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Förord 

Vi har i denna studie försökt beskriva och analysera de samtal som 
förs mellan elever och lärare i en specialpedagogisk kontext. Till vår 
hjälp har vi haft flera studenter på specialpedagogprogrammet. De 
har dels hjälpt oss med inspelningar, dels med transkriberingar. Ett 
stort TACK till alla er som bidragit på detta sätt. Vi hoppas att ni 
liksom vi kommer att ha nytta av vårt gemensamma arbete för 
framtida mer praktiska arbetsinsatser i den specialpedagogiska 
praktiken runtom i landet på våra skolor. 

Ett stort TACK vill vi också ge till professor Kjell Granström som 
på ett inspirerande sätt alltid stöttar oss i vår ambition att skriva 
strukturerade och språkligt korrekta forskningsrapporter. Kjells för
måga att se såväl det stora som det lilla har varit mycket värdefullt 
för denna slutprodukt. 

Linköping i februari 2007 

Anna-Lena Eriksson Gustavsson 
Joakim Samuelsson 

~ .. 
. .; 
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Bakgrund 

Larmrapporter om hur svenska elever presterar har under senare 
tid avlöst varandra. I de senaste nationella och också internationellt 
jämförande studierna av elevers skriftspråkliga och matematiska 
förmåga, har det visat sig att svenska elever presterar sämre såväl 
inom "matematikens som svenskans områden" (NU 2003, PISA, 
Timss). Den internationella OECD-studien PISA visar t.ex. att 17 % 
av svenska elever i skolår 9 presterar på den lägsta nivån i matema
tik. Vad gäller läsförståelsen så presterar 13 % av svenska elever på 
den lägsta nivån. Det är ingen orimlig tanke att dessa elever har va
rit föremål för specialundervisning. Specialundervisningen och den 
special pedagogiska verksamheten i matematik och svenska lyfts 
implicit upp på agendan. 

Specialpedagogisk verksamhet, specialundervisning och special
pedagogik, har under senare tid varit föremål för studier, diskus
sioner och debatt i olika sammanhang (Börjesson, 1997; Haug, 1998, 
Persson, 1998; Nilholm, 2003; Brodin & Lindstrand, 2004). Analys 
och problematisering av begreppen normalitet och avvikelse har 
varit centralt, likaväl som bearbetning av ideologiska och teoretiska 
perspektiv på kunskapsområdet specialpedagogik. I en del studier 
har centrala begrepp analyserats och problematiserats för att bidra 
till utvecklingen aven teoretisk ram eftersom specialpedagogiken 
hittills ansetts vara ett kunskapsområde med en svag teoriförank
ring (Skrtic, 1988; Helldin, 1997). Andra studier med specialpedago
gisk inriktning har foku1~rat organisatoriska perspektiv vad gäller 
specialpedagogisk verksamhet. Dessa studier har berört specialun
dervisningens omfattning, t.ex. antal elever som åtnjutit specialpe
dagogiska insatser samt orsaker till dessa insatser (Persson, 1998). 
De två ovan beskrivna perspektiven visar på den tudelning som 
specialpedagogiken och den specialpedagogiska kunskapen idag 
kännetecknas av. Det är å ena sidan den politiska och normativa 
ideologiska diskursen där normalitet och avvikelse problematiseras 
utifrån det svenska samhällets krav på likvärdighet, jämställdhet, 
deltagande och demokrati. Å andra sidan finns den handlingsorien
terade diskursen med fokus på organisering, resurser och kompe
tens. Den senare praxisinriktade forskningen skiljer oftast inte på 
begreppen specialpedagogik och specialundervisning och det är fö-
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reträdesvis denna inriktning som debatterats i press och media un
der 90-talet och som vi senare ska visa behöver studeras vad gäller 
undervisningen i företrädesvis ämnena matematik och svenska. 

Persson (2001) har i sina studier konstaterat att en stor del av den 
special pedagogiska undervisningen i grundskolan ägnas åt grund
läggande färdigheter i svenska och matematik. Vad som däremot 
inte framkommer i studierna är hur och inte minst varför ett visst 
innehåll i dessa ämnen diskuteras och bearbetas tillsammans med 
eleverna. I Perssons (2001) studie framkommer att skolpersonal, 
rektorer och pedagoger, menar att ca 17 % av alla elever som är fö
remål för specialpedagogiska insatser har läs - och skrivsvårigheter 
samt att 15 % av eleverna har matematiksvårigheter. Det som karak
täriserar läs- och skrivsvårigheter är t.ex. svårigheter med att avko
da en text, läsförståelse, skrivning och inte minst individens låga 
självbild vad gäller skriftspråklig förmåga. Inom matematiken är 
det vanligast att elever har problem med taluppfattning, språk och 
symboler samt matematiska begrepp. En svag självbild kan ytterli
gare förstärka svårigheterna. Specialpedagogisk kunskap med fokus 
på verksamhetens konkreta innehåll samt hur lärare och elever 
kommunicerar detta innehåll med syfte att stödja utveckling av 
grundläggandefärdigheter och begreppslig förståelse i ämnena 
svenska och matematik, har inte varit föremål för studier och här 
saknas idag således viktig kunskap. 

En genomgång av de senare årgångarna (2000-2004) av tidskrif
terna British Journal of Special Education, International Journal of Special 
Education, Journal of Special Education, Remedial and Special Education, 
Rural Special Education Quarterly, Special Education Report och Topics 
in Early Childhood Special Education visar att specialpedagogiskt un
dervisningsinnehåll och hur detta kommuniceras till stora delar är ett 
obeforskat fält även i ett internationellt perspektiv. Den forskning 
som bedrivits handlar i stället om hur man diagnostiserar svårighe
ter (Cordes & McLaughlin, 2004; Pope & Whiteley, 2003), hur speci
alpedagogisk verksamhet organiseras (Flem, Moen, Gudmundsdot
tir, 2004; Ainscow m. fl., 2003) samt viss interventionsforskning (Bo
lich & McLaughlin, 2001; Clarke m fl, 2001; Reiber & McLaughlin, 
2004). Vi gör inte, efter denna genomgång, anspråk på att kunna ut
tala oss om all den forskning som bedrivits inom specialpedagogi
ken. Vår genomgång indikerar ändå att studier av den vardagliga 
specialpedagogiska verksamheten vad gäller undervisning i mate
matik och svenska är i mycket liten grad beskriven och analyserad. 
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I interventionsforskningen förekommer studier där innehåll kom
municeras utifrån ett bestämt upplägg, en speciell metod. Vi har 
dock inte funnit någon forskning där man specifikt studerat lärande 
i svenska och matematik i grundskolan i en specialpedagogisk kon
text. Vår studie kommer således att belysa, för oss idag, icke be
skrivna och analyserade områden. 

