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ABSTRAKT 
Syftet med undersökningen var att synliggöra innehållet i naturligt uppkomna 
matematiksamtal mellan lärare och elev i behov av särskilt stöd i matematik. Vi ville 
undersöka hur samtalets kommunikationsmönster skapar möjligheter till matematiskt 
lärande. Eftersom samtalet tilldelas stor betydelse i aktuell forskning valde vi att studera 
samtal. Sex verksamma matematiklärare har spelat in samtal från sin dagliga 
undervisning med elever i behov av särskilt stöd i matematik. Urvalet av de elever som 
deltagit i studien överläts till lärarna. Det är en kvalitativ studie som är baserad på ca 70 
minuter inspelad samtalstid bestående av 51 samtal. De mönster som visade sig i studien 
var hur läraren eller eleven befann sig i centrum av samtalen och hur interaktionen 
mellan dem skiftade beroende på de frågor som läraren använde sig av i samtalet. Det 
framkom att det frågemönster som användes påverkade hur mycket eleven släpptes in i 
samtalet och fick möjlighet att utveckla sina svar för att visa sin kunskap.  
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1 INTRODUKTION 
Matematiskt kunnande är enligt skolverket en ”nyckelkompetens” som varje 
medborgare behöver för att klara sig i dagens samhälle (Skolverket, 2010b). Svenska 
elever har enligt skolverket sedan 1995 försämrat sina kunskaper inom matematik. 
Andelen elever som inte når upp till gymnasiebehörighet när det gäller matematik 
har mer än fördubblats de senaste 15 åren (Skolverket, 2010a). Att andelen elever 
som inte klarar målen i grundskolan har ökat har även en av oss märkt i arbetet som 
lärare på individuella programmet (IV). Det har blivit allt vanligare att elever som 
kommer till IV saknar betyg i grundskolans matematik.   

Skolverkets (2004) nationella utredning 2003 (NU 03) visar på att den 
svagpresterande elevgruppen, vilka vi båda en stor del av våra yrkesverksamma år 
kommit att arbeta med, har ökat då det gäller ämnet matematik i den svenska skolan. 
Nästan alla matematiklärare som deltog i NU 03 anser sig ha tillräcklig 
ämneskompetens, men en tredjedel tycker inte att de har tillräcklig kompetens att 
upptäcka och stödja elever i behov av särskilt stöd .  

Enligt Skolverkets lägesbedömning del 1 (2010a) som bl.a. bygger på resultat från 
TIMSS och PISA har svenska elever främst svårigheter med algebra och geometri, 
men även till viss del när det gäller aritmetik och taluppfattning. Skolverkets 
lägesbedömning del 2 (2010) pekar på att eleverna visar brist i förståelse av begrepp 
och modeller och att beräkningsprocedurer vanligen tillämpas i fel sammanhang trots 
att de behärskar proceduren i sig självt. Skolverket (2004) och skolverkets 
lägesbedömning del 2 (2010) lyfter fram enskilt arbete, brist på kommunikation och 
lärarledda genomgångar som andra orsaker till de försämrade matematikkunskaperna 
hos eleverna. Även i Sjöbergs (2006) avhandling lyfts bristande kommunikation 
mellan lärare och elev fram som en orsak till svårigheter att få betyg i 
matematikämnet. 

Med tanke på att undersökningarna ovan lyfter fram vikten av kommunikation 
mellan lärare och elev samt att lärare anser sig ha för lite kunskaper då det gäller att 
stödja och upptäcka elever i behov av särskilt stöd, har vi valt att i undersökningen 
fokusera på kommunikation mellan lärare och elev i behov av särskilt stöd i 
matematik. Syfte är att synliggöra kommunikationsmönster i naturligt uppkomna 
matematiksamtal mellan elev i behov av särskilt stöd i matematik och 
matematiklärare. Med särskilt fokus på lärarens kommunikationsmönster och dess 
betydelse för möjliggörandet till ett matematiskt lärande hos dessa elever. 

Eliasson (1995) menar att vi kan lära av den kunskap som yttrar sig i vardagslivets 
praxis och att viss kunskap aldrig kan ersättas av kunskap som nåtts på vetenskaplig 
väg. Vår förhoppning är att studien kan bidra till att sprida kunskaper som redan 
finns inom matematikundervisning med elever i behov av särskilt stöd genom att 
söka svar på frågorna; Hur samtalar läraren och eleven i en situation där eleven 
behöver stöd vid en matematisk uträkning? samt Hur skapar samtalets 
kommunikationsmönster möjlighet till ett matematisk lärande för elever i behov av 
särskilt stöd i matematik?  Förhoppningsvis kan studien på så vis även bidra till att 
underlätta och förbättra elevers matematikinlärning samt gynna deras möjligheter att 
tillägna sig matematisk kompetens, vilket Niss (2001) menar är den 
matematikdidaktiska forskningens huvudsakliga syfte.  
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2 BAKGRUND 
 

Som påtalats i inledningen varnar ett flertal studier för svenska elevers försämrade 
resultat i matematik. Redan Malmer (1999) såg att elevgrupper med 
matematiksvårigheter ökade och att antalet i slutet av grundskolan tenderade att bli 
ca var femte elev. Flera elever anser att matematik är tråkigt och svårt (a.a.) Studiens 
syfte är att synliggöra kommunikationsmönster i naturligt uppkomna 
matematiksamtal mellan lärare och elev i behov av särskilt stöd i matematik. Studien 
ämnar undersöka hur läraren och eleven samtalar i en situation där eleven behöver 
stöd vid en matematisk uträkning samt även hur samtalets kommunikationsmönster 
skapar möjlighet till ett matematiskt lärande för elever i behov av särskilt stöd. Under 
denna del redogörs därför för vilka kunskaper och förmågor som aktuell forskning 
anser att eleven behöver utveckla för att klara kunskapsmålen i matematik. Under 
rubriken ”elever i behov av särskilt stöd” beskrivs tänkbara orsaker till elevens 
matematiksvårigheter. Därefter görs en genomgång av skolans matematiska diskurs 
samt tidigare forskning kring matematiska samtal och matematikundervisning. 
Avslutningsvis följer en redogörelse för den teoretiska referensram undersökningen 
vilar. 

 

2.1 Baskunskaper i matematiken 
 

Skolverket (2010c) samt Löwing och Kilborn (2002) pekar på att eleverna bör 
utveckla kunskaper i matematik som gör att de kan fatta välgrundade beslut i 
vardagslivets många valsituationer samt fungera som självständiga medborgare med 
förutsättningar att delta i samhällets beslutsprocesser. Löwing och Kilborn (2002) 
hävdar att matematikundervisningens huvudsakliga syfte är att ge eleverna 
matematiska verktyg så att de kan tolka och hantera matematik som förekommer i 
andra skolämnen och vardagens matematik.  I detta avsnitt beskrivs därför vilka 
matamatiska förmågor och kognitiva färdigheter samt vilket ämnesinnehåll som 
olika forskare lyfter fram som nödvändiga för elevens möjlighet att utveckla 
nödvändiga baskunskaper i matematik. 

2.1.1 Matematiska förmågor och kognitiva färdigheter 
Kilpatrick m.fl (2001) använder sig av uttrycket mathematical proficiency för att 
beskriva den kognitiva mognad elever behöver för att framgångsrikt lära sig 
matematik. Mathematical proficiency består enligt dem av nedanstående fem 
komponenter: 

• Begreppsmässig förståelse, när det gäller matematiska begrepp, operationer 
och relationer. 

• Procedurskicklighet, vilket innefattar förmågan att genomföra procedurer 
smidigt, noggrant, effektivt och korrekt. 

• Strategisk förmåga, vilket innefattar förmågan att formulera, representera och 
lösa matematiska problem. 
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• Förmåga till adaptivt resonemang, vilket innefattar förmågan till logiskt 
tänkande, reflektion samt att kunna förklara och motivera matematiska 
lösningar. 

• Produktiv läggning, vilket innefattar förmågan att se matematik som 
användbart, förnuftigt och lärorikt samt tron på den egna förmågan. 

Dessa fem komponenter samverkar och är beroende av varandra då det gäller 
utvecklingen av matematiska kunskaper och färdigheter (a.a.). Även Skolverket 
(2010c) påpekar, i sitt förslag till nya kursplaner i grundskolan, vikten av att eleverna 
ges möjlighet att utveckla ovanstående förmågor. Förutom de förmågor som 
Kilpatrick m.fl (2001) samt Skolverket (2010c) tar upp, visar Myndigheten för 
skolutveckling (2003) på att matematisk kompetens även innefattar förmågan att 
använda olika hjälpmedel. Hjälpmedelskompetens innebär förmågan att kunna 
använda miniräknare och andra hjälpmedel när det är lämpligt samt även en 
medvetenhet om hjälpmedlens potentialer och begränsningar (a.a.). 

För att utveckla förståelse för ett matematiskt innehåll och utveckla matematiska 
förmågor är enligt Adler (2007) kognitiva färdigheter gällande taluppfattning, 
positionssystemet, arbetsminne och uppmärksamhet, perception, spatial förmåga, 
planeringsförmåga, tidsuppfattning samt logik och problemlösning av betydelse. Om 
eleven inte kan organisera, klassificera och jämföra tal och siffror kan detta medföra 
att eleven får problem med att skriva, läsa och kopiera tal och siffror. När det gäller 
svårigheter med talbegreppet menar han att detta visar sig genom problem med 
språkförståelsen och att den svåraste formen av antalsuppfattningen innebär att 
eleven inte kan koppla ihop tal och antal. Vid problem med perception, arbetsminne 
och uppmärksamhet har eleven det svårt med att hantera olika sorters information 
samtidigt samt tolka och bearbeta information. Saknas färdigheter i de återstående 
kognitiva förmågorna innebär det bl.a. att eleven har svårt för att hålla den röda 
tråden, att tidsplanera samt att tänka i flera steg (a.a.). 

2.1.2 Matematikkunnande som ämnesinnehåll 
Myndigheten för skolutveckling (2003) presenterar matematikkunnande som ett 
ämnesinnehåll på följande sätt: 

• Tal och operationer: Att förstå innebörden av olika slags tal och olika sätt att 
representera tal, att förstå relationer mellan tal och talsystem, förstå 
innebörden av olika operationer med tal och hur dessa relateras till varandra, 
att kunna göra beräkningar flytande och göra rimlighetsuppskattningar. 

• Geometri och visualisering: Att analysera karakteristiska och egenskaper hos 
två- och tredimensionella former och utveckla matematiska argument 
gällande geometriska förhållanden, att specificera läge och beskriva rumsliga 
relationer med hjälp av koordinatsystem och andra representationssystem, att 
använda symmetri och mönster för analys av geometriska situationer, 
använda visualisering, rumsligt tänkande och geometriska modeller för att 
lösa problem. 

• Sambandsrepresentationer och symbolförtrogenhet: Att förstå mönster, 
relationer och funktioner, att representera och analysera matematiska 
situationer och strukturer med hjälp av algebraiska symboler, att använda och 
skapa generella matematiska modeller för att representera och förstå 
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kvantitativa förhållanden, att kunna analysera förändring i olika 
sammanhang. 

• Mätning och enheter: Att förstå mätbara egenskaper hos objekt, att förstå 
enhetsbegreppet och samband mellan olika slags enheter och storheter, olika 
system för mätning och mätprocedurer, att tillämpa teknik, lämpliga verktyg 
och formler för att bestämma mått, att kunna resonera kring mätfel. 

