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Abstrakt 
Undersökningen beskriver den matematiska kommunikationen mellan speciallärare och 
matematiksvaga elever. Den empiriska datan består av två matematiklektioner från år 9 i 
grundskolan. Datan analyserades för att finna olika typer av kommunikation. 
Lärarna var i många delar medvetna i sitt sätt att kommunicera med eleverna och 
undervisningsmiljön kändes trygg. Under lektionerna observerades två parallella språk, ett 
vardagsanknutet och ett matematiskt språk. Det framkom att ett tydligt förhållningssätt 
beträffande matematiskt språk kan underlätta för elevens inlärning samt medvetandegöra läraren 
om den kommunikativa betydelsen i undervisningen med styrdokumentens mål i fokus.  
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Abstract 
The present investigation describes the mathematical communication between the special needs 
teacher and pupils with mathematical disabilities. The empirical data consists of two mathematics 
lessons from grade 9 in the compulsory school. The data was analyzed in order to find different 
kinds of communication. The teachers were in many ways aware of their way to communicate with 
pupils and the teaching environment felt confident. During the lessons two parallel languages were 
observed, one everyday related and one mathematical language. It was found that keeping a 
distinct approach to the mathematical language can facilitate student learning and make the 
teacher aware about teaching communicatively with steering documents goals in focus.  
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1 Inledning 

Efter många år som matematiklärare blev valet av olika anledningar att läsa vidare till speciallärare 

i matematik. En anledning var det varit givande att jobba med de elever som stött på svårigheter i 

matematiken. Under senare år tycks dessa elever blivit fler, samtidigt som tillgången till extra 

resurser i form av lärartjänster har minskat och en känsla av att inte räcka till har infunnit sig. Vid 

undervisning av matematiksvaga elever är målet att finna kritiska moment i inlärningen och vägar 

för att komma tillrätta med dessa. Begreppet individualisering används frekvent som en universal 

lösning på situationen. I försök att individualisera styr i läromedlet många skolors undervisning 

något som ej stämmer överens med vad Lpo 94 säger om matematikundervisningen. 

Flera forskare (bl.a. Löwing, Bentley och Kilborn) har studerat grundskolans matematik i Sverige 

och i flera fall utgått ifrån ett kommunikationsperspektiv. Bentley (2003) har i en undersökning 

tittat på hur elever arbetar kring matematiska begrepp. Enligt den undersökningen brister elevernas 

förståelse av begrepp och begreppsmodeller. Detta menar Bentley är en följd av för mycket 

läromedelsundervisning och självstudier som bidragit till att elever antingen inte utvecklat sådana 

eller att de befäst en felaktig tillämpning. Lärare måste prata matematik med eleverna för att 

upptäcka vad de inte förstår och prata om beräkningsprocedurer så att inte enskilda elever blir 

utlämnade åt sig själva. Kommunikationen mellan lärare och elev blir därför en viktig faktor. Detta 

väcker funderingar om den matematiska kommunikationen i skolor idag och särskilt den mellan 

speciallärare och de matematiksvaga eleverna. Är det så att gemensamma genomgångar anses vara 

ett tillräckligt sätt att kommunicera med eleverna? Är den muntliga instruktionen som ges enskilt 

till eleverna medan de sitter och räknar i boken den viktiga kunskapsförmedlingen? Hur ofta 

förekommer det att matematiklärarna låter sina elever muntligt reflektera över sin kunskap under 

matematiklektionerna? Finns det sätt att kommunicera som underlättar inlärningen för eleverna? 

Innehar speciallärare en spetskompetens vad gäller det kommunikativa?  

Lpo 94 talar om en förståelse av matematiken. Här nämns vikten av att eleven ”... får tilltro till sitt 

eget tänkande...” De nationella målen att sträva mot i matematik på grundskolan tar bland annat upp 

att elever ska  

”– utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och 

generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande”. 

I följande arbete studeras olika typer av kommunikation som sker då speciallärare undervisar 

matematiksvaga elever. Med kommunikation menas här den verbala kommunikationen och därmed 

görs en medveten begränsning av den kommunikation som förekommer i klassrummet.  
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2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att studera speciallärarens kommunikativa undervisning samt 

söka efter ramfaktorer som möjliggör eller försvårar denna kommunikation.  

 

2.1 Frågeställningar 

Hur ser den kommunikation ut som kommuniceras hos speciallärare under matematiklektionerna? 

Finns det ramfaktorer som möjliggör eller försvårar denna kommunikation?

2.2 Begränsning 

Fokuseringen ligger vid speciallärarens verbala kommunikation och hur denne får fram det 

matematiska innehållet, vilket anses vara målet för den ämnesinriktade kommunikationen. 
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3 Bakgrund 

3.1 Ramfaktorteorin 

Det finns ett antal faktorer, s.k ramar, som påverkar undervisningen i skolan, här refereras till 

läromedel, gruppstorlek, skolans utrustning och skolans styrdokument. Under 1960-talet 

introducerades dessa ramar under benämningen ramfaktorteorin. En teori som under åren utvecklats 

av flera olika forskare, t.ex. Dahllöf och Lundgren, och på 1990-talet fick renässans genom bland 

annat Bernstein och Bourdieus, (Löwing, 2004). 

Ramfaktorteorin har haft en stor betydelse för skolutvecklingen och byggs kring fyra faktorer, 

undervisningens mål, undervisningens ramar, undervisningsprocessen och undervisningens resultat. 

Genom att studera samspelet mellan dessa faktorer kan undervisningen utvärderas. Det görs en 

uppdelning av ramarna som fasta och rörliga. De fasta ramarna är ej påverkbara av läraren såsom 

skolans styrdokument och rådande kunskapssyn. De rörliga kan läraren kortsiktigt påverka, tex 

läromedel, elevgrupperingar, arbetssätt och form. Läraren är styrd av dessa ramar och de påverkar 

undervisningen. Nuvarande läroplan, en fast ram, har inte som sina föregångare några anvisningar 

som beskriver undervisningens innehåll istället är det lärarens uppgift att tolka och omsätta 

innehållet i verksamheten. Skolans styrdokument slår fast vad matematik är och anger 

undervisningens mål och syften, utifrån vilka en lokal arbetsplan utarbetas som förväntas skapa 

stimulans och leda till en mer aktiv och lokalt anpassad planering. Något som kräver såväl 

ämnesmässiga kunskaper som didaktiska, varför lärare med ytliga kunskaper i matematik riskerar 

att hamna i stereotypa undervisningsformer, vilket kan medföra att eleverna inte undervisas på rätt 

nivå, (a.a).  

"Det verkar emellertid som om de ständiga kasten mellan olika pedagogiska idéer (ofta framställda 

som sanningar eller universal mediciner) och de stora svängningarna när det gäller synen på 

kunskap och inlärning i olika kursplaner, har lett till diskontinuiteter i lärarkårens ”kollektiva 

intellekt”. Många lärare verkar därför sakna såväl klara mål som funktionella metoder för sin 

verksamhet." ( Emanuelsson m.fl. ,2003 s.111). 
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3.2 Styrdokument  

3.2.1 Lgr 1962 & Lgr 1969 

1962 infördes grundskolan i Sverige som ett sätt att försöka demokratisera skolan. Målet var att ge 

alla elever en likvärdig utbildning, genom att skapa en skola för alla. Med detta följde krav om att 

läraren skulle individualisera sin undervisning, vilket var ett nytt sätt att undervisa, (Löwing, 2006). 

1969 kom en läroplan som fokuserade mer mot metod och arbetsform. Det var en läroplan som 

influerades av en matematisk debatt som pågick i USA under 1960-talet vilken formade en 

grundsyn som resulterade i en självinstruerande arbetsform, (Kilborn,1981). Ett svenskt exempel på 

en sådan arbetsform är IMU-projektet, en undervisningsmetod som inte föll väl ut eftersom 

eleverna inte förstod språkanvändningen i materialet. En av slutsatserna blev att om texten var svår 

att förstå kom inte eleven att tillgodogöra sig nya begrepp och matematisk kunskap. För att erhålla 

en matematisk språkanvändning var det viktigt att eleverna fick lyssna till och delta i muntliga 

genomgångar.(Löwing & Kilborn, 2002). 

3.2.2 Lgr 80 & Lpo 94 

1980 när Lgr 80 trädde i kraft inriktades debatten mot att definiera baskunskaper. Detta uppfattades 

som positivt eftersom det möjliggjorde en lägsta kunskapsnivå dit även de matematiksvaga eleverna 

hade möjligheter att nå. Dock definierade debatten fortfarande baskunskaper ur ett matematiskt 

perspektiv snarare än ett samhällsmedborgerligt perspektiv. Lgr80 ledde till att dialogpedagogiken, 

PBL, och miniräknaren infördes. Den problembaserade inriktningen har riktat fokus mot att "tala" 

matematik samt anknyta till elevernas vardag, (Kilborn, 1981; Löwing & Kilborn, 2002). 

1994 kom ytterligare en läroplan, LpO-94, i vilken det talades om basfärdigheter istället för 

baskunskaper vilket i sin tur lett fram till de metoder som används idag och som ofta baseras på 

ideologin konstruktivism. som kortfattat kan beskrivas som en matematikfilosofisk gren vilken 

anser att matematisk förståelse skapas genom individens aktivitet och inte genom att passivt 

mottagande (Engström, 1998). Sedan 1962 har läroplaner haft den gemensamma grundtanken, en 

skola för alla, något skolan ännu strävar mot idag, (Löwing & Kilborn, 2002) 

 

 



5 
 

3.2.3 Kursplanen för Matematik i grundskolan 

Under flera decennier har det funnits behov av att förändra matematikundervisningen både 

internationellt och nationellt. Bland annat pekas på att matematikundervisningen bör bli mer 

undersökande, kommunikativ och probleminriktad. Synen på matematik och vad matematik är, 

påverkar både lärarens undervisning samt återspeglas i kursplaner i matematik, (Runesson, 1999). 

I den svenska kursplanen för matematik står bland annat att undervisningen "skall ge eleverna 

möjlighet att utöva och kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt 

och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem." Vidare står att 

utbildningen ”syftar till att utveckla elevens intresse för matematik och möjligheter att 

kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer”. Vad gäller dessa riktlinjer är det ett 

dilemma att dagens samhälle förändras i en snabbare takt än tidigare. Denna förändringstakt ställer 

allt högre krav på de kunskaper som krävs för att klara nians uppnåendemål, att "hantera situationer 

samt lösa problem som vanligen förekommer i hem och samhälle och som behövs som grund för 

fortsatt utbildning", (Skolverket, 2009) 

Matematik är enligt läroplanen tänkt att bland annat användas för att beskriva verkligheten. En 

svårighet är att den beskrivning av ämnets karaktär och uppbyggnad som finns i kursplanen, där den 

beskrivs som abstrakt och i matematiska objekt, kan uppfattas som motsägelsefull om den jämförs 

med den typ av undervisning som ska bedrivas i grundskolan. Om matematiken sätts in i ett för 

eleven bekant sammanhang blir den lättare för eleven att ta till sig och använda i sin 

kommunikation,(Kilborn & Löwing, 2002).  

3.2.4 Att undervisa i enlighet med kursplanen i matematik 

Unenge m.fl. (1994) beskriver två synsätt att uppfatta matematik ”A body of knowledge” och ”A 

form of knowledge”. ”A body of knowledge” innebär att läraren i undervisningen använder 

läromedlets uppgifter med tanken att eleven tillgodogör sig ett "paket" med förutbestämd kunskap 

och inkluderad metod där svaret finns i facit. Detta ger en instrumentell förståelse där formler är en 

förutsättning och matematikämnet uppfattas som formellt och mekaniskt. ”A form of knowledge” 

innebär att läraren väljer att låta eleven lösa öppna uppgifter med tillfällen till diskussion. Detta sätt 

att arbeta tros ge eleverna en högre kvalitet i sin inlärning och bättre kunskaper att hantera olika 

matematiska situationer. Det skapar relationell förståelse, vilket innebär att eleven tillfogar sig en 

bredare kunskap och matematisk förståelse.  