De forskningsinriktningar inom det specialpedagogiska kun
skapsområdet som kan skönjas idag innebär ett försök att se elevers 
situation och behov i ett sammanhang och utifrån ett helhetsper
spektiv. Pedagogiska och sociologiska frågeställningar börjar allt
mer belysas med hänsyn till sitt kontextuella sammanhang (Emanu
elsson m.fl., 2001, Rosenqvist, 2004). Två förståelseperspektiv, det 
relationella och det kategoriska, har lyfts fram i den specialpedago
giska forskningen och vikten av det relationella perspektivets ana
lys av mötet mellan individen och omgivningen vad gäller förvänt
ningar, krav, möjligheter och förutsättningar har poängterats (Pers
son, 2005). En studie av Holmberg, Jönsson Tvingstedt (2005) visar 
hur ett relationelIt respektive ett kategoriskt förhållningssätt kan 
synliggöras i specialpedagogisk verksamhet. Resultaten har fram
kommit genom elevers och föräldrars berättelser om mötet med 
skolans perspektiv på och organisering av specialpedagogisk verk
samhet och också lärares berättelser om elever i behov av särskilt 
stöd. Studier med utgångspunkt i ett helhetsperspektiv och som fo
kuserar miljön och hur elever och lärare möts och kommunicerar 
undervisningsinnehållet i en specialpedagogisk kontext, integre
rande eller segregerande, saknas dock fortfarande vilket också tidi
gare antytts. Engström (2003) menar även i sin forskning att det 
finns anledning att i fram5Glen i större utsträckning fokusera didak
tiska faktorer i den special pedagogiska kontexten. 

En slutsats av ovanstående genomgång är att specialpedagogi
ken som disciplin mer och mer börjar intressera sig för det som sker 
i mötet mellan lärare och elever. Samtidigt vet vi att det saknas stu
dier av lärandet i matematik och svenska i den specialpedagogiska 
kontexten. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är att närmare en 
femtedel av eleverna anses ha problem med matematik och svenska. 
Dessa elever blir förmodligen föremål för särskilda undervisnings
insatser. Vilka möjligheter de har att lära i den specialpedagogiska 
kontexten är därför av största vikt att beskriva och analysera för att 
kunna stötta elever i behov av särskilt stöd i större utsträckning. 
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Syfte 

Det övergripande syftet med denna studie är således att beskr~va 
och analysera de samtal som lärare och elever för när de~ bedriv~ 
specialundervisning med fokus på grundläggan.de. fär~~gheter l 
svenska och matematik. Med detta avses undervlsmng for att ut
veckla grundläggande skriftspråklig och mate~atis~ fö:må?a. El:
vens utveckling av skriftspråklig och matematisk form~ga lnne~ar 
såväl begreppslig förståelse som färdigheter att läsa, skrIva och rak
na. Vad fokuseras i dessa undervisande samtal, elevens lärande el
ler rent av lärarens lärande? Vi vill i detta sammanhang se detta 
som två sidor av samma mynt Ofr Emanuelsson, 2001). I samtalet lär 
läraren av och om eleven samtidigt som eleven lär matematik och 
svenska med stöd av läraren. Syftet kan preciseras i följande fråge
ställning. 

_ Vad kännetecknar de specialpedagogiska samtal som lärare 
och elever för i undervisningen i matematik och svenska? 

Teoretisk referensram 

Studiens fokus är på lärande genom kommunikation. Det förefaller 
därför rimligt att den begreppsapparat som ett sociokulturellt per
spektiv kan bidra med passar utmärkt i studien. Den sociokulturella 
och kulturhistoriska teoribildningen har på ett fruktbart sätt utnytt
jats i studier av lärande av forskare i Linköping (se t.ex. Samuel~son, 
2003, 2005; 2006; Wyndharnn, 2002; Bergqvist & Säljö, 2004). VI har 
för avsikt att bygga vidare på det etablerade arbetet och redogö: här 
kortfattat för ett antal centrala begrepp vilka ska hjälpa oss att fanga 
in aspekter av lärandet när elever och lärare samtalar i en special
pedagogisk kontext. 

Lärande sker genom att människan skapar nya aktivitetsformer i 
sociala sammanhang som hon sedan gör till inre erfarenheter. ?en 
lniljö där pedagoger och elever samspelar b~ir avgörande .~ör vil~et 
lärande som kan ske (Säljö, 2000). De handhngar som utfors av m
dividen i verksamheten bestäms inte bara av målet utan också av 
aktuella villkor och förhållanden i situationen. För att förstå hand
lingarna bör alltså forskaren även ta hänsyn till det sammanhang i 
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vilken undervisningen bedrivs (Kuutti, 1996). Hur detta samspel 
gestaltas i en specialpedagogisk kontext där grundläggande färdig
heter i svenska och matematik medieras ska studeras i denna studie. 
I den sociokulturella traditionen är språket den artefakt som har 
störst betydelse för mediering mellan människor (Wertsch, 1991; 
1998). Orden ger mening (Rommetveit, 1971) och möjligheter 
(Deetz, 1992) åt människor som befinner sig i olika sociala situatio
ner (Volosinov, 1973) som t.ex. en specialpedagogisk lärandekon
text. Analytiskt intressant i det sociokulturella perspektivet är fram
förallt de ord och uttryck som används som argument (Shotter, 
1993; Säljö, 2000) i t.ex. ett samtal mellan lärare och elever i syfte att 
skapa lärande. Samtalen medierar kunskaper dels om elevens kun
nande, dels om vad lärare riktar uppmärksmnheten mot. Genom en 
analys av kommunikationen kan forskaren således studera vad som 
är möjligt att lära av de samtal som förs i kontexten. Utfallet aven 
sådan analys har tidigare visat sig vara värdefull för att förstå och få 
inblick i olika kontexter (Sarangi & Roberts, 1999). Med språket kan 
lärare och elever konstruera olika föreställningsvärldar. Avgränsar 
man vad som kan sägas och tänkas om något uppstår en diskurs 
(Wyndhamn, 2002). Det betyder t.ex. att ett samtal i strikt matema
tisk kontext skiljer sig från ett mer vardagligt samtal om matematis
ka fenomen. Vilka diskurser som konstrueras i den specialpedago
giska kontexten och vad som blir möjligt att lära kommer att stude
ras i vår studie. 

Aktiviteten, samtalet, som kommer att studeras ingår i en sär
skild kontext, den specialpedagogiska. Kontexten ska dock inte 
uppfattas som något statiskt utan som något relativt, som en me
ningsbildande bakgrund fill den aktivitet som utförs (Wyndharnn, 
2002). Aktiviteten och kontexten menar Lave (1988) konstituerar 
varandra. Analytiskt kan vi tala om olika kontexter. Det rum som 
undervisningen bedrivs i utgör en fiJsisk kontext. Att lösa en viss typ 
av uppgift enskilt betyder att eleven bedriver en aktivitet i en speci
fik kognitiv kontext. Om samma uppgift löses med en kamrat kan vi 
tala om att uppgiften görs i en annan mental kontext än den enskilda 
kognitiva. När läraren och eleverna samtalar i en kontext präglad av 
t.ex. frågor och svar kan vi tala om en kommunikativ kontext. Beroen
de av aktivitet så återskapas olika kontexter (Säljö, 2000). I vilka oli
ka kontexter eleverna befinner sig när de deltar i den specialpeda
gogiska undervisningen kommer att vara ytterligare en aspekt som 
diskuteras i vår studie. 