• Statistik och sannolikhet: Att ha insikt om statistiska metoder att representera 
data, att kunna göra undersökningar och använda relevanta metoder, att 
kunna värdera statistiska undersökningar, metoder och resultat vad gäller 
användbarhet, att förstå och tillämpa grundläggande begrepp inom 
sannolikhetslära. (a.a. s 24) 

Förmågor och kunskapsinnehåll samverkar ständigt. Genom att lyfta fram centrala 
idéer samt visa på progression och sammanhang från förskola till gymnasiet 
underlättas enligt myndigheten för skolutveckling övergången mellan olika stadier 
(a.a.). 

2.2 Elever i behov av särskilt stöd i matematik 
Flera begrepp används för elever som har svårigheter att nå målen i skolans ämnen. 
Magne (1998) använder begreppet ”elever med särskilda utbildningsbehov i 
matematik” och avser då elever som av olika orsaker misslyckas med matematiken i 
skolan, samt med att uppnå skolans kunskapsmål även i andra ämnen. Vidare 
innefattar begreppet ”elever med specifikt utbildningsbehov i matematik” elever som 
har problem med vissa delar av eller hela matematiken utan svårigheter i övriga 
skolämnen (a.a.). Enligt Adler (2007) finns det flera tänkbara orsaker till 
matematiksvårigheter som bl.a. kognitiva hinder, räknesvårigheter, kulturella och 
traditionella familjemönster där man anses ärva matematiksvårigheterna av sina 
föräldrar, matematikrädsla samt bristande undervisning. Denna studie kommer att 
använda samlingsbegreppet ”elever i behov av särskilt stöd i matematik” när det 
gäller elever som befinner sig i svårigheter när det gäller att nå uppsatta 
kunskapsmålen matematik. Tänkbara orsaker till att eleven är i behov av särskilt stöd 
i matematik redogörs för i följande avsnitt under rubrikerna; allmänna och specifika 
matematiksvårigheter samt miljöns och undervisningens betydelse.  

2.2.1 Allmänna och specifika matematiksvårigheter 
Adler (2007) beskriver allmänna kognitiva svårigheter som att eleverna har 
svårigheter inom flera områden förutom matematik. De här eleverna behöver en 
speciell pedagogik och ett specifikt anpassat studiematerial utformat efter 
individuella behov. Svårigheterna består i att, tolka texter, förstå innehåll, lösa 
problem, jämföra och uppskatta. De visar sig genom att eleverna har problem med 
arbetsminne och koncentration. Specifika matematiksvårigheter innefattar även 
svårigheter att förstå information, perceptuella svårigheter, minnessvårigheter vid 
olika lösningsstrategier och svårigheter med den språkliga förståelsen. Vidare 
poängterar han att elever med specifika matematiksvårigheter inte visar svårigheter 
inom alla inlärningsområden, utan svårigheterna handlar oftast enbart om läsning och 
den matematiska förståelsen (a.a.). Enligt Magne (1998) kan hjärnskador av olika 
slag vara en bidragande orsak till specifika matematiksvårigheter som, t.ex. 
räkneafasi, akalkyli, dyskalkyli eller dysmatematik.  
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Alkalkyli är en påvisad hjärnskada som enligt Adler (2007) medför en oförmåga att 
räkna. Att lära sig räkna ut tal inom ramen av 1-10 är för de här eleverna en 
omöjlighet och det hjälper inte med träning. Dyskalkyli innebär att eleven har 
svårigheter med att sortera information samt även har nedsatt förmåga inom vissa 
delar av matematiken vilket påverkar hela förståelsen. De här eleverna är oftast 
normalbegåvade, men har svårigheter med de tankeprocesser och strategier som 
behövs för att förstå matematik. Det kan bestå av att söka sifferfakta, att förstå 
talbegrepp, språksvårigheter och att hålla fokus. En vanlig svårighet är att förstå 
klockans tider och elevens försämrade tidsuppfattning påverkar sedan planeringen i 
vardagen. Automatiseringssvårigheter förekommer oftast och det medför att arbete 
med siffror sker i långsamt tempo och med stor svårighet. Dyskalkyli  kan upptäckas 
redan vid skolstarten. Det är vanligt att eleverna då har problem med att förstå antal, 
talföljd och att skriva siffror, de har även stora svårigheter vid olika uträkningar. I 
12-årsåldern syns problem med de fyra räknesätten och den spatiala förmågan att se 
mönster (a.a.). 

Malmer (1999) anser att dyslektikers svårigheter med läsning och läsförståelse även 
inverkar på den matematiska förståelsen. Barn med ett rikt språk har andra 
förutsättningar att klara av inlärningen än ett barn med torftigt språk. Orsaken kan 
även ligga i att eleven har läs och skrivsvårigheter som inverkar negativt på den 
matematiska utvecklingen eftersom språket och symbolerna utgör en viktig del av 
matematiken (a.a.). Även McIntosh (2008) har sett att vid läsuppgifter behöver 
elevens läsförmåga vara god för att öka dess möjligheter att skapa inre förståelse för 
uppgiftens innehåll. Eleven måste klara av att behandla den lästa texten i olika 
procedurer och integrera med bakgrundsinformationen i texten, tidigare erfarenheter 
och kunskaper för att klara att lösa uppgiften (a.a.). Det är vanligt att elever läser 
texten för snabbt och letar efter signalord, för att de sedan ska veta hur uppgiften ska 
lösas. Adler (2007) hävdar att av de elever som har dyslexi har 5-6 % av dem även 
dyskalkyli. Det har inte framkommit någon könsskillnad och 20-30 % av eleverna 
har olika former av matematik-, läs- och skrivsvårigheter. När elever har problem 
med flera av de här svårigheterna kan detta visa på allmänna svårigheter och Adler 
rekommenderar då att en psykologbedömning genomförs samt att det finns ett behov 
av samarbetet mellan läkare, psykolog och lärare ökar kring dessa elever (a.a.). 

 

2.2.2 Miljöns och undervisningens betydelse 
Det har blivit vanligare att forskare idag söker efter faktorer som inte är knutna till 
individen som orsak till att antalet elever med matematiksvårigheter ökar. Sjöberg 
(2006) hävdar att dyskalkyli inte kan ses som den enda förklaringen och visar på att 
genusperspektiv, kommunikationen i gruppen, lärar- och elevkommunikation, 
gruppstorlek kopplat till arbetsro samt en övertro på diagnostisering kan inverka 
negativt på elevers matematikinlärning. Magne (1998) framhåller att byte av lärare, 
frånvaro och bristfällig kontakt mellan skolans stadier också kan vara bidragande 
faktorer till en elevs matematiksvårigheter. 

Bristande undervisning som orsak till matematiksvårigheter lyfts även fram av Adler 
(2007) som påvisar att bl.a. följande faktorer har stor betydelse för elevers 
matematiska förståelse: 

- Lärarens kompetens i ämnet påverkar elevers kunskapsutveckling. 
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- En alltför läromedelsstyrd undervisning är negativ. 
- Elever har rätt till ett riktigt ”stöd” vid behov. 
- Undervisningsnivån ska vara rätt avpassad för varje elev. 
- Ofta fokuseras undervisning på det som elever har svårt att klara av. Flera 

elever upplever en otillräcklighet, och de behöver komma runt sin svårighet 
istället för att arbeta enbart med det som är för svårt för dem. 

När det gäller elevers intresse och motivation till matematikämnet visar skolverkets 
(2004) nationella utredning att lärares intresse, engagemang samt förväntningar 
spelar en avgörande roll för en positiv utveckling av elevernas matematikinlärning. 
Dessa faktorer kan även knytas till positiva resultat och slutbetyg i matematik (a.a.). 
Även Sjöberg (2006) pekar på att relationen mellan lärare och elev är av stor 
betydelse för elevers resultat och deras motivation till ämnet. För att känna lust och 
motivation för matematik behöver eleverna enligt Skolverket (2003) uppleva att de 
lyckas i sitt arbete och uppgifter behöver vara väl anpassade till kunskapsnivå och 
mognad. Magne (1998) framhåller att lärare bör tänka på att inte fokusera för mycket 
på vad som är rätt och fel, för då förstärks elevens inre press. En strategi för läraren 
att upprätthålla elevers ”lust att lära” är enligt Skolverket (2003) att skapa 
arbetsmetoder där elevers styrkor och svagheter upptäcks på ett tidigt stadium.  De 
menar att elever behöver och ska få uppleva att de kan påverka sina studier under 
demokratiska former och känna till målen samt syftet med dem (a.a.). 

 

2.3 Tidigare forskning kring matematiska samtal och 
undervisning 

I detta avsnitt redogörs för vad tidigare forskning har kommit fram till vad gäller 
matematiksamtal och matematikundervisning. Under rubriken Forskning kring 
matematiska samtal delges resultaten av Riesbecks (2008), Eriksson Gustavssons 
och Samuelssons (2007), Perssons (2009) samt Löwings (2004) studier och under 
rubriken Forskning kring matematikundervisning återfinns en redogörelse för vad 
Löwing (2006), Malmer (1999), Skolverket (2008a), Gersten och Chard m.fl. (2009), 
Lunberg och Sterner (2009) samt Clarke och Farenger (1999-2001) kommit fram till 
i sin forskning gällande matematikundervisning. 

2.3.1 Forskning kring matematiska samtal  
Riesbeck (2008) har visat intresse för frågornas betydelse i 
undervisningssammanhang. Hon påvisar att frågan är ett effektivt sätt att styra 
kommunikationen mot rätt diskurs. Frågan är även i pedagogiska sammanhang viktig 
eftersom den talar om för eleven vilket lärande och vilka krav eleven ställs inför. 
Resultaten i hennes studie visar på följande frågetyper som lärare använder 
strategiskt i sin matematikundervisning: 

• Benämningsfrågor, vilka ställer krav på eleven att redogöra för vilka 
beteckningar, termer och företeelser som avses i samtalet. T.ex. ”Vilken sorts 
vinkel är detta?” eller ”Vad är detta för slags figur?”. 

• Beräkningsfrågor, som är till för att eleven ska utföra relevanta matematiska 
beräkningar. T.ex. ”Hur mycket blir/är …?” 
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• Förklaringsfrågor, där eleven förväntas utreda en förklaring eller analys av 
ett sakförhållande. T.ex. ” Hur kommer du fram till arean av triangeln?” 

• Kontroll- och uppföljningsfrågor, som kräver längre och mer välformulerade 
svar från eleven. T.ex. ”Vad funderar du på?” eller ”Vilka instämmer i detta 
lösningsförslag?” 

 
I sin studie har Riesbeck (2008) även funnit samtal som har förts som dialog, som 
argumentation samt som referensmodell.  I dessa samtalsformer tas elevernas 
erfarenheter tillvara och förs över till matematiken . Samtal som begreppsmodell där 
det matematiska språket är i fokus samt samtal med elevdiskurs där kännedom kring 
elevens förkunskaper är en viktig utgångspunkt för att kunna lägga undervisningen 
på adekvat förståelsenivå för eleven var ytterligare två samtalsformer som kunnat 
identifierats (a.a.). 
 
Eriksson Gustavsson och Samuelssson (2007) har i sin studie kring didaktiska samtal 
funnit nedanstående kategorier när det gäller matematiksamtal mellan lärare och 
elev: 
 
Den inventerande praktikern, som genom frågor försöker kartlägga elevens 
kunskapsnivå inom ett visst område. T.ex. kan eleven genom frågor uppmanas att 
redogöra för olika begrepp och ge exempel på hur de tillämpas. När det gäller den 
inventerande praktikern fanns det två varianter avseende samtal mellan lärare och 
elev, den inventerande konkretiserande samt den inventerande språkanvändande. 
Den inventerande konkretiserande läraren ber eleven förklara med konkreta exempel 
för att klargöra begrepp, medan den inventerande språkanvändande läraren i samtalet 
är mer fokuserad på att eleven visar sina kunskaper språkligt och skriftligt. Båda är 
inriktade på att eleven ska visa vad den kan. 