I kursplanen finns olika strävansmål för undervisningen i matematik. Dessa innebär bland annat att 

eleven ska "utveckla sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser, 
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generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande. Eleven ska även 

"utveckla sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik, tolka, 

jämföra och värdera lösningar i förhållande till den ursprungliga problemsituationen".  

Skolverket anger även att eleven ska "kunna uttrycka sig muntligt, skriftligt och i handling på ett 

begripligt sätt med hjälp av vardagligt språk, grundläggande matematiska begrepp och symboler, 

tabeller och bilder",(Skolverket, 2009). 

När elevens kunskaper och färdigheter bedöms ska läraren se till "elevens förmåga att ta del av och 

använda information i såväl muntlig som skriftlig form, till exempel förmågan att lyssna till, följa 

och pröva andras förklaringar och argument. De ska även uppmärksamma elevens förmåga att 

självständigt och kritiskt ta ställning till matematiskt grundade beskrivningar och lösningar på 

problem som förekommer i olika sammanhang i skola och samhälle", (a.a.). Av dessa rader kan man 

härleda att kursplanen i matematik förespråkar synsättet "A form of knowledge”, det vill säga ett 

relationellt synsätt på matematiken.  

Målet med skolans undervisning i matematik är att låta eleven förstå vad och hur den ska lära sig,   

inte att fokusera på arbetsmetoden. Pedagoger från förskola och uppåt kan genom att arbeta 

tillsammans bygga upp ett gemensamt kommunikationsmedel som innehåller en korrekt 

matematiskt språkanvändning. Därigenom skapas en långsiktig struktur som möjliggör ett 

kontinuerligt användande av matematiska begrepp och termer som under skolgången förankras och 

förfinas, (Löwing, 2006).  

Elevens kommunikativa läroprocess påbörjas redan när den som litet barn upplever olika former av 

matematiska begrepp genom fysiska och språkliga aktiviteter. Det kan handla om att jämföra storlek 

och föremål, att skapa mönster och färger. Så kallad instrumentell matematik i de tidiga skolåren, 

där man enbart formellt fokuserar på siffror och tal, riskerar att släcka elevers upptäckarglädje i 

matematiken, (Ahlberg, 2001).  

Hos lärare finns tre variabler som påverkar lärarens kommunikativa prestation och även inverkar på 

elevernas insatser, dels undervisningserfarenhet, dels kunskap om innehållet i matematiken samt 

dels den pedagogiska kunskap som läraren besitter. Ju bättre läraren besitter dessa variabler desto 

större blir insatsen från eleverna, (Bentley, 2003). 

3.3 Kommunikationens olika ansikten 

3.3.1 Vad är kommunikation? 

Begreppet kommunikation härstammar från latinets "communicare" och översätts till "att skapa 
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gemensam förståelse". Långt innan ett barn träder in i skolans värld lär det sig vilka kommunikativa 

regler, normer, som gäller för olika situationer. Väl i skolan stöter barnet på nya sammanhang vilket 

gör kommunikationsinlärningen till en ständigt pågående process. Genom att knyta an till tidigare 

erfarenheter, delta i samtal och interagera med andra, skapar barnet nya kommunikativa kunskaper 

som har sina rötter i de tidigare, Wistedt (2001). 

Kommunikation kan ses som en ömsesidig social process där syftet är att dela en känsla, handling 

eller erfarenhet med någon annan. Sätts termer på detta innebär det att en sändare genom ett 

medium, verbalt eller icke-verbalt, vidarebefordrar ett meddelande till en mottagare. Effekten av 

detta meddelande är återkoppling till sändaren. För att en talande kommunikation ska anses vara 

fungerande krävs olika faktorer som ljudkälla (rösten), artikulation (förmåga att forma ljud), språk 

(grammatiskt uppfattbart), samt pragmatisk förmåga. Den sistnämnda faktorn innebär att sändaren 

har förmågan att formulera sitt budskap, överföra information samt använda sig av sociala fraser 

och etiketter. Det innebär även att mottagaren tar till sig budskapet och informationen samt också 

använder sig av sociala fraser och etiketter. En god kommunikativ miljö skapas genom att ge tid till 

kommunikation som är spontan, varierad, intressant och består av olika kommunikativa funktioner. 

(Heister Trygg & Andersson, 2009). 

Under ett samtal är det inte bara informationsutbytet som är det väsentliga. Ibland är syftet 

relationsmässigt och kan till exempel handla om att få samtalspartnern att känna sig trygg. Vid 

andra tillfällen är det främjandet av den andres utveckling som står i fokus, som till exempel i en 

inlärningssituation. Samtalets sammanhang ska alltså ses som en avgörande faktor, liksom syftet 

eller målet med kommunikationen. Andra tillkommande faktorer kan vara olika yrkesroller eller den 

relation som finns mellan de som samtalar. För att kommunicera på en professionell nivå bör en 

person lyssna in de förväntningar som finns på samtalet samt tydligt klarlägga sin roll. På så vis 

skapas förutsättningar att anpassa samtalet till rätt sammanhang och en god kommunikation kan 

växa fram, (Rökenes & Hanssen, 2008). 

3.3.2 Att kommunicera i klassrummet 

Matematik kan betraktas som ett nytt kulturellt sammanhang som barnet ska lära sig att hantera i sin 

kommunikation. Kommunikationen i ett klassrum beror som tidigare nämnts av ett antal outtalade 

regler som grundläggs under elevers barndom och de tidiga skolåren. Det gäller att eleven tidigt 

uppfattar dessa "osynliga" koder för att klara av att anpassa sig till den kommunikativa normen, 

Wistedt (2001). 

Samtalsmiljöer som skapas i klassrummet ska ha en atmosfär av förtroende och ömsesidig respekt 

för att de ska fungera. Är klimatet inne i klassrummet inte tillåtande och öppet kommer inte elever 
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att vilja kommunicera. För att underlätta en fungerande kommunikation är det viktigt att samtal 

finns som en röd tråd i undervisningen genom stadierna, (Silver & Smith, 2002). 

Vill man undersöka en inlärningssituation under en lektion är det av intresse att studera den 

kommunikation som förekommer i klassrummet. Denna kan delas in i: instruktioner, 

individanpassat innehåll, synliggörande av matematiken samt språkanvändning och terminologi. 

Dessa i sin tur kan delas upp i två språkliga huvudsyften, det reglerande språket och det 

undervisande språket, (Löwing, 2004)  

Kommunikation kan delas in i så kallade drag och cykler. Drag beskrivs som en reaktion på vad 

som precis har sagts, till exempel i form av en fråga eller ett svar. Dessa kan i sin tur sammanställas 

i cykler, vilket är bitar av kommunikationen som i sin tur bygger upp kommunikationens helhet. 

Den vanligaste formen består av de tre dragen fråga, svar och reaktion. En sådan typ av cykel går 

under namnet triad. Andra vanliga cykler består av de två dragen fråga och reaktion eller fråga och 

svar. Här konstateras att dessa cykler inte underlättar för elever då det gäller att lära sig att 

kommunicera matematik, eller bygga upp en matematisk språkanvändning, (Lundgren, 1979). 

3.3.3 Olika typer av kommunikation i klassrummet 

I ett klassrum kan kommunikationen bestå av monologen som är en envägs kommunikation, där en 

deltagare framför sitt budskap utan att bli bemött. I en klassrumssituation förekommer den till 

exempel när läroboken instruerar en elev, eller då en lärare ger en upplysande instruktion vid tavlan. 

Dialogen är en typ av kommunikation där ett utbyte sker mellan minst två deltagare. Det kan till 

exempel förekomma när en lärare delvis instruerar en elev genom ett matematiskt problem. Den 

instruerande kommunikationen kan ha olika innebörd, det kan vara av det upplysande slaget och 

handla om det praktiska innehållet under lektionen. Det kan även vara en undervisande eller 

förklarande instruktion som tydliggör för hur eleven kan lösa en viss uppgift, ofta är den då 

fullständig i karaktären. Det kan vara en individanpassad instruktion som läraren använder för att 

bygga vidare på elevens förkunskaper. Är det ett läromedel som ger en förklarande instruktion kan 

läraren behöva ge en så kallad kompletterande instruktion, av delvis undervisande karaktär, där 

syftet är att reda ut vissa oklarheter. Den reglerande kommunikationen är av uppfostrande eller 

social karaktär. Det kan handla om att be en elev om att inte väga på stolen eller sluta störa 

undervisningen. Den reglerande kommunikationen kan ske verbalt, genom att använda ord, men 

även icke-verbalt, genom en blick eller med en gest, (Löwing, 2004). 
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3.3.4 Matematik och kommunikation 

I skolan är kommunikation av oerhört stor vikt. Inom matematiken kan det vara svårt att 

kommunicera och därigenom etablera en gemensam förståelse och plattform. Här hänvisas bland 

annat till Bentley (2003) som påvisat elevers svårigheter att resonera kring matematik, enligt 

kursplanens mål, samt göra en matematisk tolkning och beskrivning av en företeelse eller ett 

förlopp i vardagen. Eleverna behöver lära sig olika diskurser, dvs. systematiska sätt att tänka, tala 

och argumentera om en företeelse, vilket främst uppnås genom samtal och diskussioner i ämnet 

matematik. 

 

”Matematik kan ses som ett språk som eleverna måste förstå meningen med för att de skall kunna 

kommunicera matematiskt och successivt utveckla sin förmåga att använda matematik på ett 

produktivt sätt”.( Ahlberg, 1999 s. 146)  

 

Det påpekas att elevernas tankar bör ligga till grund för undervisningen så att eleverna får öva sig 

att sätta ord på dessa och koppla dem till matematiska begrepp. Pedagogens uppgift blir att 

medvetandegöra eleverna om olika matematiska begrepp och termer samt hur de kan reflektera 

kring dessa för att fördjupa sin kunskap, men även påvisa för eleven att användandet av 

matematiska tecken kan utveckla det matematiska tänkandet och finslipandet av lösningar. På så sätt 

kan elever upptäcka att det matematiska språket är uppbyggt på ett sätt som kan utveckla en 

kommunikation enbart genom att manipulera matematiska tecken, (a.a). 

3.3.5 Eleven och lärarens kommunikation 

Eleven bör inneha två kommunikativa egenskaper, dels självständigt kunna reflektera kring ett 

matematiskt problem och dels kunna förklara för en annan person. Läroböcker anses vara en 

betydande faktor vad gäller en utebliven kommunikation i klassrummet som istället förflyttats till 

läroboken och eleven. Följden blir att pedagogen inte längre styr över vilka strategier och vilket 

språk som används i undervisningssituationen utan överlämnat ansvaret till läroboken. Om 

kommunikationen i klassrummet uteblir får eleven ej möjlighet att använda och utveckla ett 

matematiskt språk, (Löwing & Kilborn, 2008). 

Att börja kommunicera matematik med en klass i de högre åren är svårt om eleverna inte har 

tidigare erfarenhet av detta. Även lärares kommunikation med varandra i de olika årskurserna blir 

viktig och lärorik, något som kan berika och underlätta både för elever som lärare, (Silver & Smith, 

2002) 
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Den matematiska kommunikationen blir speciell eftersom de matematiska begreppen har en så 

exakt betydelse och beror av varandra. I en undervisningssituation uttrycks de matematiska 

begreppen i kombination med ett vardagsspråk och andra uttryck vilket kan påverka den 

matematiska betydelsen. Detta beror på att alla deltagare i en kommunikationsprocess har med sig 

olika tidigare erfarenheter i sitt vardagsspråk, vilket gör att tolkningen av innebörden blir 

individuell. En lärare bör ha i åtanke att kommunikation även sker via till exempel gester, 

kroppsspråk och tonfall, vilket kan ge åhöraren en helt annan innebörd än det som var tänkt, om 

olika sätt att kommunicera ej stämmer överens. Andra för kommunikationen avgörande faktorer kan 

till exempel vara den tidsfaktor som existerar under en lektion, vilken kan innebära att en lärare 

ibland behöver driva kommunikationen framåt i syfte att få ett avslut innan lektionspasset är över. 