-11-



Ett annat centralt begrepp i den sociokulturella teorin är zonen för 
proximal utveckling eller utvecklingszonen (Sälj ö, 2000). Med be
greppet utvecklingszon ville Vygotsky fokusera vad som är potenti
alen i en människas förståelse och agerande snarare än den kompe
tens som redan uppvisas. Det handlar om skillnaden mellan vad 
barnet klarar av själv och i samarbete med andra. Nilholm och Säljö 
(1996) har visat att även om samhandlingar är en stor möjlighet till 
lärande så kan rollfördelningen i interaktionen påverka approrie
ring t.ex. vad läraren riktar uppmärksamheten mot i interaktion. Ett 
och samma problem kan diskuteras på många olika sätt. I matema
tikundervisningen kan t.ex. en lärare välja att lotsa eleven förbi alla 
problem (Lundgren, 1979). Läraren vägleder eleven genom uppgif
ten på ett sådant sätt att alla svårigheter tas bort. En annan lärare 
fokuserar mer eleven på det" stora" problemet, vad som bör göras 
men de gav ingen lösning. Istället lät de barnet pröva och verbalise
ra sina handlingar genom att ställa frågor till barnet om vad de 
gjorde, vad som var nästa drag och vad problemet egentligen gick 
ut på. Det sista sättet är mer krävande men ger barnet en större grad 
av insikt i både intellektuella och manuella färdigheter (Säljö, 2000). 

I undervisningssammanhang utnyttjas en mängd olika material 
för att konkretisera och illustrera olika fenomen. Det kan röra sig 
om laborativt material och bilder. Inom det sociokulturella perspek
tivet talar man om artefakter (Säljö, 2000). Vi har tidigare resonerat 
om språket som en av de viktigare artefakterna som hjälper en lära
re att mediera kunnande. Vi kan också prata om rent fysiska arte
fakter. Det som kännetecknar artefakterna är att de dels är medel för 
en aktivitet (hur något kan göras), dels är de stöttor som underlättar 
aktiviteten (vad som kan göras) (Wyndhamn, 2002). Vilka artefakter 
lärare och elever använder när de arbetar med grundläggande fär
digheter blir ytterligare en analysnivå att uppmärksamma i vår stu
die. 

Sammanfattningsvis konstaterar vi att det sociokulturella perspek
tivet erbjuder forskaren begrepp som stöttar en beskrivning och 
analys av de samtal som lärare och elever för när det bedrivs speci
alundervisning med fokus på grundläggande färdigheter i svenska 
och matematik. 

-12-

Matematik och svenska i 
skolan 

En orsak till att elever blir föremål för special pedagogiska insatser 
kan vara att de har svårigheter att möta de krav och hantera de 
kompetenser som den så kallade reguljära undervisningen riktar 
uppmärksamheten mot. I vår pilotstudie fokuserar vi på undervis
ningen i matematik och svenska i en specialpedagogisk kontext. 
Detta innebär att kunskapsinnehållet i skolämnena matematik och 
svenska är utgångspunkt för samtal och undervisning. I grundsko
lans tidiga år fokuseras undervisningen mot grundläggande färdig
heter vilket innebär att eleven ges möjligheter att utveckla kompe
tenser som senare kan användas som ett redskap för fortsatt kun
skapsinhämtning och kunskapsutveckling. Kompetenserna kan till 
exempel vara grundläggande begreppslig förståelse, färdigheter i 
att läsa och skriva samt förståelse för hur och var läsning, skrivning 
och grundläggande räkning kan användas. De grundläggande fär
digheterna är således en del av innehållet i de båda ämnena mate
matik och svenska. I detta kapitel vill vi visa hur de olika ämnena 
kan definieras och vilka mål som finns uppsatta för dessa ämnen i 
grundskolans styrdokument. Kapitlet kommer sedan att utgöra en 
tolkningsbakgrund till resultaten i diskussionen. 

~ .. 
Matematik ',} 

Begreppet matematik kan enligt Unenge m.fl. (1994) ha sitt ur
sprung i grekiskans två ord mathema (vetenskap) och techne 
(konst). Det handlar således om såväl en vetenskap som en konst, 
m~n matematiken i skolan skiljer sig på flera väsentliga punkter 
från matematiken i vetenskapssamhället. Skolmatematiken är rela
terad till det vida begreppet matematik på ett inte helt entydigt sätt. 
Det är klart att det handlar om tal, former, strukturer m.m. men 
man kan kika in i den matematiska byggnaden genom att säga ma
tematik är: 
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En vetenskap, ett hantverk och en konst, ett språk för kommu
nikation, ett hjälpmedel men också en del av vår kultur (Ut-
bildningsdepartementet, 1986:1, s. 9). . 

I definitionen ovan kan olikheter i uppfattningar av skolmatemati
ken skönjas. Är matematiken ett hjälpmedel så kan vi tänka oss att 
den ska fylla en funktion i såväl vardagsliv som arbetsliv men även 
för vidare studier. Detta är något helt annat än den vetenskap som 
utvecklas vid universiteten. Skillnaderna i hur man uttrycker sig 
kan bero på vad som uppfattats som viktig kunskap i matematik 
vid en viss tid - kort sagt vilken ideologi som är förhärskande. Vi 
återkommer längre fram till hur olika ideologier har påverkat ma
tematikundervisningen i skolan. 

Vill man se vad matematik är i skolan kan man studera kurspla
nen dvs. det styrdokurnent som ger matematikundervisningen dess 
inriktning. Det är kursplanen som bestämmer och avgränsar vad 
skol matematik är vid en viss tidpunkt. I den senaste läroplanen 
(Lpo 94) beskrivs matematikens uppbyggnad och karaktär på föl
jande vis: 

Matematik, som är en av våra allra äldsta vetenskaper, studerar 
begrepp med väldefinierade egenskaper. Den utgår från be
greppen tal och rum och har i stor utsträckning inspirerats av 
naturvetenskaperna. All matematik innehåller någon form av 
abstraktion. Likheter mellan olika företeelser observeras och 
dessa beskrivs med matematiska objekt. Redan ett naturligt tal 
är en sådan abstraktion. Tillämpningar av matematik i var
dagsliv, samhällsliv och vetenskaplig verksamhet ger formule
ringar av problem i matematiska modeller vilka studeras med 
matematiska metoder. Resultatens värde beror på hur väl mo
dellen beskriver problemet f ... f Matematik är en levande 
mänsklig konstruktion och en kreativ och undersökande aktivi
tet som omfattar skapande, utforskande verksamhet och intui
tion (Utbildningsdepartementet, 1994b, s. 34). 

Skolmatematiken handlar således om tal och rum samtidigt som 
den är något abstrakt. Ämnet definieras här utifrån ett innehåll. I 
kursplanetexten skrivs också att matematik är en kreativ och under
sökande aktivitet. Här definieras ämnet även utifrån vilken inrikt
ning arbetet i klassrummet bör ha. 

Varje läroplan och kursplan för matematikämnet föregås ofta av 
en översyn. I dessa översyner kan man se vilka ideologier som varit 
förhärskande för matematikämnet vid en viss tidpunkt. I början av 
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1960~talet fanns det många forskare liksom läroplansförfattare som 
betonade matematiken som ett färdighetsämne (Husen & Dahllöf, 
1960). Att se matematiken som ett färdighetsämne kan betyda att 
man ser matematiken som ett hjälpmedel där räknefärdigheter, al
goritrnhantering och matematiskt hantverk prioriteras (Engström, 
1997). Matematiken riskerar att reduceras till endast räkning. Syftet 
med matematiken är då att den ska fungera som ett verktyg för att 
lösa problem av olika slag. Matematiker och matematiklärare för
väntas dock mer förespråka förståelsen framför färdighetstränandet 
(Ingeistam, 2004). Vi har därmed presenterat två av de mest disku
terade kunskapsformerna i skolmatematiken, nämligen färdigheter 
och förståelse. 