 
 Den orienterande praktikern, som lotsar elev mot önskad kunskapsnivå. Hos den 
orienterande praktikern fann de varianterna orienterande färdighetstränande och 
orienterande procedurfokuserad i samtal mellan lärare och elev. Den orienterande 
färdighetstränande läraren övar eleven i olika räknestrategier samt färdighetsträning 
och den orienterande procedurfokuserade läraren lotsar eleven igenom uppgifter där 
eleven får visa de små steg den behärskar i uppgiften. 
 

 
Den emotionellt stöttande praktikern, som bygger elevens lärande genom 
uppmuntran och goda relationer. Denna lärare vill ge eleven ett ökat självförtroende 
och tillit till den egna förmågan (a.a.). 
 
Persson (2009) har genom sin studie kunnat kategorisera matematiklärares 
kommunikation under matematiklektioner i nedan beskrivna kategorier: 
 

• Lärare som kommunicerar begrepp och matematiska idéer utan att interagera 
med eleverna. 

• Lärare som försöker förklara genom att knyta an till elevernas 
erfarenhetsvärld eller använder sig av manipulativt material för att eleven ska 
förstå. 

• Läraren interagerar med eleverna. 
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• Läraren står i centrum och eleverna lyssnar på instruktioner eller förklaringar 
för att sedan i stor utsträckning öva på egen hand. 

• Läraren ställer frågor för att engagera eleverna som tillåts svara men inte att 
interagera. Läraren visar och förklarar och eleverna får öva och använda 
manipulativt material om de inte förstår. 

• Läraren interagerar med eleverna både vad gäller praktiska som teoretiska 
inslag under hela processen genom att ställa frågor och låta eleverna ställa 
frågor samt ge direkt feedback till eleverna. Eleverna uppmuntras att ta egna 
initiativ samt redogöra för och generalisera matematiska begrepp och idéer. 

 
Inom dessa kategorier kan man skilja på två typer av lärare, den som står i centrum 
och den som interagerar med eleverna och bjuder in dem i samtalet. Karateristisk för 
läraren som står i centrum är att den på sina frågor endast söker ett svar och ignorerar 
svar och frågor från eleverna som hon/han inte anser relevanta för sammanhanget. 
Läraren som interagerar med eleverna använder det talade språket för att ställa öppna 
frågor som leder till att läraren kan ge direkt feedback på elevernas svar. Han/hon 
vidareutvecklar elevfrågor oberoende av om frågan är relevant i sammanhanget eller 
inte (a.a.) 
 
Löwing (2004) har kunnat urskilja ett antal element som är betydelsefulla för en 
meningsfull kommunikation och därmed även för den matematikdidaktiska kvalitén i 
lärarens kommunikation. Hon har delat in dessa element under följande kategorier: 
 

• Instruktioner: Information av övergripande karaktär gällande elevernas arbete 
som ges via läraren eller läromedlet. 

• Individanpassning av innehållet: Kommunikationens anpassning till 
individuella förutsättningar hos eleven 

• Synliggörande av matematiken: Sättet läraren har att konkretisera och 
strukturera undervisningens matematiska innehåll. 

• Språk och terminologi: Det språkbruk och bruk av terminologi som läraren 
använder under samtalet (a.a.). 

 
I sin studie fann Löwing (2004) att instruktioner i första hand ges genom ett 
läromedel och har två syften. Dels att göra klart för eleven vad den skall göra, vilka 
uppgifter som skall genomföras och hur de skall redovisas m.m., dels att förklara 
matematiska begrepp, strukturer och lösningsstrategier.  Instruktioner kan enligt 
Löwing även vara en förklaring av vad som skall utföras tekniskt, ett procedurellt 
utförande samt en förklaring som synliggör betydelsen av ett matematiskt begrepp 
eller en operation. När det gäller individanpassningen visade det sig att lärarna i 
hennes studie tolkade detta som att alla elever hade rätt till tillräckligt med tid att 
lösa sina uppgifter eller som att elevgruppens storlek borde minskas. Denna tolkning 
ledde ofta till att eleverna räknade på egen takt i läromedlet och hjälpte dem allt 
eftersom de behövde hjälp. Hjälpen gavs i storts sett på samma vis utan att beakta 
individuella förutsättningar och tänkande eller elevernas behov av hjälp. Oftast var 
det de svagaste och de duktigaste eleverna som inte fick den hjälp de behövde. 
Lärarna kommunicerade ofta genom ett vardagligt språk vilket försvårade 
möjligheten att lyfta fram abstrakta begrepp i undervisningen, och på så vis medföra 
problem när det gäller elevens framtida matematikinlärning (a.a.). 
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2.3.2 Forskning kring matematikundervisning 
Löwing (2006) har sett att kommunikationen mellan lärare och elev samt 
gruppstorlek påverkar elevernas matematikutveckling. Lärarens kunskap, förmågan 
hos läraren att undervisa om viktiga aspekter i ämnet samt att vara lyhörd för 
elevernas förförståelse och abstraktionsförmåga, är de tre faktorer som har störst 
inverkan på en fruktbar kommunikation mellan lärare och elev i 
matematikundervisningen. Vidare anser hon att undervisningen styrs av lärobok eller 
arbetsmaterial. Undervisningen behöver individualiseras mer än vad som sker idag 
och utgå mer från elevernas förkunskaper. Flera av eleverna i undersökningen förstår 
inte matematikspråket i arbetsböckerna och läraren förenklar då ofta texterna vilket 
leder till minskad förståelse i längden. Läraren hade svårigheter att hinna med att 
lyssna på samtliga elevers förklaringar till sina svårigheter vid problemlösning på 
grund av för stora elevgrupper. På det här viset fokuserades inte själva kärnan i 
matematiska problem som eleven skulle lösa, utan istället ledde läraren eleven förbi 
problemen (a.a.). 

Ytterligare en forskare som visar på att elever undervisas fel är Malmer (1999). Hon 
hävdar att deras matematiksvårigheter startas på grund av att den grundläggande 
undervisningen är för abstrakt och att eleverna inte ges tillräcklig tid att lära in de 
grundläggande begreppen. I en analys som genomförts av Skolverket (2008a) i den 
matematiska delen av TIMMS visar det sig att elever i årskurs fyra har de största 
svårigheterna när det gäller taluppfattning och aritmetik. Det har visat sig att 
problemen ligger i elevers begreppsuppfattning. Deras begreppsförståelse är 
outvecklad och förståelsen i de begreppsmodeller de använder sig av är inte 
tillräckliga. De fel som görs är systematiska och de fel eleverna gör i årskurs fyra 
finns sedan även kvar i årskurs åtta (a.a.).  Malmer (1999) ser även att läraren 
behöver kontrollera elevers kunskaper tidigt och dokumentera dem bättre än vad som 
sker i dag. Att försöka reparera det som fattas är svårare än att arbeta mera 
grundläggande med begreppsinlärningen. Konsekvensen av bristande undervisning 
leder till ständiga misslyckanden för eleven och får på så sätt även en negativ 
inverkan på elevens självförtroende och motivation (a.a.). 

Gersten  och Chard m.fl. (2009) har forskat på vilken undervisning som ger den bästa 
effekten då det gäller elevernas lärande. När det gäller elever med behov av särskilt 
stöd delges här resultaten från denna analys och de kom fram till att följande 
undervisningsmetoder är mest effektiva: 

Explicit undervisning, där en modell presenteras för eleverna och en lösningsstrategi 
visas. Läraren går igenom lösningsmodellen steg för steg för eleverna. Sedan löser 
eleven problemet och beskriver för läraren hur den gör. Flera modeller visas av 
läraren och återkoppling sker på uppgifterna. Detta har som syfte att eleverna ska 
lära sig känna igen problemtyper och därmed klara av att välja den rätta 
lösningsstrategin till uppgiften. Studierna kring denna undervisningsmodell visade 
bland de bästa undervisningsresultaten. 

Verbalisering, visar sig när en del elever snabbt bestämmer sig för vilka strategier de 
ska använda, istället för att läsa igenom uppgiften ordentligt och på så vis välja 
strategi för lösningen. När eleverna fick hjälp med att ”tänka högt” sk. verbalisering, 
skriva och rita till uppgifterna gav det goda resultat. Denna metod hjälper till att 
bromsa impulsiva lösningar. 
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Visuell representation, innebär att bilder, grafer och diagram förekommer ofta i 
matematikundervisningen. Effekten av användningen beror på hur uppgiften 
presenteras. Effekterna blev bättre när läraren visade eleven vilken strategi som 
skulle användas i uppgiften. Resultaten blev bättre med visuell undervisning. Lärare 
och elev behöver arbeta mer tillsammans med strategier för att nå bäst resultat. 

Sekvens av textuppgift i matematik, är en väl genomtänkt undervisning i 
problemlösning. Med en medveten struktur ökar elevernas förmåga att lösa 
textuppgifter. Den här undervisningen ökar förståelsen för nya matematiska begrepp. 
Eleverna behöver arbeta med varierade problem som använder sig av samma 
matematiska ideé. Läraren väljer ut exempel som klassen sedan arbetar med 
tillsammans med läraren och prövar sig fram. 

Multipla/ heuristiska strategier, innebär att eleverna får uppgifter där flera olika 
lösningar går att använda, och eleverna prövar sig fram under lärarens handledning 
att hitta en lämplig lösningsstrategi. För och nackdelar med lösningsstrategin 
diskuteras tillsammans. Denna metod har givit goda resultat för elever med 
räknesvårigheter, när de arbetat tillsammans med lärare eller kamrater för att lösa 
problem. 

Återkoppling till lärare, genom information från forskarna till lärarna om elevernas 
framsteg gav förbättringar i elevernas resultat. 

Återkoppling till elever, visade att den positiva respons som eleverna fick av sin 
lärare på sina arbeten gav det bästa resultatet. 

Elevassisterad undervisning, som i de fall där jämnåriga kamrater hjälpte andra 
elever gav inga goda effekter, men däremot blev effekterna goda när äldre elever fick 
undervisa sina yngre kamrater i hur de skulle gå till väga. Här hade läraren givit 
handledning till kamraterna innan de hjälpte de yngre  

Resultaten visar att multipla strategier, explicit undervisning och elevens 
verbalisering gav de bästa resultaten. Studierna avsåg att behandla textuppgifter som 
krävde lösningar i flera steg, med flersiffriga tal, de fyra räknesätten och bråkbegrepp 
(a.a.). 

Lundberg och Sterner (2009) hänvisar till fyra olika faser i undervisningsmetodik, 
den laborativa fasen, den representativa fasen, den abstrakta fasen samt 
återkopplingsfasen. I den laborativa fasen arbetar läraren med laborativt material 
under tiden som de samtalade med eleverna om matematiska begrepp och företeelser. 
Genom att eleven får laborera och känna in (genom rörelse och genom att röra vid) 
kunskapen genom materialet får arbetsminnet hjälp att komma ihåg. När elever kan 
förklara begrepp och händelser behöver de inte längre materialet för att förstå. I den 
representativa fasen får eleverna rita och skriva för att förstå strategier och de har 
även samtalet som stöd. Förståelsen från tidigare laborativa stadium utnyttjas men nu 
behövs endast anteckningarna som stöd. Genom att rita utvecklar eleven: 

- sin förståelse för det abstrakta, 
- en problemlösningsstrategi som går att utveckla och användas i olika 

sammanhang samt 
- en arbetsstrategi att gå tillbaka till när den stöter på svårigheter i den 

abstrakta matematiken. 

När begreppsförståelsen utvecklats hos eleverna kan de fördjupa sina kunskaper till 
en abstrakt nivå där symboler används. I den här fasen, den abstrakta, klarar eleven 
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av att räkna huvudräkning. I återkopplingsfasen ska läraren skapa möjligheter för 
eleverna att befästa och återkoppla kunskaper, färdigheter och visa samband mellan 
begrepp och tidigare kunskaper. Detta är en förutsättning för vidare inlärning (a.a.). 