Men också gruppsammansättning, klassrumsmiljö, lärarens auktoritet med mera kan påverka det 

kommunikativa. Av detta kan förstås att det finns ett flertal påverkansfaktorer som styr den 

kommunikation och det språk som uppstår och individuellt tolkas i en inlärningssituation, 

(Kilpatrick, 2005). 

3.3.6 Elevers kommunikation med varandra 

Forskning har visat att det är vanligare att elever på högstadiet kommunicerar med varandra när de 

behöver hjälp med matematiken än att de vänder sig till den undervisande läraren. Orsaken till detta 

enligt eleverna var att de upplevde att lärare gav krångliga förklaringar, det vill säga en 

kommunikativ problematik, (Sjöberg, 2006). En alternativ förklaring till sådana 

kommunikationsproblem kan vara att eleverna inte är intresserade av någon längre förklaring på 

djupet utan snabbt vill kunna räkna vidare. Något som kan motverkas genom att läraren utvecklar 

språket successivt och på det sättet ökar möjligheten för eleverna att kommunicera, (Löwing, 2004).  

Tre fjärdedelar av de elever som deltog i Sjöbergs forskningsprojekt ansåg att den kommunikation 

som läraren använde under genomgången för att förklara framme vid tavlan var viktig. För de 

elever som var vana att samarbeta med sina kompisar var kommunikationen ofta igång omgående 

kring problemen de behövde lösa så de kom snabbt vidare. Det ledde till vänskap, trygghet och 

gemensam inlärning, (Sjöberg, 2006).   

Något som dock bör beaktas är att en lärare inte får överskatta kommunikationen i en 

inlärningssituation. Det finns en fara med att enbart låta elever kommunicera tillsammans eftersom 

de ofta har svårt att sätta sig in i andras tankegångar när de själva är mitt uppe i en 

förståelseprocess. Det är därför av vikt att en lärare metodiskt går in och hjälper till för att försöka 

förstå och reda ut elevers tankar och funderingar i syfte att föra diskussionen vidare, Wistedt (2001). 
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3.3.7 Läraren och språket 

Språket är en viktig faktor i undervisningen vad gäller att möjliggöra en god kommunikation men 

även en god undervisningsmiljö. Tidigare har skrivits om att kommunikationen har olika syfte i en 

undervisningssituation. När en lärare använder språket utanför ämnesinnehållet är det ett mer 

vardagsbetonat språk, till exempel vid beskrivande av lektionen. Det språk som används vid ett 

ämnesinriktat innehåll är ett mer metodiskt språk som innehåller matematiska ord och begrepp så 

kallade register. Först när ämnets register besitts kan eleven vidareutveckla sin inlärning och 

kommunikation. En lärare bör förstå att språket är en slags brygga till elevens inlärning, eftersom 

eleven tolkar den språkanvändning som förekommer i sin väg till kunskap. Samtidigt som läraren 

ska ge en lämplig förklaringsmodell, ett budskapsorienterat språk, är det lika viktigt att tolka 

elevens behov, mot ett lyssnarorienterat språk, det vill säga finna en lämplig balansgång. Om 

läraren ej hittar denna språkliga balans kan det resultera i att undervisningsformen, via 

uppmaningar, lyfts fram som viktigare än det innehållsmässiga. Vad gäller förekommande 

svårigheter i det matematiska registret nämns orsaker som ord med annan matematisk betydelse än i 

vardagsspråket. Till exempel ordet rymmer, som inom matematiken är ett volymbegrepp men i 

vardaglig språkanvändning har en helt annan betydelse. Det kan förvirra en elev att olika 

prepositioner används, till exempel vid division, som slarvigt uttrycks genom, delat med, delat i, 

delat på, utan att man klargjort skillnaden för eleverna. Ytterligare något som tas upp är så kallade 

"trigger words" där till exempel ordet gånger, med antalsbetydelse, kan få en elev att använda 

räknesättet multiplikation. En bakomliggande orsak till dylika svårigheter påstås vara att 

språkanvändningen inte uppmärksammas av läraren. Detta anses vara vanligt förekommande hos 

lärare som prioriterar kvantitativ undervisning istället för kvalitativ, (Löwing, 2004). 

3.4 Matematisk inlärning via kommunikation 

Vygotskij hävdar att kunskapsprocessen bygger på socialt samspel med kommunikationen som bas 

och att inlärning och utveckling samverkar genom interaktion med andra människor. En sådan 

interaktion är en viktig del i elevers matematikinlärning och utveckling. En växelvis diskussion 

mellan lärare och elever, ett så kallat flerstämmigt klassrum, skapar en matematisk interaktion 

genom ett kommunikativt utbyte. Utöver detta medverkar också diverse kognitiva redskap som till 

exempel räkning och begreppsbildning. Vygotskij tror inte att lärande och utveckling är separata 

processer utan menar att de interagerar i förhållande till varandra, (Christiansen m.fl.,1996). 

När gemensamma genomgångar är ovanligt kan det medföra att den matematiska kommunikation 

som är nödvändig för att bygga upp ett matematiskt språk uteblir, vilket i sin tur kan påverka 



12 
 

elevens inlärning, (Löwing & Kilborn, 2002). 

Dysthe (2003) påpekar att en undervisning där dialogen förekommer och alla elever får komma till 

tals har en positiv påverkan för inlärningsprocessen. En sådan miljö tillåter elever att pröva sina 

tankar och idéer men tränar även elever att förstå andras tankegångar. Det skapar en brygga vad 

gäller förståelsen mellan pedagogen och eleverna och underlättar för pedagogen att styra in 

matematiken i elevernas vardag. Det kan även innebära att pedagogen ser elevers förförståelse, 

vilket underlättar för utvecklandet av elevernas begreppsbildning och språkanvändning.  

 

- ”Kunskap är allt som ger mig beredskap för framtiden”. (Maltén 2003, s.109): 

 

Läraren måste ha ett professionellt ämneskunnande som används aktivt i undervisningen. Ett 

samspel mellan undervisningens innehåll och lärarens kunnande i kombination med lämpligt 

arbetssätt och arbetsform ger resultat, vilket innebär att de läromedel som används spelar en stor roll 

i undervisningen. I grundskolan kan märkas en tendens till att läromedelsbunden 

matematikundervisning skapar elever som satsar på kvantitet istället för kvalitet. En duktig 

matematiker behöver inte vara en duktig lärare i matematik. Det behövs mer än goda kunskaper i 

matematik för att klara läraruppdragets komplexitet betonas vikten av goda ämnesrelaterade 

yrkeskunskaper. Undervisningens komplexitet består bland annat i att vara ledare för en grupp där 

alla elever har olika förutsättningar. Elever kan ha lätt eller svårt för matematik, vara intresserade 

eller helt omotiverade, och mellan varje ytterlighet finns många steg, (Löwing, 2004). I ledarskapet 

påverkar läraren samspelet i olika elevgrupper på ett positivt eller negativt sätt.  

En lärares agerande har betydelse för hur elever utvecklar normer, roller och attityder till varandra 

och andra. Det är viktigt att en lärare i sitt ledarskap bemödar sig med att se alla elever och visar att 

alla elever är viktiga, har rätt att synas och komma till tals. Läraren förmedlar dessa normer och 

värden både genom vad som sägs och görs. Den reglerande språkanvändningen viktig för 

inlärningsmiljön, (Thornberg, 2006). 

3.4.1 Att språkligt stärka matematiksvaga elever 

Det kan uppstå problem när innebörden i vardagsspråket ska översättas till uttryck, begrepp och 

termer som används i matematiska sammanhang. Detta beror på ett vardagsspråk (ett externt språk) 

hos eleverna och ett matematiskt språk inom ämnet ej alltid är förenliga. Vardagsspråket kan inte 

alltid förklara den matematiska begreppsbildningen. Därför bör lärare prioritera att redan från 

början vara tydlig med de matematiska termerna så att eleverna har det med sig genom skolåren, 

(Bentley, 2003). 
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Som arbetsmetod för matematiksvaga elever kan en undervisning som kombinerar språkliga 

aktiviteter med åskådligt material ge eleverna möjligheter till multisensoriska erfarenheter som kan 

göra att elever begriper matematiska begrepp och idéer. Talfakta och procedurer som elever med 

matematiksvårigheter försöker lära sig utantill kan ofta upplevas som meningslösa och sakna 

innehåll medan talbegrepp, talstruktur och räkneprocedurer som bygger på förnuftsmässiga 

resonemang och praktisk erfarenhet kan vara en god grund att bygga vidare på, (Lundberg & 

Sterner, 2009). För att nå en mer abstrakt nivå betonas vikten av att kunna växla mellan de båda 

varianterna av undervisningsspråk. Konkretisering av undervisningen är väsentligt, men när det 

kommer till matematik är det även av vikt att kunna generalisera sina kunskaper. Eleven behöver 

kunna skapa matematiska modeller för att kunna återanvända kunskapen i en annan situation, 

matematiken behöver abstraheras och här har språket en viktig roll, (Löwing, 2004). 

3.4.2 Inlärning via deliberativa samtal 

Kommunikationens betydelse för barns inlärning till grund för teorier i flera lärprocesser. Det är av 

stor vikt att använda en medveten kommunikation i arbetet med barn i särskilda behov. Med det 

menas att det krävs kunskap om vilka faktorer som skapar delaktighet vid kommunikationen, ett så 

kallat deliberativt samtal. Den deliberativa kommunikationens syfte är att påvisa för eleverna att 

samtalet är viktigt för dem, något som gynnar deras inlärning samt tränar deras reflektiva sida. Det 

deliberativa samtalet bygger på demokratiska grundtankar och har både en filosofisk och en 

pedagogisk bakgrund. Det anses stamma från Dewey och Habermas och handlar bland annat om 

personers rätt till att framföra en åsikt och bli lyssnad till. Den demokratiska tyngdpunkten ligger på 

att ge alla personer utrymme i en pågående kommunikation, (von Ahlefeld, 2009). Begreppen 

kunskap och demokrati ses ofta felaktigt som varandras motsatser när det i själva verket är så att 

dessa bägge begrepp är kopplade till varandra och inte kan skiljas på. Det finns olika mekanismer 

som påverkar delaktighet och inflytande, t.ex. vad man har för människosyn och det oförutsägbara 

spektra som infinner sig i en pedagogisk situation. Vad en människa säger till en annan uppfattas 

inte på samma sätt av de två, alla tolkar ord, gester och kroppsspråk på sitt eget individuella sätt. 

Andra bidragande mekanismer kan vara vilka vetenskapliga paradigm man utgår ifrån och hur man 

väljer att se på teorier och begrepp i ett övergripande sammanhang. Forskning undersöker när elever 

tillåts att komma till tals och om det är tillåtet att vara tyst och i vilka sammanhang. Det observeras  

hur lärare resonerar och agerar för att öka inflytandet bland eleverna. Tankar väcks om det aktiva 

barnet är det normgivande och huruvida de inaktiva barnen blir delaktiga i ett sådant samtal,(Von 

Wright, 2000). Det aktiva barnet som normgivande är något som Englund (2000) utgår ifrån i sina 

åsikter om det deliberativa samtalet: 
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”Vad som är viktigt att understryka i förhållande till skolans dominerande tradition av 

kunskapsförmedling och elevarbete handlar således om att ställa frågan om inte deliberativa 

samtal oftare är effektivare också ur lärandesynpunkt, inte bara vad gäller kontroversiella frågor 

utan vad gäller lärande mer generellt” (a.a. s.13). 