I ytterligare en utredning visar Hultman m.fl. (1976) på två olika 
sätt att uppfatta matematiken i grundskolan. Matematikämnet 
skrivs fram på följande sätt: 

• Ett färdighetsämne som kräver mycket tid för övning i aritme
tik. 

• Ett tillämpningsämne. 
• Ett orienteringsämne som vidgar elevernas kulturbakgrund 

och är värdefull för deras personlighetsutveckling. 
• Ett kommunikationsämne, där man talar och skriver matema

tik. 

• Ett problerninriktat ämne, ett hjälpmedel för att undersöka, 
upptäcka, förstå och handla. 

Ämnet definieras ovan d~!s utifrån hur man ska lära sig (övning, 
tala, skriva, undersöka) och vad man ska lära sig (färdigheter, be
greppslig förståelse, kommunikativ förmåga). 

Sammanfattningsvis kan sägas att när forskare och läroplansförfat
tare beskriver matematik i skolan gör de det både med avseende på 
hur undervisningen ska bedrivas och vad som ska uppnås. Begrepp som 
övning och undersökning kan relateras till metoder i klassrummet 
medan färdigheter och förståelse är resultat av undervisningen. Ma
tematikämnet är alltså mångfacetterat. Det gör att det är svårt att 
entydigt slå fast vad matematik är och bör vara i skolsammanhang. 
Olika uppfattningar av vad ämnet ska innehålla kommer därför all
tid att finnas i såväl samhälle som skola. 
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Kompetenser som kan utvecklas 

En central didaktisk fråga handlar om vad det är som bör läras. För 
att kunna föra en diskussion om detta med kollegor, elever och för
äldrar bör en lärare vara förtrogen med vilka kunskaper en elev kan 
tillägna sig i matematikundervisningen skolan. 

Inom matematikdidaktiska sammanhang talas det ofta om balan
sen mellan förståelsen av matematik, och färdigheter i matematik. I 
engelskspråkig litteratur används orden conceptual knowledge re
spektive procedural knowledge (Carpenter, 1986) vilka kan sägas mo.t
svara begreppsligt kunnande och färdighetskunnande. BegreppslIg 
kunskap definieras som ett nätverk av fakta vilka tillåter flexibel 
användning. Färdigheter inbegriper två delar, nämligen kunskap 
om matematiska symboler och deras roll i ett syntaktiskt systern och 
regler för hur man kan manipulera med dessa symb~ler som ~ll ex
empel i algoritmer. Skemp (1976) använder beteckningarna mstru
mental understanding (färdigheter) och relationai understanding (för
ståelse) vilka han menar är så olika att det tillhör skilda aspekter av 
ämnet matematik. I instrumental understanding, har eleven tillgång 
till färdiga planer för att ta sig från en startpunkt till mål i exempel
vis en problemlösningsuppgift. I relationai understanding, har ele
ven tillgång till en begreppslig struktur som gör det möjligt för per
sonen att konstruera sina egna planer för hur ett matematiskt pro
blem kan lösas. I tidigare matematikdidaktisk forskning har frågan 
gällt vilken typ av kunskap som är viktigast samt vilken som ska 
komma först. Den ena sidan har argumenterat för att eleven ska öva 
upp sina färdigheter för att sedan komma till insikt och förståelse. 
Den andra flanken har pläderat för att först måste eleven förstå och 
då behöver han hon inte heller öva så mycket på sina färdigheter. På 
senare år har intresset mer fokuserat på relationen mellan dessa be
grepp snarare än på motsättningarna dem emellan. 

I dagens diskussion om kunnande diskuteras matematisk kom
petens. En person antas ha kompetens inom ett område när 
han/hon kan föra sig med kraft och överblick, säkerhet och omdö
mesförmåga inom detta (SOV 2004:97). Kompetensen är en helhet 
av flera mindre kunskapskomponenter. För att vara matematiskt 
kompetent, i kursplanens mening, måste alla kunskapskomponen
ter utvecklas. Varje form har sitt värde och tillsammans bildar de 
elevens matematiska kompetens. Vi skulle här kunna jämföra med 
ett tjockt rep där flera tunnare rep tillsammans skapar det tjockare 
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repet. Tas ett av de tunna repen bort blir det stora repet tunnare och 
därmed också svagare. 

I Sverige har Nationellt Centrum för Matematikutbildning 
(NCM) gjort följande indelning av kunskap i sin rapport Hög tid för 
matematik Gohansson, 2001). För att vara matematiskt kompetent så 
måste eleven tillägna sig: 

a) Produktivt förhållningssätt: att se matematik som meningsfull, an
vändbar och värdefull, parat med stark tilltro till den egna för
mågan att utöva matematik i vardagsliv, samhällsliv, komman
de studier och yrkesliv. 

b) Helhetsperspektiv: att se matematikens roll, värde och egenvärde i 
ett historiskt, kulturellt och samhälleligt perspektiv. 

c) Begreppslig förståelse: att begripa innebörden av matematiska be
grepp och operationer och hur dessa bildar sammanhängande 
nätverk. 

d) Belzärskande av procedurer: att på ett flexibelt, precist och effektivt 
sätt tillämpa olika slags procedurer. 

e) Kommunikationsfärmåga: att i tal och skrift kunna diskutera och ar
gumentera kring frågeställningar i matematik. 

j) Strategisk kompetens: att formulera, representera och lösa matema
tiska problem - såväl inommatematiska som från vardag och till-
lämpningar. k~ 

g) Argumentationsfännåga: att tänka logiskt och reflektera, samt för
klara, troliggöra och berättiga matematiska påståenden. Gohans
son, 2001, s. 43) 

Kunskap är alltså inget endimensionellt inom matematikämnet utan 
snarare något mångfacetterat. Till stor del handlar det om att ut
veckla en rad olika processer som att se, att begripa, att tillämpa, att 
formulera, att förklara etc. 
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Arbetsmetoder i klassrummet 

Metoder, dvs. hur arbetet kan bedrivas i klassrummet, kan,innebära 
att metod beskrivs utifrån vad läraren gör när han eller hon undervi
sar, vad eleven gör när han eller hon lär samt vilka verktyg som an
vänds. Ernest (1991) har utifrån antagande om vad matematik är 
beskrivit olika metoder som utnyttjats i matematikundervisning i 
Storbritannien. Utgångspunkten är att det är lärarens uppfattning 
av vad matematik är som styr vad som ska uppnås och hur det ska 
gå till. Ernest tecknar fem olika ideologier där han bl.a. beskriver 
vad läraren gör, vad eleven gör samt vilka verktyg som används. Vi 
skulle i detta sammanhang kunna tala om fem pedagogiska tradi
tioner i matematikundervisningen. Här ska dessa ideologier presen
teras för att sammanfattningsvis visa hur dessa ideologier riktar 
uppmärksamheten mot olika kunskapsformer. 

I den första ideologin agerar läraren som en Industrial Trainer. 
Läraren ser matematik som en uppsättning sanna fakta och regler 
där uppgiften är att överföra de matematiska kunskaperna. Sociala 
frågor har inte någon plats inom matematiken vilken anses neutral. 
Eleven ägnar sig åt hårt arbete i form av individuell övning (drill) 
av det stoff läraren presenterat. 

För att motivera eleverna använder sig läraren av tävling. I och 
med att en Industriai Trainer motsätter sig att spel och lekar används 
i undervisningen är det tävling mot kamraterna som är den motive
rande faktorn. Undervisningen ska bedrivas med papper och penna 
och vara fri från irrelevanta distraktioner som till exempel spel och 
pussel. Miniräknare ska inte användas. 