Enligt Lundberg och Sterner (2009) innebär att tillägna sig förståelse i matematik en 
process som ständigt pågår, där förståelsen avancerar och uttrycksformerna utökas 
hos eleven. Det handlar om att få tillgång till ideér och strategier i tänkandet och göra 
dem till sina egna. För att detta ska ske behöver eleven vara aktiv och kunna lära sig 
beskriva det som händer i samtal. Läraren ska till att börja med utveckla elevens 
språkliga begrepp, som senare leder till att den klarar av att skriva ned sina lösningar 
och få förståelse för de räknestrategier den behöver. Eleven behöver lära sig att 
resonera i matematiska frågor och pröva olika matematiska procedurer och därmed 
känna igen olika strategier för lösningar av problem. Läraren behöver öka elevers 
förståelse mellan problemlösning och olika lösningsstrategier genom diskussion och 
genomförande, för att de ska förstå översättningsledet i uppgifterna. För de elever 
som har matematiksvårigheter behöver undervisningen vara så konkret som möjligt 
(a.a.). 

Forskarna Clarke och Farenger (1999-2001) betonar att problemlösning, utveckling 
av förståelsen och utvecklingen av elevers tankestrategier behöver utvecklas inom 
matematiken. Vidare påstår de även att det med stor säkerhet kan påvisas att flera 
tidigare arbetssätt inom matematikundervisningen har skapat problem för de 
”normalpresterande” eleverna, och därmed ännu större svårigheter för elever i behov 
av särskilt stöd i matematik.  I Australien har flera studier genomförts när det gäller 
dessa områden. Ett av projekten som heter ”Early Numeracy Research Projekt” 
pågick under tre år i 35 skolor med 350 deltagande lärare. Studien är genomförd i de 
tre första årskurserna av Clarke och Farenger mellan åren 1999-2001. En av skolorna 
i studien var en specialskola för elever med lägre prestationsnivå. Det antas att dessa 
elever saknar kunskaper i de tidigare nämnda matematiska förmågorna och i studien 
undersöks på vilket sätt detta begränsar dessa elever. Målet med projektet var att; 
"identifiera det karaktäristiska hos lärare, samordnare och organisation som 
förbättrar matematiklärandet” (a.a., s.192) Tre viktiga mål för projektet var: 

- Att finna punkter under utveckling hos eleverna där den matematiska 
förståelsen kunde utvecklas. 

- Använda sig av intervjuer enskilt med samtliga elever två gånger per år. 
- Att utveckla ett kompetensutvecklingsprogram för samtliga olika nivåer i 

skolorganisationen. 

Intervjuerna genomfördes av lärarna vid början och slutet av varje termin. Man 
kunde redan efter första året se skillnader i elevernas utveckling, både hos de i 
specialskolan och hos de övriga eleverna. Vid första intervjun tog lärarna reda på vad 
eleverna kunde inom olika matematiska områden. Läraren utgick sedan ifrån 
elevernas kunskapsbehov i sin planering då läraren hade sett hur den skulle gå vidare 
med eleverna för att utveckla dem till nästa nivå. Efter intervjuerna fick läraren idéer 
om olika aktiviteter som kunde genomföras i klassrummet för att utveckla eleverna 
optimalt och de ansåg härmed att dessa intervjuer täckte in allt de behövde veta för 
att föra eleverna vidare. Lärarna märkte även hur elevernas språk utvecklades, deras 
förmåga att reda ut problem på egen hand ökade. Vid olika genomgångar kunde 
läraren uppleva att eleverna inte förstått undervisningen, men den gjorde nya försök 
och efter upprepade genomgångar fick de med sig eleverna och de förstod 
sammanhangen. Elevernas självkänsla ökade och även deras inställning till 
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matematikämnet blev positivare. Samtliga elever hade fått arbeta mera konkret och 
de utmanades genom att de fick aktiviteter som låg på deras egen nivå. Deras 
slutsatser blev; att istället för att fokusera på svårigheter utmana eleverna och 
anpassa undervisningen efter deras behov. De erbjöds nu en lustfylld miljö och 
meningsfull undervisning. De valde att se elevernas möjligheter till utveckling och 
de slutade underskatta elever (a.a.). 

2.4 Teoretisk referensram 
Frågan om hur människor lär sig olika kompetenser och färdigheter samt under vilka 
omständigheter detta sker är ett omfattande vetenskapligt område (Säljö, 2000). 
Området inrymmer inte bara inlärnings och utvecklingspsykologi utan teorier och 
resonemang om undervisning, kunskapsförmedling och uppfostran. Utgångspunkten 
för den här uppsatsen är att lärandet är en aktiv process som sker i en social 
gemenskap. Genom att kommunicera, interagera och resonera tillsammans med 
andra skapas möjligheter till det individuella lärandet hos eleven. Allt lärande är 
situationsbundet och hänger samman med ett för situationen utvecklat 
begreppssystem (a.a.). Eftersom studiens syfte är att synliggöra 
kommunikationsmönster i naturligt uppkomna matematiksamtal mellan lärare och 
elev i behov av särskilt stöd i matematik, följer först en beskrivning av skolans 
matematiska diskurs för att på så sätt ringa in samtalets kontext. Därefter kommer en 
redogörelse för det sociokulturella perspektivet där språket är ett centralt redskap då 
det gäller lärande och kommunikation mellan människor. Tanken är att studiens 
analys och diskussion av resultaten kan vila i dessa teoretiska ramar. 

 

2.4.1 Skolans matematiska diskurs- samtalets kontext  
Begreppet diskurs har ganska vid innebörd, men i studien kommer Säljös (2005) 
definition att användas. Han menar att en diskurs utgör ramen för ett 
sammanhängande begreppssystem (a.a.). Matematikinlärning kommer då enligt Säljö 
(2000) att handla om att behärska den matematiska diskursen eftersom den påverkar 
elevens uppfattning om vad som kan uppfattas som viktigt i situationen. Diskurser, 
begrepp och begreppssystem utvecklas enligt Säljö (2005) inte på egen hand utan 
utvecklas genom människors behov av att kommunicera kring olika företeelser. 
Riesbeck (2008) påstår att det är genom att fokusera på problemlösningsuppgiftens 
utformning i samtalet som matematiska begrepp och tecken ges den innebörd de har 
tilldelats.  

Säljö (2005) lyfter fram att i ett sociokulturellt perspektiv uppfattas lärande som ett 
innehållsberoende och situationsbunden fenomen. Detta innebär enligt Säljö (2000) 
att det i skolan som institution formas bestämda kommunikativa spelregler som gör 
att man tänker och agerar efter vissa mönster som är viktiga för att samtal ska hålla 
samman och fungera. Eftersom lärande har en överordnad funktion inom skolans 
verksamhet, är det enligt Säljö (2000) viktigt att tänka på att kommunikationen följer 
andra regler än vardagliga aktiviteter utanför skolans värld, vilket kommer att ha 
inverkan på skillnader i individuella förutsättningar att lära. Därför hävdar Säljö 
(2000) att det är viktigt att försöka se elevens svårigheter att förstå samtal som sker i 
skolan som situerade och inte som en biologisk oförmåga hos individen att 
tillgodogöra sig vad som sägs och görs i en undervisningssituation. 
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Det matematiska språket är enligt Riesbeck (2008) grunden i skolans 
matematikundervisning. Genom att enbart använda vardagligt språk finns det en risk 
att elevernas matematikutveckling hämmas, och analys och generalisering av 
matematiska problem försvåras. Vidare poängterar hon att matematiska begrepp och 
tecken har fått specifika innebörder, och därmed även specifika syften. Syftet och 
meningen kan bara uppfattas av den som är delaktig i en matematisk diskurs (a.a.).  

2.4.2 Sociokulturellt perspektiv 
Språket har enligt Säljö (2000) en central roll i en sociokulturell syn på lärande. 
Språkliga begrepp är de redskap som gör att vi förstår sammanhangen. Tänkandet 
utvecklas i samspel med de språkliga redskapen och de upplevelser vi haft genom 
vår kommunikation med andra människor. Säljö poängterar att kommunikation 
mellan människor är avgörande för inlärning i ett sociokulturellt perspektiv. 
Sociokulturella resurser skapas genom kommunikation och förs sedan vidare och 
lärandet pågår oavsett vilken social situation vi befinner oss i (a.a.). 

Vidare lyfter Säljö (2000) fram att det är genom att föra resonemang med andra som 
människan tillägnar sig erfarenheter och tar till sig det som upplevs intressant. Detta 
gäller även de matematiska samtalen. Det är viktigt att ha kännedom om de orsaker 
som påverkar förståelsen negativt eftersom vissa individer har svårare att lära. Enligt 
ett sociokulturellt perspektiv används kunskaper i vardagen vid problemlösning i 
olika sammanhang. Begreppssystem byggs upp hos människan genom samtal och 
genom de erfarenheter som skapats, därifrån utvecklas sedan kunskapen. Genom att 
ta vara på varandras erfarenheter, jämföra och diskutera lagras kunskaper hos 
människan, vi lär av varandra (a.a.).  Säljö (2005) påstår att det är genom 
kommunikation individen tillgodogör sig olika perspektiv och kollektiva kunskaper. 
Vår kunskap är språkligt grundad och det är således genom interaktion och 
kommunikation vi byter erfarenheter inom lärandets samtliga nivåer (a.a.). Ord och 
språk medierar omvärlden så att den blir begriplig och meningsfull i samspel med 
andra människor i olika aktiviteter (Säljö, 2000).  Genom att låta eleverna skapa inre 
bilder av händelser som bearbetas i undervisningen kan läraren se hur förståelsen 
utvecklas hos den enskilde. Olika sätt att se på förhållanden och problemlösning ökar 
förståelsen. Detta kallas för mediering. Mediering skapas genom att vi förstår det 
som händer runt oss utifrån olika sätt att se. I de vardagliga samtalen sker de flesta 
interaktiva färdigheter vi behöver och språket är vårt redskap. Vi lägger in våra egna 
tankar indirekt i andras budskap och därmed kan vi stötta varandra och vägleda andra 
i sitt lärande. De individuella behov som finns hos elever påverkar deras möjligheter 
att tillägna sig den kommunikation som pågår, och som de förväntas förstå.  Säljö 
beskriver tänkandet som ett inre samtal hos personen själv när den inte för samtalet 
med andra människor. Språket förmedlas genom kommunikation till tänkande, från 
det yttre till det inre tänkandet. Detta är mediering av språket men på olika sätt. I ett 
sociokulturellt perspektiv är kommunikationen mellan personer och inom personen 
själv viktig (a.a).  

Säljö (2000) anser att undervisningsmiljöer behöver ordnas för elever där de får 
möjlighet att kommunicera med andra för att befästa kunskaper. Det krävs även 
ökade insikter om att synen på inlärningssvårigheter påverkar eleven. Kopplingen 
mellan kommunikation och de matematiksvårigheter elever kan ha, uppstår inom 
vissa kommunikationsformer. Lärares återgivande av den egna kunskapen i en 
undervisningssituation påverkar. Det är avgörande för elever hur de behärskar de 
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undervisningsmönster som läraren använder i undervisningen och att det sker en 
interaktion för att de ska förstå och vidareutvecklas (a.a.). 
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3 SYFTE 
 

Syftet med den här studien är att synliggöra kommunikationsmönster i naturligt 
uppkomna matematiksamtal mellan elev i behov av särskilt stöd i matematik och 
matematiklärare. Med särskilt fokus på lärarens kommunikationsmönster och dess 
betydelse för möjliggörandet till ett matematiskt lärande hos dessa elever. 