 

Kommunikation påverkar inlärningsprocessen genom en rad olika faktorer. Främst påverkas 

kommunikationen av den språkanvändning som används. Förstår inte eleven den blir det ingen 

kommunikation. Elevens kommunikativa delaktighet beror på intresse och motivation. Information 

som inte anses vara relevant av eleven sorteras bort,(a.a.). 
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4 Metod  

4.1 Litteraturgenomgång 

I litteratursökningen användes några grundläggande metoder enligt Rienecker & Stray Jörgensen 

(2008). Dels systematisk sökning där det i första hand strävas efter att använda forskningsförankrad 

litteratur som hämtas genom bibliotekets databaser. Genom biblioteket har på samma sätt sökts och 

lästs olika avhandlingar och forskningsrapporter. Detta material har sedan givit ytterligare 

referenser till litteratur, en metod som kallas kedjesökning.  

Vid kedjesökning är det viktigt att beakta perspektivvalet annars kan några aspekter utebli och det 

innebär att arbetet blir vinklat. För att motverka detta har även slumpmässig sökning medvetet 

använts med hjälp av internet. Avseendet har varit att hitta andra perspektiv och synsätt än de 

litteraturen utgått från. Samma metod har också använts i början av arbetet, med syftet att hitta 

uppslag till ett första utkast av arbetets inriktning. 

4.2 Val av metod 

Val av forskningsstrategi är avgörande för det resultat som genereras i undersökningen. Valet föll på 

fallstudie i kombination med intervju. Vad som utmärker en fallstudie är att man observerar ett eller 

några få objekt, i detta fall lektioner. Detta möjliggör att studera detaljer som inte framkommer 

enbart genom en intervju av specialläraren. Det skapar en möjlighet att fördjupa undersökningen 

och se hur olika faktorer påverkar varandra vad gäller kommunikationen. Något som stärker 

validiteten är att den lektion som observeras inte är en konstlad situation utan skulle ha genomförts 

oavsett om observationen tagit plats eller ej, vilket innebär att de fenomen som iakttas är sådana 

som förekommer i undervisningen. I ett försök att förtydliga de faktorer som observerats och öka 

det validiteten i de kommunikativa iakttagelserna kombinerades dessa med personliga intervjuer 

före och efter lektionerna. Intervjuerna syftade även till att förtydliga speciallärarnas syfte och mål 

med lektionen. En fördel med detta är att speciallärarna getts en möjlighet att framföra sina tankar 

och reflektioner över undervisningen, (Denscombe, 2000)  
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4.3 Urval 

Urvalet av respondenter till intervjuer och fallstudier motsvarar en icke-probalistisk urvalsstrategi 

med målinriktat och ändamålsenligt val. En sådan strategi ska göras medvetet och kunna motiveras 

utifrån vårt syfte. Urvalet har därför baserats på våra antaganden vad gäller att upptäcka, förstå och 

skapa insikt i den kommunikativa processen. Här fanns alltså stor handlingsfrihet att påverka 

undersökningens utformning, (Merriam, 1994). 

Studien omfattade två speciallärare i matematik på två olika skolor och deras kommunikation med 

elever i klassrummet. Båda lärarna undervisade i år 9 detta läsår. Valet av lärare styrde urvalet av 

undersökningsgrupper vilka ansågs vara representativa för den typ av elever som ingår i en sådan 

undervisningsform. Möjligheten att öka undersökningsgruppens storlek hölls öppen, eftersom ett 

litet antal i undersökningsgruppen kan vara problematiskt om man vill finna ett representativt och 

generaliserbart resultat, ur ett forskningsteoretiskt perspektiv. Vi är medvetna om att två lärare är en 

liten undersökning men menar att studien trots detta kan påvisa mönster vilka förekommer hos 

speciallärare i grundskolorna runt om i Sverige. 

Urvalet av speciallärare styrdes kraftigt av tillgången samt möjligheten att på kort tid kunna 

genomföra undersökningen. Det var dock viktigt att speciallärarna som kom i fråga hade relevant 

utbildning för uppdraget samt minst 10 års arbetslivserfarenhet inom området. Den erfarenhet lärare 

har med sig i arbetet efter många års arbete var viktig. Vilka lärare som valdes ut för studien blev 

därför mer betydelsefullt än antalet lärare. Validiteten var beroende av speciallärares förmåga att 

kommunicera och reliabiliteten var beroende av speciallärarnas erfarenhet.  

Utifrån det kontaktnät av speciallärare som fanns i kommunerna och i egenskap av att själva vara 

lärare gick en muntlig förfrågan ut till två skolors speciallärare om att vara med i undersökningen. 

Svaret blev positivt på båda förfrågningarna och arbetet gick vidare utifrån detta. Urvalet blev ett 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2009), dvs. speciallärarna som blev aktuella för studien fanns 

tillgängliga . 

4.4 Information till de medverkande 

Den information som gavs till de medverkande speciallärarna var beroende av hur observationerna 

skulle komma att se ut. Antingen skulle lärarna som var delaktiga bli medsökare i 

forskningsprocessen eller så skulle de bibehålla öppenheten och fokusering i sin egen 

undervisningsprocess genom att de inte var för insatta. Valet blev att beskriva forskningen som ett 

intresse i vad som händer under en matematiklektion, vad som görs, hur lärare och elever arbetar, 

vad eleverna frågar om samt hur lärare svarar, allt för att få en så naturlig lektion som möjligt. En 
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mycket allmän beskrivning av undersökningen med andra ord. Samma information gavs till 

eleverna. Elevgrupperna var relativt små så det behövdes inte namnlappar på bänken för att kunna 

identifiera vem läraren talade med under lektionen, det räckte med observationsanteckningar i 

kombination med ljudupptagningen för att få en överblick över kommunikationen.  

4.5 Observation 

För att en observation skall anses forskningsanknuten bör den enligt Merriam (1994) vara 

systematiserad och planerad. Det är bra att använda tekniska hjälpmedel men utöver det bör det 

även ske någon form av informationsinsamling, i vårt fall anteckningar. Observation anses vara en 

metod som möjliggör studie av ett skeende när det tar plats, vilket innebär att ett beteende, aktivitet, 

med mera, kan fångas upp. Genom att direkt studera ett sammanhang ges möjligheten att använda 

sig av egna erfarenheter och kunskap för att tolka, vilket ger en mer pålitlig information jämfört 

med den som fås vid en intervju där tolkarens utgångspunkt är den intervjuades muntliga 

framställning av en personlig minnesbild. Det ökar validiteten. 

Förförståelse är nödvändigt för att kunna förstå den kommunikation i klassrummet som iakktas men 

kan också utgöra ett hinder. Dessa hinder kan ta sig olika uttryck och är något som varje forskare 

bör medvetandegöra och hålla under skarp uppsikt. Den förförståelse som finns inför 

observationerna i egenskap av våra läraryrken kan öka risken för feltolkningar och kan därigenom 

sänka validiteten, då olika sätt att kommunicera matematik är kända, men det kan också utgöra 

möjlighet att bättre förstå vad det är som händer i klassrummet. Det är därför av stor vikt att kritiskt 

granska tolkningar för att kunna hålla fördomar i schack så gott det går (Thurén, 2007).  

4.5.1 Utförande 

Studien gjordes med hjälp av klassrumsobservationer i klassrum hos de tillfrågade speciallärarna. 

Hela undervisningstillfället spelades in på ljudband och dokumenterades genom observation under 

lektionen. Ljudband valdes istället för videoinspelning då det bland elever som har extra stöd hos 

speciallärare kan finnas ett större motstånd och en osäkerhet som skulle kunna påverkas mer av 

videoinspelning än av ljudbandsupptagning. Valet att inte använda videoinspelning kan ha sänkt 

reliabiliteten på undersökningen, men bedömningen var att ljudupptagning i kombination med 

observatör i klassrummet skulle ge en tillräckligt komplett insamling av material som fyllde 

undersökningens syfte. 

Bandspelare och observatör i ett klassrum kan alltid störa undervisningen, de kan ge lite mer 

disciplinerade elever och mer noggranna lärare, men det är inte möjligt varken för lärare eller för 
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elev att prestera något som inte redan finns i deras kunnande, det kan dock bli tvärtom, att de 

underpresterar pga. inspelningsanordningen.  

Läraren fick under den ena lektionen bära med sig en bandspelare då eleverna satt på flera håll i 

rummet. Under den andra lektionen placeras inspelningsanordningen på bordet vid eleverna. På 

detta sätt kom så mycket som möjligt med av all den kommunikation som förekom i klassrummet 

under lektionstillfället. Under hela lektionen satt observatör med och antecknade vad som skedde i 

klassrummet med tanke på kommunikation. Det var den verbala kommunikationen mellan lärare 

och elev som dokumenterades av observatören. Undervisningsmaterial samt var i boken varje elev 

arbetade dokumenterades också vid varje tillfälle. Det inspelade materialet transkriberades sedan 

ned på papper för vidare analys. Varje utskrift från ett sammanhang till ett annat för med sig en rad 

bedömningar och avgöranden. Det bestämdes att intervjuerna skulle skrivas ut ordagrant med 

pauser markerade med tre punkter. Harklingar och hostningar markerades också. Syftet med 

utskriften var att kunna följa hur kommunikationen fördes under lektionen och om den stördes av 

några faktorer. De emotionella aspekterna utelämnades vid transkriptionen. Dessa riktlinjer 

bestämdes för att höja reliabiliteten i transkriberingen, (Kvale, 1997) 

Vid varje observation som gjordes lades tid under dagen in för att följa upp och transkribera 

materialet. Eliasson(1995) påtalar vikten av att vara noga förberedd och ha tillräckligt med tid vid 

insamlandet av material och bearbetningen av data. Risken finns annars att anteckningar blir 

liggandes obearbetade efter utförda observationer/intervjuer på grund av trötthet och det sänker 

undersökningens validitet. Utskriften bygger i stor utsträckning på tolkningar och är 

avtemporaliserande. Ett levande, pågående samtal fryses i en skriven text. I utskriften får orden en 

definitiv prägel. Dessa faktorer kan sänka undersökningens validitet, (Kvale, 1997). Därför 

dokumenterades det datainsamlade materialet så noggrant som möjligt.  

4.6 Intervju 

För att intervjun ska bli bra krävs sakkunskap i ämnet. Det krävs även som intervjuare att vara väl 

förberedd med god kunskap om mänskligt samspel. Intervjuaren är själva forskningsverktyget. För 

att kunna koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun är hjälpmedel som bandspelare bra 

att använda. I de situationer ett val måste ske är kvalitet att föredra framför kvantitet varför antalet 

intervjuade personer är mindre viktigt än kvalitén på intervjun,(Kvale, 1997) Vid genomförandet av 

intervjun var det av även vikt att fundera över om det gick att förlita sig på den information som 

samlats in eftersom den tolkarens utgångspunkt är den intervjuades muntliga framställning av en 

personlig minnesbild, något som påverkar validiteten. Lärarna gavs möjlighet att fritt få berätta och 
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beskriva sina sätt att planera och förbereda inför varje lektion samt kunna reflektera efteråt hur 

lektionen gick. Ytterligare ett skäl till intervjuer var den relativt stora förförståelse som innebar 

möjlighet att snabbt kunna tolka lärarnas beskrivningar och ställa följdfrågor utifrån dem. 

Observationerna kombinerades med intervjuer av speciallärarna för att öka undersökningens 

validitet.  