I den andra ideologin agerar läraren som en Tec1mological Pragma
tist. Läraren ser matematisk kunskap som något odiskutabelt och 
motiverar matematiken genom dess praktiska tillämpningar. Ele
verna ska undervisas på lämplig nivå och förberedas för arbetslivet. 

This aim has three subsidiary components: (1) to equip stu
dents with the mathematical knowledge and skills needed in 
employment, (2) to certify students' mathematical attainrnents 
to aid selection for employment, and (3) to further technology 
by thorough technological training, such as in computer aware
ness and information technology skills (Ernest, 1991, s. 162). 

Datorfärdigheter anses vara av betydelse. 
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Läraren instruerar eleverna i olika färdigheter, vilka eleverna sedan 
förvärvar genom praktisk övning. I en metodikbok för blivande lä
rare i matematik kan följande läsas. 

En grundläggande undervisningsprincip i matematik är "de 
små stegens princip". Den innebär att man presenterar typex
empel eller ordnar övningsuppgifter i stigande svårighetsgrad 
så att varje" steg" innebär att endast en ny svårighet tillkom
mer. Den tillämpas i sin mest renodlade form i s.k. programme
rad undervisning men är också en viktig undervisningsprincip 
i mera traditionell matematikundervisning (Anderberg, 1988, s. 
15). 

Citatet illustrerar en metod att undervisa barn i matematik vilken 
kan sägas ha likheter med hur en Industriai Trainer och en Tec1molo
gical pragmatist kan resonera om undervisning. Med utgångspunkt i 
elevens agerande i ovanstående ideologier skulle vi kunna tala om 
att eleven befinner sig i en övande verksamhet. 

I den tredje ideologin jämförs läraren med en Old Humanist som 
ser matematik som 

pure knowledge to be worthwhile in its own right (Ernest, 1991, 
s.168). 

Lärarens uppgift är att förklara, motivera och visa på matematikens 
strukturer. För att visa på matematikens struktur kan läraren försö
ka visualisera matematiken med något verktyg t.ex. laborationer 
eller bilder. Eleven å sin sida ska lyssna uppmärksamt och tillägna 
sig förståelse för matematikens hierarkiska nätverk för att därefter 
kunna lösa matematiska pfqblem. 

De två inledande ideologierna är på många sätt fokuserade kring 
övningen av matematisk färdighet. En Old Humanist fokuserar mer 
på instruktionen och den matematiska förståelsen och kan därmed 
sägas vara mer matematikcentrerad än de tidigare presenterade 
ideologierna (Ernest, 1991) som är mer räknecentrerade. Samuelsson 
(2005) benämner verksamheten som att eleven befinner sig i en 
strukturerande ino11lmatematisk verksamhet. Eleven måste vid genom
gången, med stöd av läraren, försöka strukturera upp sina intryck 
och tillägna sig en förståelse för hur olika fakta hänger samman. 
Ovanstående ideologier har till stor del utgått från vad Dewey skul
le kalla de logiska aspekterna, dvs. ämnet. 
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I ideologin, den fjärde, som är mer elevcentrerad än de tidigare fun
gerar läraren som en Progressive Educator. En framträdande person 
inom denna ideologi är Piaget som menar att barn själva skapar sin 
kunskap. Konsekvenserna av denna uppfattning innebär att den 
lärande inte får kunskap, utan att hon konstruerar den själv, och att 
inlärningen betraktas som en process där människan anpassar sin 
syn på världen till resultatet av sina mentala konstruktioner. Skol
matematiken ses som ett språk, ett problemlösnings ämne som en
dast är en del av läroplanen. Matematiken "lever inte sitt eget liv" 
utan den finns representerad i historien, kulturen och samhället. 

Mathematics across the curriculum are also valued as part of 
school mathematics (Ernest, 1991, s. 191). 

Läraren bör bland annat vara uppmärksam på barnens känslor, mo
tivation och attityder till matematiken i skolan. Ideologin föresprå
kar att läraren uppmuntrar, underlättar arbetet med matematik ge
nom att skapa miljöer och situationer där eleven kan göra upptäck
ter. Eleven ägnar sig åt att undersöka, upptäcka, leka, diskutera och 
samarbeta. Det är också av värde om undervisningen sker i varie
rande miljöer (Ernest, 1991). Det kan stärka livskraften i de före
ställningar som uppstår. 

Variation av de kontexter som utnyttjas i undervisningen be
främjar livskraften i de föreställningar som uppstår (Björkqvist, 
1993, s. 14). 

Vidare menar Björkqvist att eleven kan upptäcka nyttan med ma
tematikämnet om hon/han får erfarenhet av att den matematik som 
lärs i skolan även går att använda i andra sammanhang. Ett svenskt 
uttryck för den verksamhet som eleven befinner sig i skulle kunna 
vara en laborerande verksamhet. Jämför vi med de tidigare presente
rade ideologierna kan vi se hur läraren i denna senare ideologi är 
mer uppmärksam på elevens behov samtidigt som han eller hon 
tror på elevens vilja och möjlighet att lära genom laborationer och 
undersökningar . 

Den femte ideologin benämner Ernest (1991) The Public Educator. 
Epistemologiskt, d.v.s. kunskapsteoretiskt, ses matematik som en 
social kulturell företeelse. Skolmatematiken syftar till att belysa ma
tematikens roll i samhället samt att stärka individernas egen förmå
ga att hantera och lösa problem i ett socialt sammanhang. 
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I och. med att undervisningen bedrivs genom diskussion, i ert disku
terande verksamhet, får språket en framträdande roll. Språket erbju
der ett sätt att mediera verkligheten och fungerar då som ett hjälp
medel i lärandet. I matematiska sammanhang finns det en mängd 
olika uttryck som hjälper oss att beskriva matematiska fenomen. Att 
lära sig dessa kan leda till att man på ett mer distinkt sätt kan reso
nera i matematiska sammanhang. Läraren i de tidigare åren i skolan 
är förmodligen den förste som försöker hjälpa barnen att tillägna sig 
den matematiska diskursen, dvs. hur vi pratar i matematik. Barnen 
kommer till skolan med många sk. vardagliga begrepp som läraren 
ska transformera till mer vetenskapliga. Vygotsky (1986) har formu
lerat en teori angående spontana och vetenskapliga begrepp. Ut
vecklingen av de spontana begreppen sker i möten mellan männi
skor och upplevelser i naturliga konkreta vardagliga situationer. Be
greppen är osystematiska och omedvetna och startar i det konkreta 
och går därefter vidare mot det abstrakta och generella. De veten
skapliga begreppen ingår i skolade kontexter och är systematiska 
och medvetna (Vygotsky, 1986). I en strikt matematisk kontext ut
trycker man sig annorlunda än i en vardaglig Gfr "addera" med 
"läg?a till"). Addera har en strikt matematisk betydelse medan läg
ga till kan betyda flera andra saker. Elevens förståelse behöver 
språkliggöras och konfronteras med andra perspektiv (Ernest, 1991). 
Eleven kan då utsättas för en kognitiv konflikt där han eller hon 
upptäcker att den egna uppfattningen inte räcker för att tolka det 
som ses eller hörs (Neurnan, 1989). En naturlig erfarenhet fogar ele
ven in i den redan bildade kunskapsstrukturen. En konfliktskapan
de erfarenhet kan leda till att eleven ändrar sin kunskapsstruktur så 
att en ny struktur bildas. dm erfarenheten är olikartad tidigare upp
levelser kan eleven välja att isolera den eller helt enkelt ignorera 
den. 