 

Frågeställningar 

• Hur samtalar läraren och eleven i en situation där eleven behöver stöd vid en 
matematisk uträkning?  

• Hur kan lärarens kommunikationsmönster möjliggöra ett matematisk lärande 
för elever i behov av särskilt stöd i matematik?  
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4 METOD 
Vår kunskap är språkligt grundad och det är således genom interaktion och 
kommunikation vi byter erfarenheter inom lärandets samliga nivåer. Ord och språk 
medierar omvärlden så att den blir begriplig och meningsfull i samspel med andra 
människor i olika aktiviteter. I de vardagliga samtalen sker de flesta interaktiva 
färdigheter vi behöver och språket är vårt redskap (Säljö, 2000). Samtal förekommer 
enligt Kvale och Brinkman (2009) i många olika sammanhang och former. De samtal 
som studerats i denna studie kan betraktas som didaktiska samtal och därmed även 
som ett professionellt samtal. Vid studier av professionella samtal bör forskaren vara 
uppmärksam på att samtalet inte kan betraktas som ett vardagssamtal där båda parter 
medverkar under jämbördiga förhållanden. Det är läraren som styr samtalen utifrån 
ett bestämt syfte och struktur (a.a.). Norrby (2002) menar att alla samtal genomförs 
inom givna ramar vilka gör att samtalsdeltagarna kan förstå hur de skall förhålla sig 
och förstå samtalen. Ramarna för denna studie utgörs av skolans matematiska 
diskurs. Samtalsanalys är enligt Kvale och Brinkman (2009) en metod med vilken 
man kan studera talet i samspelet mellan individer. Metoden håller sig relativt nära 
vad som faktiskt sägs i interaktionen och begränsar därmed tolkningsutrymmet (a.a.).  
Under denna del beskrivs hur vi genomfört en samtalsanalys inom den matematiska 
diskursen utifrån ett sociokulturellt perspektiv för att synliggöra 
kommunikationsmönster i naturligt uppkomna matematiksamtal mellan elever i 
behov av särskilt stöd i matematik och matematiklärare. Med särskilt fokus på 
lärarens kommunikationsmönster och dess betydelse för möjliggörandet till ett 
matematiskt lärande hos dessa elever. 

4.1 Urval och genomförande 
I ett sociokulturellt perspektiv är språket och hur det används i mellanmänsklig 
kommunikation avgörande för hur vi lär oss (Säljö, 2000). Lärande är enligt Säljö 
(2005) ett innehållsberoende och situationsbunden fenomen. När det gäller samtalen 
som undersöks i denna studie sker de inom den matematiska diskursen. Flera studier 
bla Sjöberg (2006), Skolverkets lägesbedömning del 2 (2010) samt Riesbäck (2008) 
lyfter fram bristen på matematiska samtal i dagens matematikundervisning samt dess 
betydelse för ett matematiskt lärande hos eleven. Eftersom samtalet tilldelas så stor 
betydelse i aktuell forskning, riktades fokus på att undersöka 
kommunikationsmönster i naturligt uppkomna matematiksamtal mellan elever i 
behov av särskilt stöd i matematik och matematiklärare. Vi skickade ut en förfrågan 
till 6 verksamma matematiklärare som vi kunde tänka oss villiga att delta och som 
kollegor tipsat oss om. Dessa lärare hade i någon form matematiska samtal med 
elever i behov av särskilt stöd i matematik i sin dagliga undervisning. Samtliga 
tackade ja och vi överlät sedan till dem att avgöra vilka elever de ansåg aktuella för 
studien. Detta kunde vara elever som de mötte i helklassundervisning eller elever 
som de mötte i särskilda undervisningsgrupper. Alltså gjordes i detta fall både ett 
bekvämlighetsurval samt ett kedjeurval (Bryman, 2002). Intresset för denna studie 
har inte varit att studera hur undervisningsmiljö, åldersrelaterad problematik, 
matematiklärares erfarenhet eller liknande faktorer påverkar elevers 
matematikinlärning, utan det intressanta för studien har varit att synliggöra vilka 
kommunikationsmönster som förekommer i naturligt uppkomna matematiksamtal 
mellan elev i behov av särskilt stöd i matematik och matematiklärare. Därför 
bortsågs från andra faktorer än vad som sägs i samtalet och hur det framförs, även att 
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vi är medvetna om att andra faktorer har betydelse för elevens kunskapsutveckling ( 
Skolverket, 2009). Ytterligare instruktioner om hur samtalen skulle gå till samt 
vilken information de skulle ge eleverna innan samtalen spelades in, gavs muntligt i 
samband med överlämnandet av bandspelarna. Lärarna har själva spelat in naturligt 
uppkomna matematiksamtal under matematiklektioner i den egna verksamheten vid 
ett samtal med en elev i behov av stöd startade de inspelningen. Innan inspelningarna 
började informerades eleverna om syftet med studien, vilka som genomförde studien 
samt att deltagandet var frivilligt. När de hade spelat in ca 10-15 minuter var 
samlades de inspelade materialet in. Detta medförde att en lärares inspelning kunde 
bestå av samtal med endast en elev och en annans av samtal med flera olika elever. 
Till slut blev det ca 70 min sammanlagd inspelad samtalstid bestående av 51 stycken 
samtal, vilket sedan resulterade i en transkriberad utskrift på 46 sidor som underlag 
till vidare analys. 

 

4.2 Samtalsanalys  
 

Enligt Norrby (2002) ligger fokus i en samtalsanalys på hur samtalandet kan 
användas för att göra saker, i denna studie kommunikationsmönster i 
matematiksamtal mellan elev i behov av särskilt stöd i matematik och 
matematiklärare. Den huvudsakliga uppgiften i en samtalsanalys är att söka de 
enheter som samtalsdeltagarna själva använder för att förstå varandra (a.a.). Sett ur 
ett sociokulturellt perspektiv är det ord och språk som medierar kunskap mellan 
människor (Säljö, 2000). En vidare tolkningar av samtalsanalysen tar sin ansats i 
språkbruket samt vilken funktion språkbruket har och dess empiriska bas är naturligt 
uppkomna samtal (Norrby, 2002). Med tanke på detta ansågs samtalsanalys som en 
passade metod för denna studie. Även Bryman (2002) lyfter fram att samtalsanalysen 
fokuserar på interaktionen mellan deltagare i naturligt uppkomna samtal. Det 
uttalade ordet står för en beståndsdel i de sociala kontext de är en del av. 
Samtalsanalysen är inriktad på samspelskontexter, i denna studie samtal mellan 
lärare och elev i behov av särskilt stöd i matematik under matematikundervisning. 
Det som sägs spelas in och transkriberas sedan för att en analys ska möjliggöras. Tre 
grundantaganden styr samtalsanalysen: 

• Samtalandet är strukturerat, prat och samtal rymmer invanda mönster. 
Personliga egenskaper som styr individen i samtalet är ointressant. Fokus 
ligger på de bakomliggande handlingsstrukturer på de sätt som de framgår i 
samtalet. 

• Samtal formas i kontexten, handling framgår av pratet och detta ska därför 
analyseras i termer av dess kontext. Man måste försöka förstå det som någon 
säger i termer av det samtalande som nyss ägt rum och att samtalandet därför 
anses uppvisa strukturerade sekvenser. 

• Analysen har sin grund i data, samtalsanalytikerna tar avstånd från teoretiska 
scheman som utformas i förväg och menar i stället att det som kännetecknar 
pratet och den sociala ordningens konstitutiva natur i varje empirisk situation 
är något som måste framgå av de data som är tillgängliga (Bryman, 2002 s. 
342). 
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Dessa tre grundantaganden har beaktats i analysen av de transkriberade samtalen. 
Vad gäller den tredje punkten har vi dock valt att ta stöd i tidigare forskning, men 
med målet att ligga så nära empirin som möjligt för att inte missa nya former av 
kommunikationsmönster som en analys av samtalen i denna undersökning skulle 
kunna bidra med.  

Norrby (2002) menar att syfte och material avgör vilken form av 
transkriptionsmodell som lämpar sig för att analysera data. Då syfte i studien var att 
analysera kommunikationsmönster i de inspelade matematiksamtalen räckte det med 
en grov transkription enligt skriftspråkskonventioner (a.a.). Enligt Linell (1994) 
handlar det om att på en sådan transkriptionsnivå skriva ner allt som sägs. Under 
transkriptionen bortsågs dock från hummande, pauser och andra småljud som inte 
ansågs vara relevanta för studien.  Vidare har lärarens tal enbart markerats med L 
och elevens tal med E, för att säkerställa anonymiteten för deltagarna i studien. En 
numrering av samtalen gjordes även för att kunna sätta in de uttalade orden i ett 
sammanhang. Efter det läste vi igenom hela materialet en gång till för att få en första 
överblick över likheter och olikheter. Genom att pendlat mellan delar och helheter 
har vi sökt mönster och kategorier som kan tänkas svarar upp mot frågeställningar 
och syfte med studien enligt en modell av Lantz (1993). I denna fas av analysen 
användes olika färger för att skilja ut olika kategorier och kommunikationsmönster i 
samtalen. Under detta skede framträdde två tydliga kategorier av samtal, samtal då 
läraren befann sig i centrum och samtal då eleven befann sig i centrum. Inom dessa 
kategorier framträdde kommunikationsmönstren: upprepning av elevens repliker, 
lärarens tankegångsmönster, lotsande mönster, frågemönster, elevens 
tankegångsmönster, visuellt stöd samt kartläggande mönster. Dessa redovisas i 
resultatet av denna studie. Återkommande mönster i de båda kategorierna var 
frågemönster. För att se vilken typ av frågor som lärarna i de inspelade samtalen 
använde inom de båda kategorierna tog vi stöd i Riesbecks (2008) kategorisering av 
frågor, som finns beskrivna i bakgrunden, för att på så vis även kunna urskilja 
ytterligare mönster i materialet. En fullständig redovisning av kategorier och mönster 
sammanställdes efter vidare bearbetning under resultatdelen. 

4.4 Forskningsetiskt förhållningssätt 
Matematiskt kunnande är enligt Skolverket (2010c) en ”nyckelkompetens” som varje 
medborgare behöver för att klara sig i dagens samhälle. Syftet med studien är därför 
att synliggöra kommunikationsmönster i naturligt uppkomna samtal mellan lärare 
och elev i behov av särskilt stöd. Med tanke på individskyddskravet har vi i studien 
beaktat följande fyra etiska principer i form av informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Kraven har 
uppkommit för att individer inte ska utsättas för psykisk eller fysisk skada, 
förödmjukelse eller kränkning (a.a.). 

Till att börja med informerades de 6 tilltänkta lärarna muntligt om studien enligt 
informationskravet. Efter det skickades ett missivbrev (bilaga 1) med ytterligare 
information kring studien syfte och instruktioner kring hur inspelningen av samtalen 
skulle gå till samt hur mycket samtalstid de behövde spela in. I brevet klargjordes 
även att den enskilde individen deltar på frivillig basis i studien och informerades om 
möjligheten att avbryta deltagandet i studien när den så önskade. Samtliga rektorer 
på skolarna tillfrågades och gav sin tillåtelse till genomförandet av studien på deras 
skolor. I de fall där eleverna var under 15 år samlades i samråd med rektorn 
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samtycke till deltagande i studien från föräldrarna in av läraren (bilaga 2). I de fall 
eleverna var 15 eller äldre har eleverna själva tagit beslut kring deltagande. De elever 
som deltog kände till att en inspelning skedde under matematiksamtalen och lärarna 
fick även veta att de kunde avbryta samtalen när de önskade eller ansåg att det var 
lämpligt. Detta med tanke på att det är oetiskt att spela in samtal utan personers 
kännedom, och dessutom är förbjudet enligt svensk lag (Norrby, 2004). Samtliga 
deltagare garanterades anonymitet och informerades om att de inspelningar som 
använts skulle förstöras efter det att uppsatsen godkänts av betygsättande 
examinator. Allt enligt vetenskapsrådet (2002) rekommendationer så att det inte ska 
vara möjligt att identifiera deltagare i undersökningen. De insamlade samtalen har 
endast använts i undervisnings och forskningssyfte enligt nyttjandekravet.  

