföra de nationella proven i matematik? 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka känslor upptäcker du inom dig när du tänker på att du ska genomföra de nationella proven i 

matematik? 

 

 

 

 

 

 

Hur tror du det känns när du är färdig med de nationella proven i matematik? 

 

 

 

Hur känner du dig i följande situationer? 
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När du ska Säker Ganska 

säker 

Osäker Mycket 

osäker 

visa hur du har löst en uppgift     

försöka förstå hur någon annan har  

löst en uppgift 

    

diskutera lösningar av uppgifter  

med kamrater 

    

lösa en uppgift som ser annorlunda ut  

än vad du är van vid 

    

välja vilken metod som passar bäst  

för att lösa en uppgift 

    

använda huvudräkning     

använda skriftliga räknemetoder     

använda miniräknare     

skriva ner beräkningar som du har gjort med 

miniräknare 

    

avgöra om ett svar är rimligt eller inte     

beskriva vad som menas med  
    

beskriva vad som menas med medelvärde     

beskriva vad som menas med omkrets     

 
Vad tycker du om skolämnet matematik? 

 

 

Vad vill du bli bättre på i ämnet matematik? 

1

8
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*jag = läraren 

 

 

Bilaga 3 Fältanteckningar 2019-01-16 

 

Nästa tillfälle går vi igenom samma sak på tavlan direkt i inledningen av lektionen. Efter 

genomgången kommer en av eleverna, ELEV 2, lite sent och när hen ska sätta igång att jobba med 

multiplikationsuppställningar blir det ett stort veck i pannan varpå hen räcker upp handen. Hen är på 

det tal som ELEV 4 precis frågat om. Jag* har gått igenom genom att modella, hen har gjort en egen 

uppgift genom att prata högt på samma sätt som jag modellade och sedan fortsatte hen räkna en 

uppgift till medan jag bara stod tyst och väntade bredvid. 

När jag ser att det turligt nog är precis de tal som ELEV 4 gjort tillfrågas om hen kan tänka sig 

förklara för ELEV 2. Kanske att man har lättare att förklara för en kompis, eftersom man precis förstår 

det svåra när man klurat ut det svåra själv? ELEV 4 ser mycket förvånad ut över min fråga och säger: 

-Ska jag? 

Jag undrar om hen tror sig kunna? Och lovar stå inom hörhåll som en livlina om hen upptäcker att hen 

behöver hjälp. 

-Jaaa, okej. Jag kan väl prova, säger hen med ett begynnande leende på läpparna. 

ELEV 4 förklarar sedan på ett utmärkt sätt gången i att ställa upp en multiplikationsalgoritm. ELEV 2 

tar ELEV 4 på stort allvar, lyssnar, ställer frågor och får svar. Sedan räknar ELEV 2 med lätthet enligt 

mallen levererad av ELEV 4. 

 

Lite senare, 4/2 får jag ett mail från ELEV 4´s mamma om att hen trivs mycket bra i 

matematikgruppen. HÄRLIGT! 
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Bilaga 4 Fältanteckningar 2019-02-07 

 

v.6 2019 

Additionsuppställningar, subtraktionsuppställningar har vi plockat med centimo och bilder av pengar 

för att förstå. Tycker ändå att det gått lite sisådär. På inrådan av specialläraren testar jag denna gång att 

börja med att lära ut metoden/gången och hoppas att förståelsen ska komma efter hand. Således följer 

vi för ovanlighetens skull bokens informationsruta med efterföljande befästningsuppgifter.  

 

Fältanteckning 2019-02-07 

Under torsdagen ska vi så fortsätta med våra divisionsuppställningar i kort division. Vår 

resurspedagog (RP) är närvarande men förstår inte hur kort division går till. Jag ber eleven ELEV 1 

förklara. RP lyssnar, rynkan i pannan växer, hon utbrister: 

-Men varför skriver man plötsligt en nolla där? ELEV 1 kan inte riktigt förklara varför utan försöker 

ta ett nytt tal och visa en gång till själva gången för hur man gör.  

-Neej, jag förstår inte, säger RP vilket får ELEV 1 att bli mycket osäker…Hen tittar på mig och jag 

nickar och bekräftar att hen förklarat på ett toppenbra sätt. Helt rätt. Hen tittar lite sidledes på vår RP 

och sätter sig igen. Jag frågar om vi ska försöka hitta ett sätt som RP förstår och ställer samma tal i 

liggande stolen på tavlan. 

-Nej. Det där har jag aldrig förstått säger RP. Jag vänder då på stolen så det blir en trappa och frågar 

om hon tycker det ser bekant ut?  

-Nu vet jag hur jag ska göra säger RP och som ett rinnande vatten säger hon och jag antecknar på 

tavlan alla stegen. 