Undervisningen ska bedrivas med autentiskt material som är re
levant i samhället. 

De fern ideologierna bygger på olika antaganden om vad mate
matik är, vilket i sin tur leder till olika sätt att introducera matema
tik för elever. Case (1996) menar att dessa olika positioner måste 
komplettera varandra då olika ideologier framhåller olika former av 
kunskap. Är det endast en eller ett par former av kunskap som ele
verna ska utveckla i skolan kan en metod vara nog. Ska skolmate
matiken däremot utveckla olika former av kunskap är det rimligt att 
tänka sig flera olika metoder. Det finns således en relation mellan 
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arbetssätt och vad som är möjligt att lära i olika verksamheter. Olika 
arbetssätt, verksamheter, riktar uppmärksamheten mot olika former 
av kunskaper. 

Skolmatematik och emotioner 
En aspekt som visat sig viktig för lärandet i matematik är de emo
tioner och de upplevelser av sin egen förmåga i matematik som ma
tematiken kan ge upphov till hos eleverna. Det finns flera olika stu
dier som handlar om emotioner som en elev kan uppleva (se t.ex. 
Wigfield & Meece, 1990). Matematik kan ge upphov till positiva, 
neutrala samt negativa känslor. Till de positiva räknas intresse, 
glädje. Neutral är överraskning. De negativa känslor som kan före
komma är t.ex. ilska, rädsla, uttråkning, skuld, skarn, avsky och 
sorg. Elever som upplever matematiken som något intressant och 
glädjefyllt uppfattas förmodligen inte som särskilt problematiska av 
lärarna. Ä ven om de har krav på läraren att bli stimulerade. Mer ar
bete är det antagligen med dem som har negativa känslor för mate
matiken och i värsta fall ängslan i relation till ämnet. 

Matematikängslan har med elevens känsloliv att göra och kan 
beskrivas som en brist på välbefinnande när man utför matematik 
(Gierl & Bisanz, 1995). Det kan handla om panik, vanmakt, förlam
ning och mental disorganisation som uppstår bland människor när 
de avkrävs att lösa uppgifter i matematik. 

Bandaios, Yates och Thorndike-Christ (1995) definierar matema
tikängslan som en kombination av stress inför prov, låg självkänsla, 
rädsla för misslyckande och negativ inställning till lärande i mate
matik. Symtomatiska beteenden i gruppen av elever som har mate
matikängslan är t.ex. undvikande av formella matematikinstruktio
ner, svaga provresultat samt att instruktioner ger liten effekt. För att 
kunna motverka matematikängslan hos elever kan det vara på sin 
plats att lära vad som kan orsaka dessa olustkänslor. 

Faktorer som forskning visat påverkar elevers emotioner är, (a) 
arbetssätt och lärandegemenskap, (b) läraren som auktoritet, (c) ma
tematiken som abstrakt konstruktion, vilka alla anses påverka upp
komsten av matematikängslan. I det följande beskrivs mer konkret 
vad detta innebär. 
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Arbetssätt och lärandegemenskap 
En grundläggande orsak till att en elev får ängslan inför att arbeta 
med matematik kan vara det arbetssätt som tillämpas i undervis
ningen. En metod som ofta används i svenska klassrum är en kort 
genomgång av läraren, eleven memorerar och övar på det matema
tiska innehållet. Fokus ligger på att producera svar inte på att ut
veckla argumentationsförmågan eller den kommunikativa förmå
gan. Förmågor som har betydelse för utvecklande av hela den ma
tematiska kompetensen. I det beskrivna arbetssättet blir eleverna 
beroende av att läraren bekräftar deras beteende, att boken drillar 
och att facit ger de rätta svaren. Blir eleven inte bekräftad och avger 
de inte de rätta svaren kan det medföra en osäkerhet som så små
ningom kan orsaka en matematikängslan (Tobias, 1987). 

I och med att den ovan beskrivna undervisningen inte ger något 
utrymme för diskussion kan matematiken uppfattas som en mängd 
färdiga odiskutabla regler. Detta, menar Tobias (1987), kan av
skräcka elever. Överbetonar läraren rätt och fel i sin undervisning så 
förstärks stresstendensen hos elever (Magne, 1998). För att komma 
tillrätta med dessa problem kan vi kanske lära av vad framgångsri
ka lärare i Australien gör. Där använder lärarna frågor för att visa 
på och utmana barnens tänkande och resonemang, avvaktar med att 
berätta allt för barnen, uppmuntrar barn att beskriva sitt tänkande 
och sina ideer i matematik, uppmuntrar barn att lyssna på och ut
värdera andras tänkande och ideer samt bidra med metoder och 
förståelse, lyssnar uppmärksamt på varje barn, bygger på barnens 
begrepp och strategier i matematik (Clark, 1997). Fokus förskjuts 
från ett rätt och fel tänkande (en övande verksamhet som tar sin ut
gångspunkt i ämnet) till a'I:t alla ska få komma till tals och att det 
kan finnas olika sätt att tänka i matematik som är värdefulla för lä
randet (en diskuterande verksamhet som tar sin utgångspunkt hos 
eleven). 

Läraren som auktoritet 
Studier av matematikängslan visar att eleverna någon gång under 
fjärde skolåret för första gången konfronteras med olustkänslor i 
sammanhang där matematik undervisas. Ängslan kommer då av att 
eleven har svårigheter med materialet, och/eller upplever lärarens 
beteende som fientligt och/ eller uppfattar läraren som okänslig och 
försummad. 
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I senare skolår reagerar elever på argt beteende, orealistiska för
väntningar, lärare som skämmer ut eleven inför klassen samt okäns
ligt och försummade beteende (Magne, 1998). Läraren kan t.ex. bli 
arg om hon tillfrågas om ytterligare förklaringar. Elever som fortsät
ter att ställa frågor kan bli verbalt angripna och förnedrade inför 
sina klasskamrater. 

Ett exempel på orealistiska förväntningar är när en lärare förvän
tar sig att eleven ska förstå ett nytt innehåll vid första kontakten och 
underlåter att på nytt förklara det som eleven uppfattar som svårt. 
En lärare som tvingar fram en elev till tavlan för att lösa en uppgift 
som eleven inte klarar av riskerar att skämma ut eleven inför klas
sen. Skamkänslor kan förstås i ljuset av att det finns en allmän upp
fattning om att är man duktig i matematik då är man smart. Har 
man svårt med ämnet och sällan kan svara rätt på lärarens frågor 
kan det medföra att omgivning uppfattar personen som mindre in
telligent. Det kan leda till att eleven känner skamkänslor. Motsva
rande resonemang kan föras om lärare som ställer frågor till klassen 
och ber elever svara som inte har räckt upp handen. Risken att välja 
en elev som inte kan och därmed framkalla skarn är stor (Samuels
son,2005). 

Ett annat exempel kan vara att läraren är okänslig och försum
mande. Det kan komma till uttryck genom att hon t.ex. håller fast 
vid sin planering och inte uppmärksammar eleverna~ behov. Sam
tidigt kan läraren ignorera elever som behöver hjälp. Aterigen ser vi 
hur lärare som endast utgår från ämnet tenderar att kunna skapa 
ängslan för matematiken hos sina elever (Samuelsson, 2005. 