Vetenskaplighet handlar till stor del om öppenhet samt en noggrann och saklig 
redogörelse för hur undersökning har gått till. Molander (2003) menar att 
vetenskaplighet förutom ovan nämnda innebär att man intar ett visst förhållningssätt 
till verkligheten omkring oss. Förhållningssättet innebär att forskaren intar ett kritisk, 
ifrågasättande, beskrivande, förklarande och förstående perspektiv (a.a.). Eliasson 
(1995) anser att det är viktigt att forskaren öppet visar sitt perspektivval. Genom att 
under hela studiens genomförande försöka upprätthålla ett medvetet vetenskapliga 
förhållningssätt hoppas vi att vi kunnat ställa oss själva utanför och aktivt kunnat ta 
in de kommunikationsmönster som finns mellan lärare och elev i de inspelade 
samtalen.  
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5 RESULTAT 
Här följer en redovisning av de kategorier och återkommande 
kommunikationsmönster som framkom under analysen av de inspelade samtalen. 
Samtalen kategoriserades utifrån fokus på studiens frågeställningar och syfte. De 
kategorier som matematiksamtalen delades in i var, läraren i centrum och eleven i 
centrum. Det kan tilläggas att inslag av båda kategorier kunde förekomma i en och 
samma lärares inspelning av samtal. Samtliga lärare i samtalen använde sig av 
visuellt stöd i undervisningen såsom interaktiv tavla samt genom att de ritade och 
skrev. Det visuella stödet förekom dock oftare under kategorin eleven i centrum 
varför vi valt att redovisa resultat kring visuellt stöd under denna kategori. Exempel 
på funna kommunikationsmönster redovisas nedan genom excerpt från samtalen 
under underrubrikerna; upprepning av elevens repliker, lärarens tankegångsmönster, 
lotsande mönster, frågemönster, elevens tankegångsmönster, visuellt stöd samt 
kartläggande mönster. 

5.1 Läraren i centrum  
Vanligt förekommande mönster som upptäcktes när läraren var i centrum var, att 
läraren upprepade elevernas repliker, läraren hoppade i sina förklaringar, läraren 
svarade på sina egna frågor och byggde in sin egen tankegång i samtalet i stället för 
att väva in elevens tankar. Mönster som också förekom i samtalen var när läraren 
använde sig av lotsning för att föra eleven vidare inom olika matematiska områden. 
De frågor som användes här var frågor där eleven fick redogöra för olika 
matematiska begrepp eller frågor där eleven fick visa olika uträkningar.  

5.1.1 Upprepning av elevens repliker 
Det var vanligt att läraren i detta mönster upprepade elevernas repliker samt även 
fråga på till det att eleven svarade rätt på lärarens fråga och då upprepade läraren det 
korrekta svaret såsom excerpterna nedan ger exempel på. 

E: Jag tittar på tvåan. 

L: Du tittar på tvåan, och den är jämn. Är det tvåan man ska titta på? 

E: Det är ett udda tal. 

L: Det är ett udda tal 

Även följande excerpt visar hur läraren upprepar elevens repliker vid ett samtal om 
hur man räknar ut cirkelns area.  

L: Vad är det som fattas på den bilden mot den där uppe? 

E: Radien 

L: Ja, eller.. 

E: Pi 

L:.. Vad kallade vi den här långa? 

E: Diamtern? 

L:Diamtern ja, jättebra. 
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5.1.2 Lärarens tankegångsmönster 
Ett förekommande mönster i samtalen var när läraren arbetar utifrån sin egen 
tankegång och bygger in det i samtalen, vilket visas i följande excerpt. 

 
 L: Vet du vad du skulle kunna göra? Du skulle kunna göra ett kryss där. Du kan sätta ettan 
där och ett kryss där. 

E: Ska den vara här? 

L: Jaha den ska vara där precis där du satt den där. Du behöver inte göra så stor linje där. Du 
kan göra ett stort kryss bara. 

E: Jaha 

Nedan kommer ytterligare ett exempel när läraren i samtal kring en matematisk 
uträkning utgår från sina egna tankar. 

L: jaha, så tänkte du! Om man säger att, om jag säger att 10 äpplen ligger i en påse. 

E: mm 

L: Hur många är det då som helhet om jag säger att säg det i femtedelar? 

E: Eh? 10 femtedelar. 

L: Då har du två påsar. 

E: Fem femtedelar 

L: 10 äpplen det är fem femtedelar. Det är en påse. I det här fallet så är 745 tävlande hur 
många femtedelar är det? Därför det är det som är helheten. 

 

Ytterligare tankegångsmönster som framkom i samtalen var när läraren hoppade i 
sina förklaringar, avbröt elevens tankegång och började på en ny fråga innan den 
tidigare frågan var avslutad. Det framkom även ett mönster där läraren inte inväntade 
elevens svar utan svarade på sina egna frågor. Exempel på dessa mönster ges nedan. 

 
L: Det ska vara ett rutigt papper. 

E: Hur högt måste det vara? Ska det vara höga staplar? 

L: Nu tar jag bort det här. 

E: Ska man ha den över eller under eller? 

L: Ja, man kan. 

Båda dessa excerpt  visar tydligt hur läraren inte låter eleven svara på sin fråga, utan 
ger själv svaret på frågan. 

L: Vad kommer efter 89? Vad kommer efter 89? 

E: 89 

L: Vad kommer efter 89? Om du räknar 81, 82, 83 och så 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Då får 
du lägga till 89 så blir det 90. Så här ska vi ta bort 
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5.1.3 Lotsande mönster 
Andra mönster som förekom i samtalen var när läraren lotsade eleven vidare inom 
olika matematiska områden. Eleven fick då öva på olika färdigheter. Det kunde 
handla om att lära in skriftliga uträkningar eller olika färdigheter i matematik såsom 
mätning och enheter. Här ges ett exempel på ett lotsande mönster när läraren 
förklarade hur man räknar hastighet och tid. 

 
L: Vet jag sträckan och vet jag tiden, då betyder det att jag ska ta sträckan delat på tiden för 
att få reda på hastigheten. 

E: Mm 

L: Vet jag däremot inte sträckan, det är sträckan jag vill ta reda på. 

E: Ska jag bara ta gånger då? 

L: Mm, då sätter du in hastigheten gånger tiden. 

E: Och det blir sträckan. 

L: Och då får du reda på sträckan. Ibland så lurar de er ju kanske lite genom att ha olika 
enheter. Att man, det står hur många meter något är och man svarar i km/h. 

E: Mm 

L: Då gäller det att man enhetsomvandlar. 

E: Mm 

5.1.4 Frågemönster 
Benämningsfrågor samt beräkningsfrågor var de frågor som var mest förekommande 
då läraren var i centrum. Dessa begrepp är hämtade från Riesbecks (2008) indelning 
av olika frågetyper. Benämningsfrågor är när läraren låter eleven redogöra för olika 
matematiska begrepp och förekomster (a.a.). T.ex. ”Vilken sorts vinkel är det?”, 
vilket ges exempel på i ett excerpt kring vinklar. 

 
L: Ja det är det. Men då undrar jag också hur mycket är det här då? 

E: Det är ju 80 grader. 

L: Vi var ju överens om att det här var 180 grader och nu tar vi och sätter den här 
mittemellan här. 

E: 190 grader. 

L: 90 grader är det då. Det har ni hört talas om att man ska sitta i 90 graders vinkel. 

E: Så. 

L: Om man tar ett papper så är hörnen 90 grader. 
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Beräkningsfrågor används när eleven utför olika uträkningar (Riesbeck, 2008). T.ex. 
Vad blir det? Hur mycket är? Exempel på detta visas i följande excerpt om 
subtraktion. 

 
L: Vad gör du med 30 och 10 där? Vad blir det där? 

E: Tar bort  3:an och 1:an. 

L: Skulle du inte ta bort det där? Vad är tre minus ett? Två ja och sex då kan 
det inte bli trettio. Om det är plus eller minus ni jobbar med ta ut tiotalen och 
ta ut hundratalen. Det kan ju även stå så här: 244+100 vad blir det?  

 

5.2  Eleven i centrum 
När eleven var i centrum försökte läraren förklara genom att knyta an till elevens 
erfarenheter och tankegångar samt använde sig av visuellt stöd för att förklara mer 
åskådligt. Läraren interagerade med eleverna både när det gällde visuellt som 
teoretiskt arbete. Genom att själv ställa frågor men även låta eleverna ställa frågor 
och ge direkt återkoppling till eleverna. Eleverna uppmuntrades att ta egna initiativ 
samt redogöra för och generalisera kring matematiska begrepp och idéer. 
Kommunikationsmönster som förekom i denna kategori av matematiksamtal var; 
elevens tankegångsmönster, visuellt stöd, kartläggande mönster samt frågemönster. I 
ett av mönstren vidareutvecklade läraren dessutom elevens tankar och lät eleven 
pröva olika lösningar. Exempel på detta ges under rubriken eleven 
tankegångsmönster. 

.  

5.2.1  Elevens tankegångsmönster 
Signaler som visar på hur eleven är i centrum, kan var hur läraren bjuder in eleven i 
samtalet. Nedan visas detta genom excerptet där läraren låter eleven pröva sig fram 
till en lösning. 

 
L: Nej, det måste ju vara något annat då vi ska ta. 

E: Mm, vänta vad kan det vara? Kanske 0,05 gånger 15? 

L: Mm, prova med det. Då ställer du upp det där och räknar ut. 

E:  Nej. Det blev ju ännu värre 
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Ett tydligt exempel på när eleven tillåts pröva egna förslag kan även läsas i excerptet 
som följer nedan. 

E: Fem sjättedelar va? Nej, sju niondelar?  Nej för det är åttio, noll komma åttiotre. 

L: testa det då och slå på din miniräknare eller så ritar du bildligt, så du ser delen. Vilken som 
är den största. Då kan du även se det bildligt inte bara det matematiskt. 

E: Sju, ja 0,78 

L: Var sju niondelar? 

E: Ja 

L:Mm 

E: Och då är fem sjättedelar, 0,83. 

L: Ja och alltså? 

E: Fem sjättedelar då? 

 

5.2.2 Visuellt stöd  
Ett återkommande mönster i samtalen var då läraren använde sig av visuellt stöd för 
att förklara mer åskådligt för eleven som i excerptet nedan.  

 
L: Ja som här när det står 30 min. Hur omvandlar vi det? Vad blir det ? 

E: 0,3 väl? Näe 

L: Rita då bildligt. Här har jag ju noll och här har jag ju 30 hur stor del? 

E: En halv 

L: Ja, en halv och hur skriver man det? 

E: 0,5 

L: 0,5 ja blir det. 

Detta synliggörs också genom excerptet som förs kring sambandet mellan bråkform 
och decimalform i samtal gällande medelhastighetsuträkningar.  

L: Det är en fjärdedel och hur mycket är det i decimalform? 

E: 0,25 

L: Just precis 

E: Och då blir det 15 km 

L: Japp, och hur stor del är? 

E: 220 minuter är 0…0,2 väl? Nej 0,20, nej jag vet inte vänta här. 

L: Tittar vi och ritar en bild  så att du ser det här. 20 minuter, 40 i hur många delar? 