-Hjälp vad många siffror! Det där ser krångligt ut, säger eleverna. Jag berättar då att det är ett himla 

smart sätt eftersom man skriver ut allt istället för att ha det i huvudet som vid kort division. MEN 

egentligen är det samma sak, säger jag och möter ett helt gäng frågetecken i klassrummet. Vi jämför 

nollorna i kort division med de i trappan. 

-Ja, i trappan vet jag ju vart jag ska skriva nollorna säger RP. Men jag förstår inte vart de ska i kort 

division. 

 

Veckans reflektion: 

Plockar fram vårt centimomaterial ur skåpen igen. Vi får börja med att plocka och visa vad som 

händer vid en divisionsuppställning. Formen i alla ära, men nu behöver vi ta tag i förståelsen. Det här 

går ju inte! 
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Bilaga 5 Fältanteckningar 2019-02-20 

Idag är Elev 1 upprörd när hen kommer in i klassrummet. Jag frågar hur det är fatt och hen säger: de 

andra säger att de är så himla bra på matte, de räknar längre fram i boken, att vi inte gör samma saker 

och att vi därför är …inte lika bra, vi är dåliga. 

De andra i gruppen som hör detta intygar att så är det. Hur känns det då frågar jag?  

-Taskigt, 

- inte sant, 

-dumt,…. 

De diskuterar sinsemellan läget och jag lyssnar, ställer frågor. Jag ber dem skriva ned de tankar de har 

om detta på ett randigt papper jag delar ut. På detta vis kom Elev 1 att liksom sätta ljuset på, fokus på 

precis det dilemmat jag anat bland barnen och vill jobba för att motverka.  

 

Elevernas skriftligt formulerade tankar efter samtalet i gruppen: 

Elev 1. Jag tycker att de är irriterande, elaka och vår grupp blir kränkta av andra klasser och grupper. 

Elev 3. Jag tycker att ingen mattegrupperna är sämst. Jag hört att en pojke sa att vår lärare är sämst 

mattegruppen är sämst. 

Elev 9. Jag tänker på att de inte ska säga så till den här mattegruppen vi är ju jättebra och ibland så gör 

vi svåra saker. Jag tycker att alla mattegrupper är bra. 

Elev 5. Jag tänker att de får inte säga så här för om tror att de är bäst vi också på våran lärares 

mattegruppen är bäst i hela världen      . 

Elev 8. De så att all som går till vår lärares grupp är det sämsta i matte när de så att vi var sämsta jag 

kände att jag är sämst men när jag kommer till den matte lektion jag känner inte mig dålig att jag är 

sämst. 

Elev 2. Jag tycker att den här mattegruppen är bäst men jag blir lite less för dom säger att vi är sämst. 

Jag har jättebra lärare. Vi lär oss mycket här och det går bättre och bättre för oss Alla. 

 

Sedan slår Elev 3 upp dagstidningen för att se när solen går upp, och ned och vi räknar ut hur länge vi 

ser solen ovanför horisonten idag. Vi vänder också på det och funderar hur många timmar av dygnet 

som v i inte kan se solen. Detta har vi gjort nu varje onsdag sedan i augusti. De flesta tycker att det är 

lätt i första steget…idag vållar bara 24 – dagsljustiden lite problem. 
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Bilaga 6 Fältanteckningar 2019-02-21 

Idag deltog vår resurspedagog, RP på lektionen. Hon kom dock lite sent på grund av ett elevärende 

och kom in mot andra halvan av vår genomgång. (L betyder lärare) 

 

-Nu är tanken att vi ska fundera över hur man resonerar vid kort division, säger L. 

ELEV 2 träder fram och säger:  

- Det var ju det här vi skulle förklara för RP och hon är ju här nu. Kan jag få rita? 

Det var inte samma elev som tillfrågats speciellt och som tidigare lektioner fått huvudansvar för att 

träna med att hitta på tal, resonera högt och plockat med centimo….men ELEV 2 har ju också 

resonerat tillsammans med ELEV 1. Pennan lämnas över till ELEV 2 som tar sig an 25/3 m h a kort 

division. 

-Du måste tänka så här…hur många gånger får tre plats i 25? Det är lätt, det får plats åtta gånger och 

sedan får man en i rest. Hen skriver en etta ovanför femman.  

-Ska jag tänka 15 nu då? frågar RP. 

-15? säger ELEV 2. Nej inte 15 du måste ju sätta ut decimaltecknet och en nolla. Sen kan du tänka hur 

många gånger tre får plats i 10. 

Här uppstår en diskussion mellan ELEV 2 och ELEV 1 (som tränat lite mer med att plocka med 

centimomaterial och växlat.) ELEV 1 hävdar att man måste ju se att det ska växlas och säger: 

-25 ental delas upp i tre och då blir det ett ental över, det är det entalet som är rest. 

-Men varför står det då noll där? undrar RP. 