4.6.1 Utförande 

Läraren intervjuades före lektionstillfället beträffande lektionsplanering samt efter lektionen för att 

höra lärarens uppfattning av hur lektionen blev, en utvärdering av lektionen. Intervjuerna togs upp 

på ljudband och transkriberades så fort som möjligt efter intervjutillfället. Användning av video 

hade höjt reliabiliteten lite till men samma teknik användes under hela undersökningen. De lärare 

som besöktes var förberedda vilket innebar att lektionerna kan ha varit lite mer välplanerade och 

förberedda än vad som är brukligt. Men detta sätt att förbereda är helt och fullt möjligt inför varje 

lektion och det är vad som kan förväntas av en väl förberedd speciallärare.  

Syftet med intervjuerna var att lärarna skulle ge sin personliga bild av sin lektionsplanering och 

utvärdering. På så sätt ökar förståelsen för människors subjektiva erfarenheter. Genom att använda  

intervjufrågor där lärarna fritt fick beskriva sitt arbete fanns hopp om att få fram betydelsefulla 

kvaliteter som tillsammans med observationerna kunde skapa en helhet.  

Intervjufrågorna före observationerna baserades på följande grundfrågor: 

Hur har lektionen planerats? 

Vilka mål har läraren med lektionen? 

Vilka svårigheter finns inför lektionen? 

Efter lektionen följdes observationen upp med ytterligare en intervju. Här fick lärarna berätta hur de 

uppfattade lektionen. De övergripande frågorna var: 

Hur uppfattar du att lektionen gick? 

Finns det något du skulle ha velat ändra på? 

Någon höjdpunkt på lektionen? 

Intervjufrågorna efter lektionen styrdes av observationen. De frågor som dök upp under 

observationstillfället kunde ställas i den intervjun efter lektionen där det var lämpligt. 

4.7 Bearbetning och analys 

Bryman (2009) menar att det i alla studier är av stor vikt att på så tydligt sätt som möjligt beskriva 

förfarandet vid bearbetningen av det insamlade materialet så att läsaren kan bedöma 
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vetenskaplighet, validitet och reliabilitet. Genom att redogöra för möjliga felkällor under arbetets 

gång och redovisa och kartlägga de olika faserna styrks reliabiliteten i arbetet. 

Analysen av det insamlade materialet bygger på en metod av Lindseth & Norberg (2004). Analysen 

genomfördes i tre steg med stöd i deras modell. 

Till att börja med skedde en naiv läsning, vilket innebar att bearbetningen av det insamlade 

materialet började genom att läsa de transkriberade observationerna och intervjuerna flera gånger.  

En transkriberad text innehåller alltid alternativa tolkningar och de är influerade av forskarens 

personliga historia. Det kan påverka reliabiliteten. Att det insamlade materialet är tolkat av två 

forskare ökar reliabiliteten. Det var här viktigt att hålla sig objektiv till texten för att erhålla en så 

hög validitet som möjligt. Det insamlade materialet extraherades till en text som skapade en helhet 

som så småningom tolkningar vägdes emot.  

Den andra bearbetningen som gjordes var en strukturell analys. Det innebar ett pendlade mellan det 

synbara och det dolda innehållet i texten. Utifrån forskningsfrågorna ”Hur ser den kommunikation 

ut som kommuniceras av speciallärare” och ”Hur kommunicerar speciallärare under 

matematiklektionerna med sina elever” söktes efter svar i texten. Sökandet pågick både i den 

beskrivande texten och i den ursprungliga texten med citat från lektionerna (transkriptionerna) efter 

delar som gav svar på frågorna. Lämpliga citat samlades i områden där varje område hade ett 

gemensamt innehåll. Utifrån dessa citat växte en analyserande text fram. Även här var det viktigt att 

inte läsa in något i citaten som inte fanns där, för att hålla validiteten hög. 

Den didaktiska tolkningen blir utifrån förförståelse i yrket och med den matematikdidaktiska teorin 

som bakgrund. Här får slutsatserna tillsammans analyseras. De slutsatser som framkommer skulle 

vara av annan karaktär om någon annan forskare hade utgått från samma data. I den sista 

bearbetningen av materialet var sökandet inriktat på en teorianknuten förståelse. Resultatet 

studerades här mot vår teoretiska bakgrund.  

4.8 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) anger fyra huvudkrav som ska beaktas vid forskning: det är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. För att uppnå 

dessa krav informerades lärare och elever om vad insamlat datamaterial skulle användas till. De 

blev informerade om att deras medverkan var helt frivillig och att de kunde avbryta intervju och 

observation vid vilken tidpunkt som helst. De fick även information om att inga namn skulle finnas 

med i uppsatsen som på något sätt skulle kunna koppla undersökningen till dem samt att inget av 

det insamlade materialet skulle användas till annat än den tilltänkta studien. Då samtliga elever var 



21 
 

över 15 år informerades inte föräldrarna om studien, huvudsyftet med undersökningen ligger ju på 

läraren sätt att agera. 

Publicering av osammanhängande och repetitiva intervjuutskrifter kan leda till en oetisk 

stigmatisering av specifika personer eller grupper av människor. Därför var det viktigt att i 

resultatdelen klargöra skillnaden mellan talspråk och skriftspråk, (Kvale,1997). Vissa citat 

korrigerades även till en mer korrekt skriftlig form, vilket gjorde dem mer läsbara. 

Att studera och ta del av elevers skolvardag kan vara känsligt. Huvudsyftet var att se hur läraren 

kommunicerar med eleverna men eleverna blev ändå en del i undersökningen. Det innebar kontakt 

med elever som inte uppfyller eller har svårt att uppfylla de mål som skolan ställer i matematik. 

Närvaron i klassrummet kan ha gett eleverna en känsla av utsatthet som påverkar elevernas 

kommunikation. Samtidigt kan det faktum att en forskande lärare ägnat tid åt att ta del av deras 

vardag gett upphov till en positiv känsla av att faktiskt fått stå i centrum. I båda fallen kan detta 

påverka validiteten. 
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5 Resultat och analys av intervjuer 

5.1 Resultat och analys av intervjuer före observation 

5.1.1 Resultat 

Före observationerna fick de båda lärarna (Lä1, Lä2) i en intervju berätta hur de planerat sin lektion, 

vilka mål de hade med lektionen samt vilka svårigheter som fanns inför lektionen. Lä1 hade en 

grupp med elever som var svåra att motivera. Enligt Lä1 hade de tappat motivationen för matematik 

och att planera lektionen var svårt, allt berodde på elevernas dagsform. Målet för lektionen var att 

försöka motivera eleverna genom att gå runt till var och en av dem för att hjälpa dem på deras nivå.  

 

"Målet idag blir att få dem att jobba lite. Ibland funkar det inte alls. De säger bara att de inte vill." 

 

I intervjun med Lä2 förklarades att målet med lektionen var att repetera numerisk räkning och de 

viktiga delar som eleven missat på de nationella ämnesproven. Förberedelse hade skett genom att 

utgå från de moment som fanns i boken, samt några av de uppgifter som flera av eleverna ej klarat 

på det nationella ämnesprovet.  

 

"Målet är det att reparera några av de bitar som eleven inte förstått på de internationella 

ämnesproven." 

 

Genomgången av Lä2 styrdes mestadels av det läromedel som eleverna använde och därmed kunde 

förstås att Lä2 arbetade med att ge eleverna instrumentell förståelse. 

I intervjun med Lä2 beskrevs också några svårigheter inför lektionen, som en liten sal vid 

genomgången samt placering av eleverna så att alla såg whiteboardtavlan och hörde vad läraren sa.  

  

"Dom svårigheter som man skulle kunna tänka ... är ju den att salen är liten och vi behöver alltså 

placera oss så att alla t.ex. ser ... och alla måste ju höra .." 

 

Lä1 såg den största svårigheten i att få eleverna att räkna över huvud taget. Flera elever hade 

fallenhet men det fanns ingen motor som drev dem framåt.  
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"…han är ju rätt duktig, han har fallenhet. Jag tror att han kommer att klara av det om någon 

lyckas fånga hans intresse någon gång … då kan det gå bra." 

5.1.2 Analys 

När Lä1 gick runt till varje elev och mötte dem på deras egen nivå var det ett mål som stämde väl in 

på läroplanens krav på individualiserat arbetssätt.  

Att försöka ge elever instrumentell förståelse som Lä2 gjorde är ett sätt att undervisa som kan 

härledas till Unenge m.fl. (1994) begrepp ”A body of knowledge”.  Detta är motsatt det synsätt 

kursplanen i matematik förespråkar "A form of knowledge” vilket är ett relationellt synsätt på 

matematiken och tros ge eleverna en högre kvalitet i sin inlärning och bättre kunskaper att hantera 

olika matematiska situationer.  

Att Lä2 valde arbetsformen genomgång vid tavlan föll väl samman med Sjöbergs studie där det 

framkommer att elever anser att den kommunikation som lärare använder under genomgång vid 

tavlan är viktig. 

Lä2 hade flera praktiska problem inför sin lektion vilka alla föll under ramfaktorteorin. Den lilla 

salen skapade problem vid placering av elever så alla skulle kunna höra och se. 

Det dilemma som Kilborn & Löwing (2002) nämner, att samhället förändras och ställer högre krav 

på matematikkunskaperna, gör det ännu svårare för matematiksvaga elever att följa 

matematikundervisningen. De kan på så sätt tappa motivationen. Det var ett av problemen som Lä1 

erfor i sin grupp med omotiverade elever. 

5.2 Resultat och analys av intervjuer efter observation 

5.2.1 Resultat 

Efter lektionen fick lärarna frågan om hur de upplevt lektionen och om de skulle velat ändra på 

något. 

 Lä2 ansåg att den inledande genomgången kunde ha kortats ner. Som argument till varför detta inte 

gjordes nämndes en önskan om att ta kursen på en och samma gång, vilket härleddes dels till 

tidsfaktorn men även kunde bero av påverkan från läromedlets upplägg. 

 

"... jag tror att man ska ha relativt korta genomgångar...när man går igenom i en liten grupp som 
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kanske har bekymmer med att lyssna... men jag ville ta den kursen på en gång..." 

 

Lä1 var lite missnöjd över att inte använt mer laborativt och visuellt material under lektionen. Det 

var något som Lä1 brukade göra. Däremot var Lä1 glad för det engagemang eleverna visade under 

lektionen. Lä1 trodde att det kunde vara kopplat till den uppmärksamhet eleverna fick genom 

observationen av själva lektionstillfället och kände även själv att elevernas ökade intresse påverkade 

det egna engagemanget under lektionen. 

Vidare fick lärarna svara på frågan om det fanns några höjdpunkter under lektionen. I den intervju 

som gjordes efter Lä2:s lektion påpekades det att en höjdpunkt under lektioner var då elever 

spontant ställde frågor under en genomgång. Sådana tillfällen tyckte Lä2 alltid var bra både för den 

som gått igenom och för den som lyssnat. Att få igång diskussion och samtal kring matematiska 

begrepp var svårt i små grupper där eleverna behöver hjälp med matematiken menade Lä1. De 

tänker ofta så olika så de förstår inte varandra 

 

"...mot slutet av genomgången så var det en tjej där... som ställde en del frågor, sånt är ju alltid bra 

både för den som går igenom och för den som lyssnar." 

 

Även Lä1 kommenterade elevernas spontana frågor som en höjdpunkt och var glatt överraskad över 

den aktivitet lektionen skapade. 

Som avslutning nämnde Lä1 sin egen roll som en stor faktor till hur utfallet blev på olika lektioner 

och vikten av engagemang på lektionerna. 

 

"Sen beror det ju på en sak till, hur engagerad man själv är, så är det ju faktiskt. När jag är 

engagerad så … men det funkar ju inte alltid heller."   

5.2.2 Analys 

Lä1 var medveten om att det åskådliga materialet utelämnades denna lektion och kände att det var 

ett misstag. Att använda både muntligt språk i kombination med åskådligt material menar Lundberg 

och Sterner (2009) ger möjlighet till multisensoriska erfarenheter och det ger i sin tur en bättre 

förståelse för matematiken.  