Matematiken som abstrakt konstruktion 
Det finns flera studier som vittnar om att det ofta är i 10-12 års ålder 
som elever vilka tidigare haft ett intresse för matematik kan tappa 
intresse. En orsak till det är att matematiken då börjar bli mer ab
strakt. Att abstrahera innebär att kunna dra ut de gemensamma 
egenskaperna från många olika exempel och ignorera olikheter. Har 
eleven väl upptäckt iden och kartlagt dess matematiska egenskaper 
så kan hon förmodligen överföra resultaten till ett annat samman
hang (Wyndhamn, 1987). Matematiken uppfattas många gånger 
som skild från verkligheten. Det kan förklaras av att den rent kun
skapsteoretiskt inte har något med "verkligheten" att göra. Matema
tik är en ren tankekonstruktion (Ingeistam, 2004). Ingeistam sätter 
här ordet verkligheten inom citationstecken. Ett skäl för det är att 
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matematiken och verkligheten många gånger förenas. Matematiken 
finns osynligt inbäddad i samhället vilket gör att dess värde kan 
ifrågasättas och kanske uppfattas som än mer svårfångad och ab
strakt. En lärare bör därför vara skicklig på att plocka ut matemati
ken ur de vardagliga sammanhangen för att därefter kunna diskute
ra matematiken i skolan samtidigt som läraren måste kunna visa på 
matematikens tillämpningar i vardagen. 

I skolan kan matematiken uppfattas som ett jonglerande med 
siffror som saknar betydelse för eleven. Ett stort hinder för många 
är t.ex. införandet av variabeln x. Att acceptera x som ett fixt tal är 
lättare än att acceptera användandet av bokstäver som uttryck för 
generella resultat. Matematikens symboler och beteckningssätt på
verkar på så sätt lärandet. Eleven kan i det sammanhanget uppleva 
något som Magne (1998) kallar abstraktionsängslan. Magne fortsät
ter: 

De flesta som behandlat frågan [om abstraktionsängslan] har 
kommit till den slutsatsen att matematiksvårigheter tenderar 
att uppkomma då man oförsiktigt börjar ett nytt kursmoment, 
vilket kräver abstraktionsförmåga men där eleverna inte hunnit 
förvärva tillräcklig konkret bakgrundserfarenhet (Magne, 1998 
s.86). 

En slutsats blir därför att det är av stor vikt att läraren kan avgöra 
vilka kompetenser en elev bör ha och besitter innan hon bestämmer 
sig för att gå vidare i sin undervisning. I ett senare kapitel diskute
ras hur lärare kan begripa vad eleverna begriper dvs. vilka kunska
per de har tillägnat sig så att man sedan kan gå vidare med under

t· . visningen. .J 

Sammanfattning 
Avslutningsvis kan sägas att när matematisk kompetens diskuteras 
så är det sällan i relation till emotioner. Matematik kopplas mest 
samman med kognitiva förmågor. Idag finns det dock ett ökat er
kännande av den affektiva sidans betydelse för lärande av matema
tik. Elevers emotioner tycks ha större påverkan på deras föreställ
ningar om sin egen förmåga, prestation och förväntningar på pre
station dvs. deras produktiva förhållningssätt än vad kognitiva fak
torer tycks ha. Känslorna för matematiken i skolan kan alltså vara 
både ett villkor för vilka kompetenser som kan utvecklas samtidigt 
som det kan vara ett resultat av undervisningen. En elev, som lyck-
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as lösa en viss typ av matematikuppgifter tack vare en viss metod, 
kan växa i sitt självförtroende. Självförtroendet kan senare vara ett 
villkor för den fortsatta undervisningen, både metodmässigt och 
resultatmässigt. 

Svenska 

Skriftspråklig förmåga -literacy 

Läsförmåga är en del av vad som i litteraturen och i skolpraktiken 
kallas den skriftspråkliga förmågan och i internationell litteratur 
benämns denna med begreppet "literacy". Literacy avser förmågan 
att behärska språket såväl muntligt som i skriven form och Garton 
& Pratt (1989) uttrycker detta som att literacy "mean the develop
ment of spoken language and written language (s.l)". Skriftspråklig 
förmåga, literacy, är en sammansatt informationsbearbetande för
måga och skrivandet är en del av denna (Smith et al., 1986). För de 
individer som deltar i utbildning av olika slag menar Sälj ö (2000) att 
det är nödvändigt att hantera de kommunikativa mönstren tala och 
skriva, och att avgöra hur dessa mönster förväntas användas för 
kommunikation. I institutionaliserad kommunikation är skrivandet 
centralt i avseendet att skapa mening och förståelse samt förmedla 
detta i ett sammanhang. Skrivandet är emellertid inte bara ett red
skap för kommunikation och individens lärande under skol- och 
utbildningstid, utan ett verktyg under ett helt livslopp i det ständigt 
pågående livslånga lärande t. 

Den andra aspekten av literacy är den muntliga förmågan. Det 
finns forskare som framhåller att den viktigaste lärmiljön är den 
vardagliga interaktionen och det naturliga samtalet (Säljö, 2000). En 
lärare som samtalar med sina elever har möjlighet att utvärdera ele
vens kunnande och samtidigt ge återkoppling på elevens uttalan
den (Emanuelsson, 2001). Genom att eleven ges möjlighet att verbalt 
kommunicera sitt kunnande ges läraren en möjlighet lära om t.ex. 
elevens kunskap inom olika områden (Säljö, 2000; Airasien, 2005), 
elevens förmåga att delta i en diskussion, ordförråd, flyt i talet samt 
oro inför att tala inför människor (Airasien, 2005). Att literacykom
ponenterna har betydelse för elevens studier kan förstås efter en 
genomläsning av kursplanerna för olika ämnen i Lpo 94. Där fram
kommer att den muntliga förmågan såväl som den skriftliga förmå
gan är explicita mål i flera ämnen. Som exempel kan här nämnas att 
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det för matematikämnet uttrycks att eleven ska "muntligt och skrift
ligt förklara och argumentera för sitt tänkande" (Utbildningsdepar
tementet, 1994, s. 33). 

Skriftspråklig förmåga - undervisningsinnehåll 

Språk växer fram i samspel med andra människor och utvecklas 
under hela livet. De flesta elever kommer till skolan med ett väl 
fungerande talat språk, med erfarenheter och kunskaper som är ut
gångspunkt för arbetet i skolan. 