E: Tredjedelar 

L: I tredjedelar ja, så 20 minuter är ju en tredjedel 

E: Vad är det 0,3 någonting… 

L: precis 
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5.2.3 Kartläggande mönster 
Mönster som även framkom var att läraren andvände konkretisering i samtalet 
genom att eleven uppmanades att förklara olika begrepp som den sedan fick beskriva 
i konkreta exempel.  

 
L: Här är en vinkel som är 180 grader. Öppnar vi den ännu mer hur blir den då? 

E: större 

L: Hur stor blir den då? 

E: 270 grader 

L: Hur visste du det? 

E: Jag liknar den vid en vinkel i skateboarden. 

 

Läraren arbetade även med att utifrån olika exempel i samtal med eleven försöka 
kartlägga elevernas kunskapsnivåer. Eleverna uppmanades att visa detta både 
språklig och skriftlig i olika matematiska uttryck. Exempel på detta ges i excerptet 
om vinklar. 

 
L: Nu ska ni få placera ut ( på smartboard) de här vinklarna i rätt spalt. 

E: Den är spetsig. 

L: En del kan vara svåra att se. 

E: Här tror jag att det står rätt. Spetsig. 

L: Mm 

E: Trubbig. 

L: Nu måste vi kontrollera om det stämmer. 

E: Den är trubbig. 

L: Ja den är trubbig 

 

Under de samtal där läraren visade ett kartläggande mönster framkom även ett 
stöttande mönster. Där läraren genom uppmuntrande ord stöttade eleven för att leda 
eleven vidare i uppgiften vilket kan ses i nedan samtal om temperatur och bråk. 

L: Ja! 

E: 2. det blir ju ett minus då? 

L: Ja, precis det blir minus ett. 

E:2 

L: Mm 

E:4 minus där. 

L: Ja och sätt minustecknet framför. 

E: Okej 

L: Jättebra! 
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Det stöttande mönstret framträder ges även exempel på i nedan samtal kring division 
och multiplikation. 

 
L: Perfekt!. 20 i täljaren och 4 i nämnaren. Nu tycker jag att vi är på väg. Vad är det som 
fattas nu då innan vi ska bevisa att det blir femton? 

E: Det ska vara tre delar till. 

L:  Ja just det. Hur ska du skriva det matematiskt? 

E: 5 gånger 3. 

L: Bra! Visst då skriver du det här. 

 

5.2.4 Frågemönster 
Frågorna som lärarna använde sig av när eleven var i centrum handlade om att eleven 
fick redogöra för olika matematiska procedurer. De fick även sammanfatta lösningar 
och visa hur de kommit fram till lösningen på en uppgift. Det var frågor där eleven 
fick förklara olika matematiska sammanhang, där läraren följde upp och bad eleven 
ge en sammanfattande förklaring till olika matematiska frågor och procedurer. 
Frågorna som förekom då eleven var i centrum var; förklaringsfrågor samt kontroll 
och uppföljningsfrågor (Riesbeck, 2008). Förklaringsfrågor innebär att läraren låter 
eleven förklara och analysera olika matematiska sammanhang (a.a.). Tex. Hur 
kommer du fram till arean av området? Exempel på detta ges nedan. 

 
L: ja, och hur får du reda på det? 

E:man ritar ju upp som jag gjorde. 

L:ja, och sedan då? Hur vet man vad varje del är värd? 

L: om jag säger så här då att ditt svar är rätt. 

E:ja 

L: men jag vill veta hur du kom fram till det. 

 

Kontroll- och uppföljningsfrågor är när läraren ber eleven sammanfatta lösningar och 
förklara hur den kom fram till svaret (Riesbeck, 2008). T.ex. Hur tänker du? Förklara 
hur du menar såsom kan ses i excerpterna som följer. 

 

L: Hur tänker du? 

E: Jag räknar uppåt. 

L: Hur räknar du uppåt om det är 138 minus 12? 

E: Man tar tiotalen för sig och entalen för sig. 

L: Ja och hur gör du då? 

Vad händer med hundratalet? 

Vilket är tiotalet i 138? 

E: Trean. 

L: Ja och vilket är tiotal i 12? 
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Man kan tydligt märka i nedan excerpt hur eleven ges ett större talutrymme när dessa 
frågor ställs. 

L: Men jag vill veta hur du kom fram till det. 

E: Jag vet inte hur jag ska förklara det. 

L: Är det så att du ser att det blir femton? 

E: Nej, men alltså det är lite svårt alltså, det om man tar en sådan fjärdedel det är ju fem. 

L: Mm, och hur fick du fram att en fjärdedel av tjugo är fem? 

E: Jag vet inte. 

L: Tänk om jag säger så här. Nähedu, det är fyra. Du har gjort fel. Hur ska du då kunna 
bevisa, överbevisa mig? Vad är det du egentligen gör matematiskt? 

 

5.3 Sammanfattning av Resultat 
 

Här följer en sammanfattning av funna kategorier och återkommande mönster i de 
analyserade matematiksamtalen. De kategorier som samtalen delades in i var, 
läraren i centrum och eleven i centrum. Återkommande mönster som upptäcktes när 
läraren var i centrum var; att den hoppade i sina förklaringar, svarade på sina egna 
frågor och byggde in sin egen tankegång i samtalet istället för att väva in elevens 
tankar. Ofta ignorerade läraren elevens svar tills det rätta svaret kom, och då 
upprepade den det. Eleverna svarade med korta svar, ofta med endast ett ord. 
Resonemangen utgick då ifrån lärarens tankar. I samtalen då läraren var i centrum 
förekom lotsande procedurer då läraren använde sig av lotsning för att leda eleven 
vidare inom olika matematiska områden. De frågor som användes här var 
benämnings- och beräkningsfrågor, frågor där eleven fick redogöra för olika 
matematiska begrepp eller frågor där eleven fick visa olika uträkningar. När eleven 
var i centrum försökte läraren förklara matematiska problem genom att knyta an till 
elevens erfarenheter och tankegångar samt använde sig av visuellt stöd för att 
förklara mer åskådligt. De kommunikationsmönster som förekom i denna kategori 
var; elevens tankegångsmönster, visuellt stöd, kartläggande mönster samt 
frågemönster. I ett av mönstren vidareutvecklade läraren dessutom elevens tankar 
och lät eleven pröva olika lösningar. Det framträdde tydliga tendenser till en ökad 
interaktion i kommunikationen mellan lärare och elev då eleven befann sig i 
centrum. När eleven var i centrum bjöds den in i samtalet och läraren 
vidareutvecklade elevens tankemönster och fullföljde de samtal som hade påbörjats. 
Läraren visade i dessa samtal intresse för elevens svar genom att ställa 
förklaringsfrågor samt kontroll- och uppföljningsfrågor. 
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6 DISKUSSION 
Ord och språk medierar i ett sociokuturellt perspektiv omvärlden så att den blir 
begriplig och meningsfull (Säljö, 2000). Det är via kommunikation med andra som 
individer utbyter erfarenheter inom lärandets samliga nivåer. Därför behöver 
undervisningsmiljöer ordnas där elever får möjlighet att kommunicera med andra för 
att befästa kunskaper (a.a.). Detta uppmärksammas även i den forskning som denna 
studie hänvisar till i inledning och bakgrund. Kopplingen mellan de 
matematiksvårigheter eleven kan ha uppstår enligt Säljö (2000) inom vissa 
kommunikationsformer. Svenska elever visar de senaste åren på försämrade resultat 
gällande matematik och allt fler elever når inte kunskapsmålen för år 9 i matematik, 
Det huvudsakliga syftet med studien har därför varit att synliggöra 
kommunikationsmönster i naturligt uppkomna matematiksamtal mellan elev i behov 
av särskilt stöd i matematik och matematiklärare, med särskilt fokus på lärarens 
kommunikationsmönster. Genom att synliggöra kommunikationsmönster i samtalen 
har vi sökt svar på hur lärare och elev samtalar i en situation där eleven behöver stöd 
vid en matematisk uträkning samt hur lärarens kommunikationsmönster kan 
möjliggöra ett matematisk lärande för elever i behov av särskilt stöd i matematik. 
Tankar kring studiens resultat kopplat till ett sociokulturellt perspektiv utifrån syfte 
och frågeställningar diskuteras här via matematiksamtal, matematiskt lärande samt 
pedagogiska implikationer. Avslutningsvis följer en metoddiskussion samt förslag 
till vidare forskning. 

6.1 Matematiksamtal 
Diskurser, begrepp och begreppssystem utvecklas enligt Säljö (2005) genom 
människors behov av att kommunicera med varandra. En diskurs utgör ramen för ett 
sammanhängande begreppssystem. Behärskande av den matematiska diskursen 
påverkar elevens uppfattning om vad som kan verka relevant i en viss situation (a.a.). 
Samtal som förs inom skolan följer bestämda kommunikativa spelregler som medför 
ett visst agerande och tänkande efter vissa mönster som är avgörande för hur 
samtalet ska hålla samman (a.a.). Eftersom mediering skapas genom olika sätt att 
förstå omvärlden är det intressant att utifrån detta perspektiv stanna upp lite extra vid 
kategorierna läraren i centrum samt eleven i centrum där resultatet visar på att 
läraren i de olika kategorierna använder sig av olika kommunikationsmönster i 
samtalen. Detta för att uppmärksamma den påverkan som dessa sätt att kommunicera 
kan ha på elevens möjligheter till interaktion och delaktighet i samtalet. 

Karaktäristiskt för läraren som står i centrum är att den visar tendenser att inta större 
delen av talutrymmet genom att ignorera elevens felaktiga svar och upprepa 
elevernas repliker, hoppa i sina förklaringar, svara på sina egna frågor och bygga in 
sin egen tankegång i samtalet i stället för att väva in elevens tankar. I samtalen då 
läraren var i centrum förekom även lotsande mönster. Det handlar i denna kategori 
av samtal till stor del om att eleven ska lära in skriftliga uträkningar samt olika 
färdigheter genom att läraren ställer benämnings- och beräkningsfrågor. Persson 
(2009) har i sin studie funnit en liknande typ av lärare. Precis som han ser vi att när 
läraren är i centrum ignorerar läraren elevens svar och ställer frågor vilka gör att 
elevens möjlighet till interaktion i samtalet tenderar att minska. Denna studies 
resultat bidrar dessutom med ytterligare kategorier hos denna typ av lärarsamtal 
genom att just lyfta fram mönster där läraren upprepade elevens repliker, läraren 
hoppade i sina förklaringar, läraren svarade på sina egna frågor samt byggde in sin 
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egen tankegång i samtalet. Även dessa mönster tenderar att minska elevens 
möjligheter till interaktion. 

När det gäller kategorin eleven i centrum visar denna typ av lärarsamtal på 
benägenhet till att släppa in eleven mer i samtalet och därmed också öppna upp för 
elevens möjlighet till interaktion i samtalen. Även inom denna kategori finns likheter 
med Perssons (2009) studie. Han menar att läraren i denna typ av samtal interagerar 
med eleverna med hjälp av språket som redskap genom att ställa öppna frågor samt 
vidareutveckla elevens frågor vare sig de anses relevanta i sammanhanget eller ej. 
Samma tendenser visar denna studies resultat då läraren använde sig av 
förklaringsfrågor samt kontroll- och uppföljningsfrågor. När läraren lät eleven pröva 
egna tankar kring olika lösningar tenderar även då elevens möjlighet till interaktion 
att öka. Användandet av dessa frågor samt det prövande mönstret visar ansatser till 
att eleverna fick ökade möjligheter att medverka utifrån egna tankegångar och 
erfarenheter i samtalet. Resultatet bidrar dessutom med följande mönster inom denna 
typ av lärarsamtal, visuellt stöd och olika kartläggande mönster. För att känna lust till 
och motivation till ämnet behöver eleverna känna att de lyckas i sitt arbete och få 
individanpassade uppgifter (Skolverket, 2003). Under denna typ av samtal förekom 
även ett stöttande mönster, där läraren genom uppmuntrande ord stöttar eleven för att 
på så vis leda eleven vidare i uppgiften. Det går inte att avgöra om eleven genom 
detta sätt att uppmuntras fick en ökad motivation till ämnet, men i analysen av 
samtalen framgår de att uppmuntran i form av ord används sparsamt.  Detta tror vi 
kan inverka negativt på elevens motivation till att delta i samtalen. Det som däremot 
inte framgår i denna studies resultat är om läraren genom olika tonlägen eller gester 
ger en elev emotionellt stöd.  