Både Lä1 och Lä2 såg spontana frågor och engagemang hos eleverna som höjdpunkter på 

lektionerna. Dessa uttalanden för tankarna till kursplanen för matematik där det står att 

undervisningen "skall ge eleverna möjlighet att utöva och kommunicera matematik i meningsfulla 

och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på 
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olika problem" samt att utbildningen ”syftar till att utveckla elevens intresse för matematik och 

möjligheter att kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer”(Skolverket, 2007).  

 

Det finns olika nivåer beträffande det matematiska innehållet i en kommunikation. De 

matematiksvaga eleverna måste börja på en nivå som de själva känner igen sig i. De lektioner som 

skapar muntlig aktivitet skapar förutsättningar att gradvis höja den matematiska nivån. (Ahlberg, 

2001 och Wistedt, 2001) 
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6 Resultat och analys av observationer 

Det bör påpekas för läsaren att de dialoger som redovisas i resultatdelen är en direkt avskrift från 

den muntliga dialogen. Språket innehåller därför en del upprepningar och tankepauser, precis som 

talspråk gör.  

Observationerna har gjorts vid två olika tillfällen hos olika speciallärare. Lärarna omnämns här som 

Lä1 och Lä2.  

Lä1 undervisade en grupp där det vid observationstillfället totalt befann sig tre elever, två flickor 

(F11, F12) samt en pojke (P11).  

Lä2 undervisade en grupp där det sammanlagt fanns sex elever, tre flickor (F21,F22,F23) och tre 

pojkar (P21,P22,P23).  

6.1 Förståelse och form i speciallärarnas kommunikation 

6.1.1  Resultat 

Lä2 inledde sin lektion med att informera eleverna om syfte och mål med lektionen och fortsatte 

därefter med en tjugo minuters lång genomgång vid tavlan. Nedanstående utdrag ur genomgången 

är ett exempel där Lä2 talade matematik och samtidigt anknöt till elevens vardag genom att jämföra 

negativa tal med att låna pengar.  

Lä2:Negativa tal har vi pratat om lite grann och vi har varit inne på dom.  

Här skriver Lä2  – 2 –8 =   på tavlan 

P21: nej minus 10 

Lä2: minus tio ja just det.   

Lä2 skriver  – 2 – 8 = – 10 på tavlan  

Ni är skyldig mig två kronor, ni lånar åtta kronor till av mig och ni är skyldiga mig tio spänn, är ni 

med? 

 

Även Lä1 byggde sin undervisning på bekanta sammanhang. För att få med sig eleven tog han till 

frukter för att skapa bilder i elevens tankar. 

Lä1: Nej men om du har fyra halvor, fyra halvor… hur många hela får du då? Alltså om du tänker 

dig… ja vad ska vi ta? Bananer höll jag på att säga…eee…apelsiner eller äpplen. Fyra halvor av 

äpplen till exempel. Hur många hela blir det? 
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F11: Två !! 

Lä1: Ja, bra. 

Kontinuerligt under observationerna gavs exempel på hur lärarna genom vardagsanknytning  

försökte ge eleverna möjligheten att utveckla sina tankar och matematiska förståelse. 

 

Samtidigt under genomgången visades exempel på att Lä2 gav eleverna instrumentell förståelse 

framför en mer relationell undervisning om det decimala positionssystemet med tals olika värde. 

Lä2 skriver 0,81 + 0,7 på tavlan  

Lä2: Ähh, vi kan lägga en nolla efter sjuan så ser vi ju väldigt tydligt och om det är så att vi 

behöver ställa upp en sån uppgift så kommer alltså kommat på rätt ställe. Det är ju oerhört viktigt 

kommana kommer under varandra på en sån uppgift. Och då skriver vi ju alltså: 

      1 

     0,81 

 + 0,70 

    1,51 

 

Lä1 gick också in i den instrumentella förståelsen i sin undervisning och var noga med formen. På 

så sätt vägleddes eleverna i hur de skulle skriva ned sina uppgifter för att få eleverna att stanna upp 

och fundera. När läraren ställde frågor kastade de ur sig ett svar men genom att läraren bad dem 

skriva ned uppgiften hann de tänka efter och se vad de skulle göra. 

 

 Lä1: Joo, det vet du visst det! Vad stod det där? 200/4 står det där. Men du ska skriva ¼ av 200. 

....och så av 200. och så kan du skriva ”av” emellan där då. Du ser ju här som de är skrivna och 

det har du räknat tidigare... 200...mm. 

 

Samtalstonen var under båda observationerna lugn, förklaringar upprepades flera gånger och på 

olika sätt i ett försök att skapa förståelse för eleverna.  

6.1.2 Analys 

Lä2:s inledning var helt i linje med Löwing (2008) som skriver att undervisning handlar mer om att 

tydliggöra målen än att ständigt presentera nya pedagogiska grepp. Att som Lä2 låta eleverna lyssna 

till och delta i muntliga genomgångar ökade möjligheten att erhålla en matematisk språkanvändning 

(Löwing & Kilborn , 2002). Lä2 ämneskunnande och erfarenhet motsvarade egenskaper utifrån 

Bentleys (2003) tre variabler. Lä2 sätt att undervisa hade förutsättningar att skapa motivation och 
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trygghet i gruppen och i sin tur en studievänlig miljö med delaktiga elever vid den muntliga 

genomgången. Båda lärare som observerats hade lång erfarenhet i yrket och goda ämneskunskaper. 

Det skapade goda förutsättningar för att eleverna skulle få undervisning på rätt nivå och att de 

stereotypa undervisningsformerna undveks (Löwing, 2004) 

 

Enligt Löwing & Kilborn (2002) är det lättare för eleven att ta till sig matematisk kunskap om den 

sätts in i ett bekant sammanhang och under observationerna ses exempel på detta hos båda lärare. 

Eleverna, som i flera fall inte visste hur de skulle göra kunde vid koppling till något bekant i flera 

fall svara direkt på frågorna. 

 

Båda lärarna valde under sin genomgång att ge eleverna instrumentell förståelse framför en mer 

relationell undervisning. Lä1 var noga med formen och vägledde eleverna hur de skulle skriva ned 

sina uppgifter. Löwing (2004) varnar för att fokus riktas mot form snarare än innehåll under 

lektionerna. Bentley (2003) skriver bland annat om elevers svårigheter att föra matematiska 

resonemang och menar att det uppstår problem när innebörden i vardagsspråket ska översättas till 

uttryck, begrepp och termer som används i matematiska sammanhang. Elevernas vardagsspråk och 

det matematiska språket är inte alltid så lätta att kombinera. Genom vardagsspråk kan inte alltid den 

matematiska begreppsbildningen förklaras. Därför behöver eleverna lära sig systematiska sätt att 

tänka, tala och argumentera om en företeelse, något som främst uppnås genom samtal och 

diskussioner i ämnet matematik. Något som kunde vara en orsak till att arbetet med de 

matematiksvaga eleverna riktades mer mot en instrumentell undervisningsmetod hos de båda lärare 

som observerades.  
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6.2 Kommunikation av det matematiska innehållet 

6.2.1 Resultat 

Nedanstående utdrag ur observationen visade ett exempel på att den matematiska kommunikationen 

kunde utvecklas enbart genom att manipulera matematiska tecken. 

Lä2: Dom där två är ju polare och dom vill stå tillsammans alla gånger. Vad är 2a–a? 

F21: ett a 

F22: Varför då? 

Lä2: Två stycken a, ta bort ett stycken a. 

F22: men det står ju inte ett a, det står bara a. 

Lä2: Jo men ettan sätter vi inte ut där...Jag kan sätta ut den om du vill... 

Lä2 skriver 2a–4+3–1a på tavlan.  

F22: Ja det blir ju mycket enklare att förstå. 

 

Under observationen gavs exempel på hur L2 fångade upp F21:s tankar och utvecklade dem på 

tavlan. 

F21: Men ifall det hade stått y där istället för ett ensamt a. 

Lä2: Där? 

Lä2 pekar på tavlan  2a–4+3–a = a–1 

Lä2: Då byter vi ett a mot y där, vad får vi då? 

Lä2 skriver 2a–4+3–y = på tavlan. 

 

Lä2 fångade under observationen upp F21:s vardagsspråk och översatte det till ett matematiskt 

språk. Lä2 skrev 2a–4+3–y = 2a–1–y på tavlan. 

Lä2: minus y, det blir ju minus y för vi vet ju inte vad y står för... 

F21:  Det är ju helt värdelöst. 

Lä2:  nej y är inte värdelöst, det betyder nånting. Men det kan ju vara en siffra vilken som helst vet 

ni. 

F21: den har ett värde 

Här betonade F21 ordet har och visade på så sätt att hon förstått. 

 

I flera fall under observationerna var det läroboken som fick leda eleverna vidare så att läraren 
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kunde gå vidare till nästa elev. Problematik kan uppstå vad gäller att kombinera vardagsspråket med 

det matematiska språket i boken när det gäller matematiksvaga elever. I följande exempel reagerade 

Lä1 på mängden moment i läroboken när eleven vände blad och skulle fortsätta med nästa sida. 

Lä 1: Då kan du ju titta här, kommer du ihåg det här med längd och sådant där, skala och omkrets, 

vinklar. Det är ju lite allt möjligt här ju. ..Då kan man ju titta där ju… Du kan ju... vi ska se 

här...här var det lite allt möjligt. Du kan titta lite grann och se om du kommer ihåg. Det är många 

olika saker… det börjar ju med: - Skriv som meter, 5 kilometer. Kommer du ihåg hur många meter 

det går på en kilometer? Då tittar du där i den gula rutan .... Ok? 

I en grupp med matematiksvaga elever kan läroboken behöva förklaras av läraren för att eleven ska 

komma vidare i sin matematiska utveckling. Under observationerna blev det tydligt att eleverna 

behövde hjälp att få boken förklarade dock upplevdes inte detta som något problem. Eleverna var så 

få att läraren hade tid att hjälpa eleverna. 

6.2.2 Analys 

Observationen av Lä2 gav exempel på försök i att förstå hur eleven tänker. Detta enligt Ahlberg 

(1999) som anser att eleven då den kommunicerar matematik måste våga pröva sina tankar utan att 

vara rädd för att svara fel. Följden av detta resonemang blir att läraren bör ansvara för att följa upp 

tankegången i syfte att förstå var det brister eller hur eleven tänkte. Grundtanken är att låta 

elevernas tankar ligga till grund för undervisningen så att de övas i att sätta ord och begrepp på 

dem. Läraren bör också visa för eleven att det går att utveckla sitt matematiska tänkande och 

finslipa lösningar genom att använda matematiska tecken. På detta sätt kan elever lära sig att  

utveckla sin matematiska kommunikation enbart genom att manipulera tecken. Under genomgången 

lyckades Lä2, precis som Ahlberg (1999) skriver, att fånga upp elevernas tankar och på så sätt fick 

de möjlighet att sätta ord och begrepp på sina funderingar. Det gavs även exempel på manipulation 

av matematiska tecken. Diskussioner som uppstod var ofta beroende av att läraren uppfattade vad 

eleven funderade på och ville veta. 

 

Några elever arbetade under lektionen helt tyst och kommunicerade inte med läraren någon gång. 

Löwing & Kilborn (2008) har läroboken som en orsak till utebliven kommunikation något som 

framkom under observationerna där kommunikationen i vissa fall helt styrdes av läroboken. 
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6.3 Det matematiska språket i klassrummet 

6.3.1 Resultat 

Det matematiska språket kan användas på olika sätt. Lä2 gjorde det i en beräkningsprocess. 

Lä2 skrev på tavlan   4   

   0,8 

F23: där kan man ju ta gånger tio 

Lä2: 40 delat med 8  

Lä2 skrev på tavlan    4·10   = 40 

              0,8·10      8 

 

Lä2 använde även språket för att reda ut ett begrepp. 