-Det har att göra med platsen, så man ser vilken plats siffrorna ska vara på, säger ELEV 2. 

-Men egentligen är det för att man har tio pyttesmå bitar, säger ELEV 1. 

Det blir som en paus, eleverna är tysta, RP är tyst och ELEV 2 samt ELEV 1 tittar på läraren. Väntan. 

De magnetiska centimo-bilderna plockas fram som visar 2 tiotal och 5 ental och växlingen genomförs. 

När de står där med ett rött litet ental har övriga elever ett veck mellan ögonbrynen och läraren säger 

att nu får vi plocka fram fantasin och tänka oss att vi klipper detta ental i tio små bitar. ELEV 1 nickar 

bekräftande: 

-precis så, man växlar! 

Med röd penna ritas så de 10 tiondelarna ut och ELEV 2 fortsätter: 

-Nu ser du alla tio. Hur många gånger får tre plats i 10 jo det är tre gånger, säger hen och skriver 3 

efter 8. 

-Nu blir det en över igen, den skriver du här uppe och sätter ut en nolla under, säger ELEV 2. 

L frågar: 

- Hur stora är de delarna? 

Nu hörs plötsligt från ELEV 3: 

-De är så små att de aldrig kommer synas! 

Fantasisaxen åker fram igen och resten klipps i tio bitar, varpå mycket små röda prickar som får 

symbolisera hundradelarna ritas upp på tavlan. 

-Vad var det jag sa? de syns inte, säger ELEV 3 med ett leende på läpparna och drar som för att 

bekräfta sin tanke handen genom håret. 

ELEV 2 är i högform, hen står rak i ryggen framme vid tavlan och med mössan som åkt upp lite i 

pannan och whiteboardpennan i handen säger hen: 

-Nu ser du alla tio. Hur många gånger får tre plats i 10? jo det är tre gånger säger hen och skriver 3 

efter 8,3. Varefter hen saktar ner lite och blir tyst, tänker tyst, slår med pennan i handen, tittar på alla 

små växlade delar, är tyst och säger sedan: 

-Men det här kommer ju aldrig att ta slut. Jag kan ju skriva 333333! 

-Så är det på miniräknaren också, konstaterar ELEV 1. 
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Bilaga 7 Fältanteckningar 2019-03-28  

En mycket positiv sak blev sedan utvärderingen onsdagen den 27/3 när en elev på utvärderingspappret 

skrev tipset till läraren: ”Prata lite kortare” 

Dagen efter, torsdagen den 28/3 lyfte jag detta fantastiska tips, tackade och berättade att jag blivit glad. 

Jag frågade om de skulle kunna hjälpa mig i detta syfte. Om jag försöker förklara mindre och de mer, 

så att jag får höra deras funderingar/förklaringar mer.  

Några tjejer fnittrade, eleven som gett rådet log (pekade på sig själv och viskade stolt till mig att det 

var hen som skrivit☺ ) och några andra killar såg förvånat förväntansfulla ut. 

ELEV 1 utbrister: 

-Det kanske inte blir så lätt för dig. 

L: Håller med. Tror nog att det kan vara svårt för en lärare att lyssna mer och prata mindre. Men 

eftersom jag verkligen tror att det är ett gott råd frågar om de kan se fördelarna med att försöka att de 

förklarar mer och läraren mindre. 

ELEV 4 säger: 

-Om du ser vad vi kan på lektionerna så behövs ju inte så många prov. 

ELEV 5 bekräftar: 

-Jag blir nervös när det är prov. 

ELEV 6 säger dock: 

-Men till prov skärper man till sig lite mer, så det är inte bara dåligt. 
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Bilaga 8 Fältanteckningar 2019-04-04: 

Vi avslutar med spelet ”Satsa rätt”. När spelet gås igenom på tavlan är det som att ELEV 7, vår 

nytillkomne elev vaknar till liv.  

När ELEV 3 vill satsa på talet 13 på spelplanen, för att hen tror denna produkt ska komma upp när 

man slår med två speltärningar protesterar ELEV 7.   

-Det är omöjligt, säger ELEV 7. 

-Kan du berätta hur du menar, undrar lärare. 

-Det finns inget på tärningen som kan bli 13, om jag ska gångra, säger ELEV 7. 

ELEV 3 ser uppriktigt förvånad ut. ELEV 7 fortsätter: 

-Du kan ju få 2 gånger 6 = 12 men inget går att gångra till 13. 

-Ahaaaa, säger ELEV 3 och drar till med 17 istället. 

-Nej, det går ju inte heller, säger ELEV 7. 17 kan man ju inte gångra till.  

-Hur vet man vad man kan gångra till, undrar lärare. 

-Man måste ju använda det som står på tärningen, säger ELEV 7. 4 gånger 4 t ex det blir 16 men inte 

17. 

Nu väljer ELEV 3 talet 16 istället, följt av talet 20 och 4.
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