Vi vet av egen erfarenhet att elever i behov av särskilt stöd ibland har svårt att hitta 
på egna exempel och kanske är det även så under kategorin läraren i centrum, men 
det är nog bra om medvetenheten kring denna typ av samtal ökar. Annars finns det 
en risk att eleven inte ges möjlighet att aktivt delta i samtalet. Kanske kan en ökad 
medvetenhet medföra att eleven ges möjlighet att interagera när det gäller 
matematiksamtal mellan elev i behov av särskilt stöd i matematik och 
matematiklärare. Något att beakta är också att samtalets grad av interaktion kan beror 
på elevens förmåga till interaktion. När det gäller en elev i behov av särskilt stöd, har 
vi märkt genom de elever vi mött i vår undervisning, att läraren kan behöva vara den 
som hjälper eleven att hålla igång samtalet.  Det är enligt Säljö (2000) viktigt att ha 
kännedom kring de undervisningsmönster som kan påverka elevens inlärning. Hur 
olika kommunikationsmönster kan möjliggöra ett matematisk lärande för elever i 
behov av särskilt stöd i matematik diskuteras vidare i kommande avsnitt. 

6.2 Möjlighet till matematiskt lärande 
Säljö (2000) visar på att de matematiksvårigheter elever kan ha uppstår i mötet med 
vissa kommunikationsformer, i studien de kommunikationsmönster som återfinns 
under kategorierna eleven i centrum samt läraren i centrum. Elevens svårigheter att 
tillgodogöra sig det som sägs i en undervisningssituation betraktas som 
situationsbundna, vilket medför att olika kommunikationsmönster kommer att ha 
inverkan på skillnader i individuella förutsättningar att lära (a.a.). Studien mäter inga 
kunskaper hos eleven, men vi har med stöd i tidigare forskning valt att lyfta fram hur 
olika kommunikationsmönster, som vi ser det, kan påverka möjliggörandet till ett 
matematiskt lärande för elever i behov av särskilt stöd. 
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 Ett centralt begrepp inom den sociokulturella teorin är mediering. Mediering skapas 
genom att vi förstår det som händer runt omkring oss utifrån olika sätt att se ( Säljö, 
2000). I samtalen framträder de två kategorierna läraren i centrum samt eleven i 
centrum där den ena medför att lärarens syn på matematiken får en större plats och 
den andra medför att elevens syn på matematiken får en större plats. Persson (2009) 
lyfter fram att när läraren är i centrum lägger den fokus på vad som är rätt och fel. I 
dessa samtal förekom ett mönster där läraren frågade på genom att ignorera elevens 
felaktiga svar till det att eleven svarade rätt och då upprepade läraren det rätta svaret. 
Magne (1998) menar att när läraren fokuserar för mycket på vad som är rätt och fel 
finns det en risk att elevens inre press och känslomässiga svårigheter ökar. Han 
menar också att om inte eleven förstår ord och symboler kan det medföra en negativ 
inverkan på elevens möjligheter till matematiskt lärande (a.a.). När läraren är i 
centrum framkom ett mönster där läraren utgick från sitt eget sätt att tänka. Med 
tanke på att Säljö (2000) fäster uppmärksamheten på att det är viktigt att eleven 
behärskar de undervisningsmönster som läraren använder i undervisningen samt att 
det sker en interaktion för att de ska förstå och vidareutvecklas, ser vi att det finns en 
risk att elevens lärande påverkas negativt när lärarens sätt att tänka framträder 
starkast i samtalen. Tänkande utvecklas enligt ett sociokulturellt perspektiv genom 
samspel med de språkliga redskapen i kommunikationen med andra (Säljö, 2000). 
Även Riesbeck (2007) har påvisat att samtal som är i dialogform där elevens 
erfarenheter tillvaratas, är gynnsamt för elevens möjligheter till matematisk lärande. 
Samtalsmönster som leder till att samtalen tenderar att föras mer i dialogform samt 
tillvaratar elevens erfarenheter framträder mer tydligt i denna studie när eleven 
befinner sig i centrum. Att utveckla en förståelse i matematik är en ständigt pågående 
process (Lundberg och Sterner, 2009). För att fördjupa den matematiska förståelsen 
och utöka de matematiska kunskaperna behöver eleven vara aktiv och på så vis få 
tillgångar till idéer och strategier i tänkandet och göra dem till sina egna (a.a.). När 
eleven är i centrum har studien pekat på tendenser till att läraren bjuder in eleven till 
ökad interaktion i samtalen och därmed blir mer aktiv i samtalen. Detta tror vi 
medför ett gynnsammare inlärningsklimat i samtalen och därmed även skapar 
möjlighet till matematiskt lärande hos eleven. 

Ett annat kommunikationsmönster som också framkom i studien var det visuella 
stödet. Forskare såsom Gersten och Chard (2009) samt Lundberg och Sterner (2009) 
har sett att visuellt stöd kan vara gynnsamts för elevens matematikinlärning. Gersten 
och Chard (2009) använder begreppet verbalisering, där de visar på att när eleven 
”tänkte högt” genom att rita och skriva till matematikuppgifter gav det goda resultat 
vad gäller elevens matematikinlärning. Lundberg och Sterner (2009) ser också att det 
är gynnsamt att rita för att ge visuellt stöd i en matematisk uträkning. De finner att 
visuellt stöd i form av att rita utvecklar förståelsen för det abstrakta och 
problemlösningsstrategier som även kan användas som en lämplig strategi att gå 
tillbaka till när det blir svårt i den abstrakta matematiken. Resultatet av denna studie 
kan inte på något vis med säkerhet påvisa någon form av inlärning hos eleverna som 
deltagit, men vi kan se tendenser att vissa former av kommunikationsmönster kan 
vara gynnsamma med tanke på elevens möjligheter till ett matematiskt lärande. 
Därför redogör vi lite kort i nästa avsnitt för några tänkbara pedagogiska 
implikationer vad gäller matematiksamtal mellan elever i behov av särskilt stöd i 
matematik och matematiklärare. 
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6.3 Pedagogiska implikationer 
Om det är så att eleven lär sig genom att vara aktiv och interagera med språket som 
redskap i kommunikation med andra och att lärarens kommunikationsmönster kan 
inverka på elevens möjligheter till ett matematisk lärande, vill vi lyfta fram följande 
pedagogiska implikationer när det gäller matematiksamtal mellan elever i behov av 
särskilt stöd i matematik och matematiklärare: 

• Det frågemönster som läraren använder sig av påverkar elevens grad av 
interaktion i samtalen, vilket enligt oss betyder att om eleven ska bli mer 
delaktig i samtalen behöver inslaget av förklaringsfrågor samt kontroll- och 
uppföljningsfrågor öka inom matematiksamtal. 

• Det bör råda en balans mellan lärarens tankegångsmönster och elevens 
tankegångsmönster, eftersom vi i ett sociokulturellt perspektiv lär oss genom 
mediering av kunskap genom att vi förstår det som händer runt omkring oss 
utifrån olika sätt att se. En dominans av lärarens tankegångsmönster skulle 
kunna leda till att samtalet inte utgår från elevens erfarenheter och 
individuella förutsättningar. På så sätt kan eleven tappa motivationen att delta 
i samtalet, vilket skulle vara negativt för elevens inlärning. En dominans av 
elevens tankegångsmönster skull kunna innebära att matematiska begrepp 
inte används i samtalen. Användandet av matematiska begrepp är enligt 
Löwing (2004) viktigt för en gynnsam matematikinlärning hos eleven. 

6.4 Metoddiskussion 
För att resultaten i en studie ska vara användbara bör forskaren sträva efter att 
säkerställa validiteten och reliabiliteten i studien. Bryman (2009) använder sig av 
begreppen extern och intern validitet och reliabilitet. 

När det gäller den externa reliabiliteten bygger den på att underökningen ska vara 
möjlig att upprepas av andra, vara replikerbar (a.a.). För att möjliggöra detta har en 
beskrivning av studiens tillvägagångssätt delgivits i metodavsnittet. Med intern 
reliabilitet avses enligt Bryman (2009) att forskare i undersökningen noggrant har 
kommit överens om hur det man ser och hör ska tolkas. Vi har här gjort ett medvetet 
val genom att inte i förväg utgå från färdiga kategorier, utan i stället ta stöd i tidigare 
forskning med avsikt att ligga så nära empirin som möjligt. Detta för att inte gå om 
miste om studiens möjligheter att bidra till nya former av kommunikationsmönster.  
Här kan kritiker hävda resultaten i hög grad kommer att påverkas genom att 
forskaren analyserar undersökningsmaterialet med en hög grad av subjektivitet. Vi 
anser dock med stöd av Kvale och Brinkmann (2009) att det inte finns någon sann 
objektivitet när det gäller transkribering från muntlig till skriftlig data och därför har 
våra förkunskaper som matematiklärare i stället varit ett stöd i analysförfarandet.  
Vidare menar Bryman (2002) att intern validitet handlar om att forskaren har 
uppfattat respondenten på rätt sätt, i studien om det inspelade samtalen verkligen 
återger ett matematiksamtal mellan elev i behov av särskilt stöd i matematik och 
matematiklärare. Den interna validiteten i studien kan ha påverkats negativt genom 
överlåtandet av inspelningarna till de verksamma matematiklärarna, men valet 
gjordes med tanke på den negativa inverkan som bandspelaren enligt Norrby (2004) 
kan ha på samtalsdeltagarna. Bandspelaren kan medföra att samtalen inte blir riktigt 
naturliga och representativa (a.a.). Eftersom studiens syfte var att synliggöra 
kommunikationsmönster i naturligt uppkomna matematiksamtal mellan elev i behov 
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av särskilt stöd i matematik och matematiklärare, ville vi genom att inte själva spela 
in samtalen undvika ytterligare negativa effekter på samtalsdeltagarna. Detta val kan 
även försvåra möjligheten till att replikera studien, eftersom de verksamma lärarna 
själva fick avgöra vilka elever som var aktuella för studien. Vi litar dock på att 
verksamma matematiklärare har tillräcklig kompetens att avgöra vilka elever som är 
i behov av särskilt stöd i matematik. Därmed menar vi att den negativa effekt som 
detta val kan medföra på den externa reliabiliteten är försumbar. Avslutningsvis 
avser den interna validiteten frågan om studiens generaliserbarhet. Eftersom studien 
inte är så omfattande hävdas ingen generaliserbarhet kring studiens resultat. 
Resultaten visar dock på intressanta tendenser vad gäller olika 
kommunikationsmönsters inverkan på matematiksamtal mellan elev i behov av 
särskilt stöd i matematik och matematiklärare, vilket gör att vi i det avslutande 
avsnittet ger förlag till vidare forskning utifrån denna studies resultat. 

6.5 Vidare forskning 
Förslag till vidare forskning: 

• Skulle en liknande studie kring matematiksamtal mellan elever som inte är i 
behov av särskilt stöd och matematiklärare ge ett annat resultat gällande de 
kommunikationsmönster som denna studie påvisar? 

• Det skulle vara intressant att undersöka generaliserbarheten av studiens 
resultat genom en studie där förekomsten av kategorierna eleven i centrum 
samt läraren i centrum kvantifierades. 
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