Lä2: jag har förlängt nämnaren med tio, jag förlänger också täljaren med tio. Det här vet ni att jag 

har pratat väldigt mycket om. När ni förlänger nämnaren med tio så flyttar ni alltså det 

kommatecknet åt höger och får ni en åtta. Och en åtta är väldigt bra att ha i nämnaren, en åtta. 

P22: Vad blir det då? 

P21: Fem blir det. 

Lä2: Och täljaren blir då fyra gånger tio det är ju fyrtio. Och sen är det ju jättelätt och lösa det, det 

blir en femma kvar utav det.  

Lä2 skrev på tavlan   4·10   = 40= 5 

                      0,8·10     8 

Tänk på då.. att om jag har hundradelar i nämnaren då måste jag flytta kommatecknet två steg och 

sätta på två nollor kanske eller flytta två steg där uppe också. Att förlänga den med hundra i 

täljaren och nämnaren då får jag hela tal att dividera med varandra. Vad bra, jättebra. 

 

Ibland hade eleverna svårt att förstå de matematiska begreppen. Då förklarade läraren för att få 

eleven att förstå vad begreppet innebar 

Lä1: Ja, och vad blir det för enhet där? 

F11:enhet??? 

Lä1: Ja alltså cm, meter  

F11: aaaha, cm. 

När eleverna hade svårt att förstå de matematiska begreppen kunde läraren använda ett vardagligt 

språk för att eleven skulle förstå vad som skulle göras: 
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F11: Mmm. Men då ska man väl gångra alla de här? 

Lä1: Mät först. Så kan du skriva lite där kanske.. 

F11: Det har jag gjort 

Lä1: Va, har du tagit gånger...nää....om du tänker dig att du har… alltså du ska sätta ett staket här 

runt om. Du ska bygga ett staket. 

F11: Mmm. 

Lä1: Ja.....hur gör du... tar du gånger då??? 

F11: Nä plussa. 

Lä1: Plussa ihop dem där ja. Du kan..och efter som det är..du kan skriva O= .. O betyder ju 

omkrets. Det kan du skriva och så plussar du dem va. 

F11: Men då kan man väl skriva 5+4+3? 

Lä1: Japp. 

 

Språket kunde även användas som ett reglerande språk. 

 

Lä2:  Då tar ni fram erat häfte, jag går omkring och hjälper. Pojkar ni fortsätter i häftena.  

 

Vid kommunikation mellan lärare och elev skedde det ofta i tre steg, lärare ställde fråga, elev 

svarade och lärare kommenterade elevens svar, enligt nedan. 

Fråga Lä2: Vad innebär en subtraktion? En subtraktion.   

Lä2 skriver ordet subtraktion på tavlan.  

Svar F23: man tar bort 

Reaktion Lä2: Ja, det innebär att vi ska kolla skillnaden mellan två tal, en subtraktion 

eller 

Lä1: vad ska du göra..du ser du har ju nollor där va. 250/10 Vad ska du göra. 

P11: Typ ta bort nollan 

Lä1: just det 

 

I följande exempel från en av observationerna var proceduren i fokus men eleven resonerade dels 

med sig själv och förklarade samtidigt sin tankegång för Lä2. 

P21: ...ska man verkligen räkna så här Lä2? 

Lä2: aaa, det nya priset minus alltså det gamla, då får vi prishöjningen  

P21: i kronor ja 

Lä2: i kronor, och sen ... 
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P21: vänta, mellanskillnaden delat med det gamla priset 

Lä2: ja, men det har ni ju.. det finns ju alltså planterat i hjärnkontoret 

P21: ja det finns 

Lä2: ... skulle jag väcka er mitt i natten...skulle ni direkt svara... 

P21: ja för när det är ökning i procent ska man ju alltid ta det gamla, nej mellanskillnaden delat 

med det gamla 

Lä2: ja  

6.3.2 Analys 

I klassrummen som observerades förekom exempel på olika typer av språkanvändning. Setatais 

(1998) tre typer av diskurser fanns alla att finna. Från båda observationer går även att utläsa den typ 

av klassrumskommunikation som Löwing (2008) studerat. Det fanns även exempel på ett 

reglerande språk. Under observationerna var det inte många tillfällen där det reglerande språket 

behövdes vilket kunde berott på att eleverna var fokuserade på matematiken. 

 

Genom användande av Lundgrens (1979) sätt att dela in kommunikation i klassrummet i drag och 

cykler och framkom att det vanligaste sättet lärare och elever kommunicerade var utifrån triaden. 

Andra cykler bestod av två drag, fråga-reaktion eller fråga-svar. Denna typ av cykler är enligt 

Lundgren (1979) inte något som gynnar elevernas inlärning eftersom det inte tränas dem i att 

kommunicera matematik. 

 

Löwing & Kilborn (2008) skriver även att eleven självständigt bör kunna reflektera kring ett 

matematiskt problem och dels kunna förklara för en annan person det innebär två olika 

kommunikativa egenskaper. Lä2 menade att det var svårt för vissa elever att reflektera självständigt 

men att det kunde vara lättare för en elev att tänka högt genom att förklara för någon annan. Oftast 

blev det Lä2 som fungerade som samtalspartner eftersom de flesta i gruppen hade svårt för ämnet 

matematik. Lä1 menade att det i hans grupp saknades förutsättningar för matematisk reflektion hos 

de flesta av eleverna, genom detta begränsades möjligheten till kommunikation i klassrummet. 
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6.4 Undervisningsmiljö 

6.4.1 Resultat 

I de två observationerna fanns både beröm och bortglömda elever som inslag under lektionerna. I 

nedanstående utdrag från observationen uppmärksammade och berömde Lä2 en elev som satt tyst 

för sig själv under större delen av lektionen. Detta kan ha sänt budskapet om att alla elever i 

gruppen är viktiga. 

Lä2: få jag se då, hur långt du kom igår 

P23: öhh 

Lä2: du gjorde en hel del du, visst, det är bra nu fortsätter du... 

... 

Lä2: ...så fortsätter du ner här. 

Genomgående hos både Lä1 och Lä2 var att de försökte att motivera eleverna genom att berömma 

och uppmuntra.  

 

Lä1 gick till elev P11 och satte sig. Mitt i konversationen med P11 blev de avbrutna av elev F11, 

samtalet avbröts och F11 fick full uppmärksamhet igen. 

Lä1: Vad håller du på..... få se här... Går det bra där? Ja men du kan ju det där! 

P11: Mmm. 

Lä1: en hel, hur många tolftedelar är det? 

Elev F11 avbryter, läraren svarar lite överraskat… 

F11: Men en kilometer finns ju inte där...  

Lä1: står inte det där? Ja men vad tror du, hur många meter går det på en kilometer? 

F11: 1000 

Lä1: ja, precis 1000. Och hur många kilometrar hade du? 

F11: 5. då blir det 5000. 

Lä1: Ja, då skriver du 5 km = 5000m.  

Pojken P11 fick vänta när F11 avbröt, istället för att F11 fick vänta på sin tur. Hon hade redan fått 

mycket tid av läraren. En elev kan inte få uppta lärarens uppmärksamhet hela lektionen utan tiden 

behöver fördelas på de olika eleverna.  

Det är inte alltid det blir en utveckling av den matematiska kommunikationen. När följande 

kommunikation utspelades visades exempel på hur Lä1 drev fram kommunikationen utan att 

egentligen lyssna till det P11 sa: 
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Lä1: Men du, vi tittar på b där, vad står det där? Det står ju en halv där. 

P11: Mmm .Aaa. Jag tyckte… 

Lä1: Vänta nu, nu ska du... skriva en hel. 

P11: (samtidigt) En hel, ja jag vet men jag tyckte att det stod... 

Lä1: Jaa, ok Då blir det 2/3.  

P11: Ja jag ska skriva det. 

Eleven frågade inte mer om uppgiften och hans tankar om den framkom inte. 

Klimatet inne i klassrummet var beroende av tillåtenhet och öppenhet för att eleverna skulle vilja 

kommunicera.I vår observation stötte vi bland annat på följande exempel där det var tydligt att 

eleven inte intresserade sig för lärarens längre förklaring. 

P22: ja men hur gör man här då, bara som vanligt? (uppgift – 3 + 5) 

Lä2: ja det gör man ju, du vet det här är ju bara sån här basmatte du vet, ja från mellanstadiet. 

P22: ja blir det den minus tre? 

Lä2: ja minus tre plus fem 

P22: då blir det ju två 

Lä2: ja det blir det, du kan ju räkna på det så att det blir plustalet först vet du fem minus tre, om du 

vill. Jag tycker alltid att det är bra att börja med det positiva talet först. 

P22: ja men det är ju bara att göra som vanligt då ju 

Lä2: ja det är precis som vanligt, det är ju som såna där uppgifter som du hade för jättelänge sen. 

P22: mmm  

Lä2 menade att det är svårt för vissa elever att reflektera självständigt men att det kunde vara lättare 

för en elev att tänka högt genom att förklara för någon annan. Oftast blev det Lä2 som fungerade 

som samtalspartner eftersom de flesta i gruppen hade svårt för ämnet matematik.  

F23: ja här jag en fråga, tar man dom först? ( Uppgift 3 · 8 + 5 – 2·2) 

Lä2: ja 

F23: å det blir ju arton, en, sexton 

Lä2: ja tjugofyra du ska nog ta till tjugofyra 

F23: tjugofyra och sen ska jag ta fem 

Lä2: ja och sen repeterar du den siffran ja plus fem 

F23: mm åh så 

lä2: och så minus 

F23: minus två gånger två 

Lä2: ja 

F23: och det blir två gånger två är fyra 
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Lä2: ja 

F23: är det rätt svar? 

Lä2: sen fixar du till det där, då förenklar du det ytterligare 

F23: ja  

I ovanstående dialog närmade sig lektionen sitt slut och visade exempel på hur Lä2 drev på 

förklaringen för att kunna hjälpa även nästa elev. 

6.4.2 Analys 

Alla elever behövde känna att de var lika mycket värda och fick komma till tals lika mycket. Det 

var normer som läraren genom sitt agerande förmedlade till eleverna. I observationerna förekom 

reglering av turordning i vissa fall och i andra fall inte. Thornberg (2006) är tydlig med att den 

reglerande språkanvändningen, där exempelvis turordning ingår, är viktig för inlärningsmiljön. I 

båda observationerna berömde lärarna eleverna kontinuerligt och hade ett positivt bemötande. Detta 

avspeglade sig även i elevernas bemötande mot varandra under observationstillfällena genom att 

inga nedsättande kommentarer fälldes om andra elever. I ledarskapet menar Löwing (2004) att det 

är läraren som kan påverka samspelet i olika grupper på ett positivt eller negativt sätt. Genom att 

bl.a. ge beröm och se eleverna under lektionstid kan lärare förmedla positiva normer och värden till 

sina elever, (Thornberg, 2006).  

I några fall under observationerna hade eleverna en fråga som de ville ha ett svar på för att lösa 

uppgiften och komma vidare. Läraren gav en längre förklaring och eleven verkade tappa intresset 

för svaret. Sjöberg (2006) tar upp lärares krångliga förklaringar som ett exempel på varför elever 

undviker att be om hjälp under lektioner. Löwing (2004) däremot har en alternativ förklaring till 

elevernas upplevelse av att läraren ”krånglar till det”, den att eleverna inte är intresserade av någon 

längre förklaring utan snabbt vill kunna räkna vidare. Detta skulle även kunna tolkas som att form 

prioriteras framför förståelse, vilket skrivits om i tidigare stycke. 

Kilpatrick (2005) skriver att en avgörande faktor för kommunikationen till exempel kan vara den 

tidsfaktor som existerar under en lektion, vilken kan innebära att en lärare ibland behöver driva 

kommunikationen framåt i syfte att få ett avslut innan lektionspasset är över. Detta var en faktor 

som observerades hos båda lärarna när lektionen var på väg att ta slut. Men vid andra tillfällen om 

läraren hade för bråttom fanns risk att tillfället gick förlorat och lektionen fortsatte utan att det 

matematiska resonemanget blev av, vilket var fallet med Lä1 och P11. En elev kan inte få uppta 

lärarens uppmärksamhet hela lektionen utan tiden behöver fördelas på de olika eleverna.  
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7  Diskussion 

7.1 Medvetandegöra genom kommunikation 

I Sverige har stora insatser gjorts för att förbättra elevers matematikkunskaper, men insatserna har 

inte nått ända fram och kunskaperna är alltjämt för låga. Kritik har bland annat riktats mot att 

matematiken inte kommuniceras tillräckligt i klassrummet. Att muntligt förklara och reflektera över 

sitt matematiska tänkande är något som förespråkas i Lpo94. Men flera av målen i ämnets kursplan 

är otydliga och ter sig svåra att tolka och definiera. Den otydlighet som återfinns i styrdokumenten 

kan påverka pedagogiken i klassrummet. Det kan vara en orsak till att olika pedagogiska influenser, 

ofta ej forskningsförankrade, sätter arbetssättet i fokus snarare än målen. Genom att studera olika 

situationer i kommunikation lärare – elev som uppstår under en matematiklektion och därefter 

analysera kommunikationens innehåll finns förhoppning om att kunna peka på några delar som kan 

medvetandegöra den matematiska kommunikationen inom specialpedagogiken. Detta arbete pekar 

på vikten av att kommunicera målen samt att uttrycka det matematiska innehållet på ett sätt som 

hjälper eleven i sin inlärning. Genom att medvetandegöra den kommunikativa betydelsen hamnar 

styrdokumentens mål i fokus och arbetssätten blir ett kompletterande redskap. 

7.2 Kommunikation  i undervisningsmiljön 

Funderingar fanns om den matematiska kommunikationen mellan speciallärare och de 

matematiksvaga eleverna i skolor idag. Vad som framkom i studien var att den kommunikation som 

förekom hos de lärare som observerades utmärktes av att tonen hela tiden var mjuk och tålmodig, 

det vill säga en relationsmässig kommunikation lik den Rökenes & Hanssen (2008) omnämner. 

Moment som inte uppfattats av eleven upprepades gång på gång tills eleven förstått, på samma sätt 

anknöt lärarna till vardagliga exempel för att konkretisera matematiken. Upplevelsen var att 

eleverna fann tillit och trygghet hos sina lärare och bland de andra eleverna i gruppen, vilket tyder 

på att lärarna besatt ledarkunskaper om hur man positivt påverkar grupper,(Thornberg, 2006).   

Båda lärarna var väl medvetna om behovet av individuell stöttning åt varje elev. De såg svårigheter 

med att kunna diskutera i grupp då förutsättningarna ofta saknades hos eleverna, vilket antyder att 

de inte fått tillfälle till detta under tidigare skolår. Lärarna försökte få eleverna att förklara hur de 

tänkte, de ställde följdfrågor men fastnade ofta i formen och den instrumentella matematiken. Det 
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framkom att Bentley har rätt i sina åsikter om att elever inte förstår begreppen. Att förstå matematik 

var dessa elevers stora problem och i och med detta även speciallärarens. Den kommunikation som 

förekom byggde ofta på Lundgrens triader vilka inte leder till att elevens inlärning utvecklas.  

Grupperna bestod av en heterogen sammansättning av elever men eftersom de var färre än i en 

normalstor klass borde det underlätta att individualisera undervisningen på fler sätt än genom 

hastighetsindividualisering. Hos speciallärare finner man vanligen elever med brister i arbetsminnet, 

läs och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter, språkliga svårigheter, sociala problem m.m. 

varför enskild kommunikation mellan lärare och elev kan underlätta för elevens inlärning. Detta kan 

vara anledningen till att individuell kommunikation förekom när lärarna hjälpte eleverna. En sådan 

individualiserad instruktion innebar att lärarna i dessa fall tog hjälp av sin didaktiska ämneskunskap 

(Löwing, 2004). 

7.3 Att kommunicera matematiken 

Läroplanen lyfter fram inlärningens konstruktivistiska perspektiv (Engström, 1998), något som 

lärarna inte förmådde överföra till praktisk undervisning. Det kan vara tryggare att hålla sig till 

instruerande matematiken, pga. att elever, föräldrar, kollegor och skolkulturen m.m förväntar sig 

sådan undervisning. I den empiriska studien framkom att kommunikationen underlättades när 

läraren konkretiserade i samband med förklaringar av matematiska begrepp. En personlig erfarenhet 

är att den matematiska kunskap som eleverna tror sig ha användning för, är sådant de är villiga att 

lära. Särskilt gäller detta matematiksvaga elever vilket ökar vikten av att motivera matematiken och 

försöka vardagskoppla till det yttersta.  

I inledningen funderade vi kring hur ofta speciallärare låter sina elever muntligt reflektera över sin 

kunskap. Anledningar till att detta inte ofta görs anges som att motivationen hos eleverna saknas, 

samt att de ej besitter tillräckligt stor matematisk kunskap för att kunna reflektera. Kanske gör detta 

att motivationen sänks ytterligare eftersom reflektioner är en väg för eleven att själv kunna 

konkretisera sin ofta instrumentella kunskap i matematik.  

I denna typ av undervisning blev den muntliga instruktionen som gavs enskilt till eleverna medan 

de satt och räknade i boken den viktiga kunskapsförmedlingen. Eleverna befann sig på olika ställen 

i boken och därför uppstod inga naturliga tillfällen att diskutera uppgifterna vilket ledde till att 

samarbetet uteblev. De lärare som observerades ansåg inte gemensamma genomgångar vara ett 

tillräckligt sätt att kommunicera med eleverna. Två ytterligheter observerades. Den ena lärarens 

genomgång var för lång och den andra läraren saknade genomgång. En genomgång bör finnas som 

ett inslag under lektionen men tidsmässigt anpassas efter elevernas förmåga att ta till sig kunskap. 
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En gemensam genomgång kan upplevas för lång i dessa grupper och det kan vara svårt att finna en 

lämplig nivå när kunskapsspridningen är stor. För att det ska fungera bra är det viktigt att eleverna 

tidigt i skolåren lärt sig att kommunicera via gemensamma genomgångar och inneha vana av detta, 

men i den empiriska studie upplevdes inte att så var fallet. 

7.4 Ramfaktorers påverkan 

Det verkar inte vara en enkel uppgift att kommunicera matematik i heterogena klasser. Men för att 

skapa möjlighet till detta är lärarens uppgift att plocka fram andra modeller att arbeta efter istället 

för att låta sig styras läroboken, ofta är pararbete eller arbete i mindre grupper utvecklande för 

reflektiv inlärning. Upplevelsen var att eleverna ogärna lämnade boken, vilket kan ha berott på att 

lärarna prioriterade den i sin undervisning. Ofta är läromedel för matematiksvaga elever ej 

uppbyggda för kommunikation vilket innebär att den typen av undervisning alltså naturligt uteblir. 

Eftersom miljön i de grupper som observerat upplevdes inneha en atmosfär av förtroende och 

ömsesidig respekt borde det underlätta möjligheten att kommunicera matematik. Antalet elever i 

grupperna är mindre än i en normalstor klass, vilket borde ge en speciallärare mer tid att ifrågasätta 

sina matematiksvaga elevers kunskaper. Har eleven kommit fram till rätt svar utan att förstå varför? 

Har eleven har lärt sig en strategi som utövas konstant, eller har eleven har en verklig förståelse? 

Hur lär sig eleven? De grundläggande momenten inom matematiken måste befästas, innan 

uppgifterna blir mer avancerade.  

Med fördel kan även konkret material och laborationer användas som ett sätt att variera och 

kombinera fysiska och språkliga aktiviteter.  

7.5 Den empiriska studien 

Studien omfattar två lärare vilket gör den till en liten studie. Att öka på antalet lärare hade givit en 

bredare bild av hur det ser ut på olika håll och det hade kunnat generera mer generaliserbara teorier. 

Här var tidsaspekten begränsande eftersom en forskning som denna är mycket tidskrävande, då det 

transkriberade materialet måste användas för att återskapa lektionerna så att det kan analyseras ur 

flera synvinklar. Tidpunkten för studien hade med fördel kunnat förläggas före de nationella 

ämnesproven i matematik, då dessa prov har en motiverande effekt på eleverna. Tendensen finns att 

elever i år 9 efter slutförda ämnesprov anser sig klara med matematiken och saknar drivkraft. Den 

metod som användes för att genomföra den empiriska studien fungerade annars väl. 
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7.6 Generaliserbarhet 

Varje grupp är unik, likaså lärare. En grupp matematiksvaga elever kan spänna över en stor bredd. 

Når G eller är långt ifrån, särskoleintegrerade elever eller elever som bara har svårt att fungera i stor 

klass. Alla samlas de i den lilla gruppen med extra stöd… Studien utgår ifrån två intervjuer / 

observationer, och redan på denna nivå upptäcks något som kan generaliseras för den svenska 

skolans speciallärare i matematik, nämligen språket. Den muntliga reflektionen kan vara en väg att 

lära sig att se matematiken i vardagen på ett naturligt sätt. Det är av vikt att fundera på språket 

eftersom det finns flera sätt att uttrycka sig i matematikundervisningen för samma begrepp. Känslan 

blir att det finns två parallella språk, ett vardagsanknutet och ett matematiskt språk, varav det 

vardagsanknutna inte ens är konsekvent, (Skolverket, 2007). Ett barn går över från vovve till hund, 

men har svårt att gå från plus till addition, detta kan inte bero på eleverna utan en lärarkår som 

konsekvent använder ett felaktigt språkbruk. Att kontinuerligt använda ett matematiskt språk skapar 

förståelse för språket och därigenom matematiken. Varför har vi två språk i 

matematikundervisningen? Det är dags att finna ett gemensamt förhållningssätt till det matematiska 

språket för att underlätta inlärningen och förebygga det stora antalet matematiksvaga elever. 

Lärarna bör medvetandegöras om hur frågor kan formuleras för att gynna kommunikationen och 

därigenom inlärningen. Genom att ständigt reflektera över sina matematiksvaga elevers kunskaper 

bör det underlätta för läraren att finna vägar för en kommunikation som gynnar inlärningen. 

Att kommunicera genom reflektiv matematik kan vara ett sätt att väcka elevens motivation lust 

inför matematikundervisningen och göra att eleven känner sig trygg i undervisningen. Det kan även 

underlätta för eleven att skapa en koppling till den egna verkligheten vilket leder till att siffror och 

symboler ej längre uppfattas som abstrakta och obegripliga. Eleverna förblev i de flesta fall passiva 

och mottagande. Här bör lärarna kliva utanför ramarna och släppa lite av det pedagogiska arvet.   

Genomgående i observationen är även att form,”A body of knowledge”, går före förståelse vilket 

strider mot styrdokumentens målsättning, ”A form of knowledge”, som istället borde användas 

(Unenge m.fl.,1994). En kontinuerlig fortbildning av matematiklärare med mål och ämnesdidaktik i 

fokus behövs.  

7.7 Fortsatt forskning 

Det saknats inte idéer på hur undervisningen ska förändras och förbättras. De senaste decennierna 

har olika pedagogiska influenser avlöst varandra men idéerna har ofta inte följts upp ute i klass och 

forskningsförankrats.  Det är intressant att nya speciallärare i matematik är på väg ut i 
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verksamheten. Det vore av intresse att följa upp om undervisningen kommer att förändras eller om 

traditionen i matematikundervisningen så stark att den inte går att förändra under kort sikt?  Det är 

en utmaning för fortsatt forskning.   

En annan vinkling skulle kunna vara att söka efter väl beprövade didaktisk metoder vad gäller 

kommunikation i undervisningen för matematiksvaga elever.  
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