I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 
och fritidshemmet, Lpo 94, lyfts tydligt fram att språket och indivi
dens förmåga att hantera detsamma har en avgörande betydelse för 
fortsatt kunskapsinhämtning och lärande. Språket har också bety
delse för möjligheten att som vuxen kunna leva i ett demokratiskt 
samhälle och där möta de förväntningar och krav som individen 
ställs inför. I det första målet under rubriken Mål att uppnå i grund
skolan uttrycks att varje elev 

Behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt 
och uttrycka ideer och tankar i tal och skrift (Lpo 94, 1998, s. 12) 

Språket, muntligt och skriftligt, är således ett redskap för att kunna 
framföra sina ställningstaganden och åsikter i olika frågor, för att 
vi~a respekt och empati för andra, för att utveckla tillit till egen för
maga och för att känna trygghet i samspel med andra individer och 
i grupper. Att behärska och att ha makt över språket är en rättvise
och en demokratifråga (SOU 1997:108). I kursplanen i svenska för 
grundskolan uttrycks att o/lillet behandlar språk och litteratur som 
e~ helhe~ och att alla lärare'har ett g~:nensamt ansvar för att tydlig
gora sprakets betydelse för lärande. Amnet ska genom samtal, litte
rära erfarenheter, gemensamma upplevelser och en vidgad be
greppsvärld 

Ge eleverna möjlighet att använda och utveckla sin förmåga att 
tala, lyssna, se läsa och skriva samt uppleva och lära av skönlit
teratur, film och teater. (Kursplanen i svenska för grundskolan, 
2000, www.skolverket.se) 

Beskrivningen av ämnet svenska i läroplanen och i kursplanen kan 
jämföras med vår tidigare beskrivning av matematikämnet. Mate
matikämnet karaktäriseras enligt Hultman m.fl. (1976) som ett 
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kommunikationsämne där betydelsen av att kunna tala och skriva 
matematik lyfts fram. Detta påverkar både uppläggning av under
visningen och ämnets innehåll för att såväl förståelse som färdighe
ter ska utvecklas. Beskrivningen av de båda ämnena fokuserar dels 
vad som innehållsligt ska fokuseras och uppnås och ger därmed 
också vägledning hur undervisning kan organiseras. 

I de tidiga åren i grundskolan fokuseras det tidiga skriftspråkliga 
lärande t och skriftspråklig utveckling. Det handlar om att erövra 
skriftspråkets form, system och struktur för att bli en läsande och 
skrivande människa. Det handlar om att utveckla en förmåga att 
förstå det man läser och skriver och att skriva så att andra förstår. 
Dessa förmågor innebär att världen öppnar sig, möjligheter blir till
gängliga och individen kan påverka och påverkas under hela sitt 
livslopp. Den tidiga läs- och skrivundervisningen är således en av 
de allra viktigaste delarna i skolans ansvar för elevernas fortsatta 
lärande och utveckling och i kursplanen i svenska slås detta tydligt 
fast. 

Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och för 
elevernas fortsatta liv och verksamhet. (Kursplanen i svenska 
för grundskolan, 2000, www.skolverket.se) 

Mycket av innehållet i "svenskämnet" för de tidiga åren i grundsko
lan kan enligt Elbro (2004) hänföras till området tillämpningsäm
nesområde. Elbro menar att det finns två slags ämnesområden, 
grundämnesområden och tillämpningsämnesområden. Grundäm
nesområden är de så kallade traditionella ämnesdisciplinerna med 
sin kunskapsuppbyggnad och sina metoder medan tillämpnings
ämnesområdena utgår från systematiserad kunskap som anknyter 
till grundämnesområdena, men som innebär praktisk utövning och 
tillämpning av systematisk kunskap. Läsning och skrivning är ex
empel på sådana tillämpningsämnesområde. 

Under de senaste decennierna har kunskapen med fokus på 
skriftspråket, läsning och skrivning, vidgats och fördjupats och till
lämpningsämnesområdet innehåller idag såväl kunskap om läs
ningens material, språk och ortografi, som bearbetning av detta ma
terial, metoderna (Elbro, 2004). Det handlar således om vad språk 
och skriftspråk är, vad läsning och skrivning är, hur man gör när 
man läser, hur läsutveckling kommer till stånd, vad som kan vara 
svårigheter i läsandet, hur man kan undervisa om läsning och inte 
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minst varför vi läser och skriver. Den ökade kunskapen om läsning 
och skrivning påverkar givetvis innehållet i skolans läs- och skriv
undervisning och även lärarutbildningen med inriktning mot tidiga 
år. I det nya lärarprogram som startade hösten 2001 ska kompetens
områden som är viktiga och unika för läraryrket kunna utgöra in
nehållet i så kallade inriktningar om sammanlagt 40 poäng, ett års 
studier. Här lyfts läs- och skrivinläming fram som ett sådant unikt 
och viktigt kompetensområde (Prop 1999/2000:135). Från och med 
höstterminen 2007 skärper regeringen kravet på lärarutbildningen 
med inriktning mot förskoleklass och grundskolans tidiga år vad 
gäller utbildning om skriftspråkliga och matematiska färdigheter. 
För dessa lärargrupper kommer studier med fokus på de grund
läggande färdigheterna att vara ett obligatoriskt utbildningsavsnitt. 

Arbetet med skriftspråket i förskoleklass och skola måste utgå 
från en tilltro till barns förmåga att vilja utforska och lära sig och gö
ras intressant och meningsfullt. Det handlar om att utgå från indivi
dens erfarenheter och upplevelser, att ta den lärandes perspektiv, 
och att kontinuerligt och systematiskt erbjuda tillfällen och skapa 
förutsättningar för skriftspråkligt lärande (SOU 1997:108). 

Med utgångspunkt i våra beskrivningar av matematik som ämne 
i de tidiga åren i grundskolan och de grundläggande skriftspråkliga 
förmågorna läsning och skrivning, ser vi att det finns stora likheter 
mellan dessa båda områden. De karaktäriseras båda som tillämp
ningsämnen och tillämpningsområden vilket innebär att de är för
utsättningar för praktisk utövning och tillämpning av systematisk 
kunskap. De är redskap för lärande och utveckling. 

Vidare är de färdighetsp.mnen och färdighetsområden som krä
ver tid för övning och Johansson m.fl. (2001) beskriver detta som 
behärskande av procedurer. Det handlar i de här fallen till största 
delarn kunskap om symboler och hur dessa kan manipuleras i olika 
sammanhang. Inom matematiken kan det till exempel röra sig om 
symbolers användning i olika algoritmer och när det gäller läsning 
och skrivning är det skriftens teckensystem som står i fokus. 

Kompetenser som ska utvecklas 

I SOU 2004:97 diskuteras begreppet kompetens relaterat till mate
matik och här tolkas kompetens som individens förmåga att inom 
ett område möta och hantera innehåll och frågor med kraft, över
blick, säkerhet och omdömesförmåga. Läsning och skrivning är 
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komplicerade processer. En grund för att möta, hantera och förstå 
dessa processer på ett kompetent sätt är bland annat kunskap om 
skriftens teckensystem och skriftspråkliga konventioner. Läsning 
och skrivning är till stor del beroende av individens erfarenheter av 
och kunskaper om skriftspråkliga kontexter (Elbro, 2004). Detta in
nebär såväl fakta- och förståelsekunskaper som färdighetskunska
per. Färdigheterna är i det här fallet tätt knutna till såväl fakta- som 
förståelsekunskapen. Läsningens komponenter kan enligt Gough & 
Tunmer (1986) visas med hjälp av formeln L = A * F, där A står för 
avkodning och F för förståelse. A vkodning innebär att kunna känna 
igen och identifiera tecken och ord medan förståelsen är resultatet 
av tolkning av skriftspråkliga meddelanden (NE, 2003). Multiplika
tionstecknet mellan A och F innebär att båda delarna är nödvändiga 
för att resultera i något som kan kallas för läsning. Detta är emeller
tid inte en fullständig formel för att åskådliggöra läsningens kom
ponenter. Självfallet finns det andra faktorer som spelar in och på
verkar såväl avkodning som förståelse och den viktigaste faktorn 
kanske är individens motivation och förståelse för varför hon ska 
läsa och vad hon ska ha läsningen till. Om individen inte är intres
serad av att läsa, blir investeringen i arbetsinsats mindre och utbytet 
av läsningen blir inte maximalt (Elbro, 2004). Här skulle man kunna 
tala om betydelsen av förtrogenhetskunskap när det gäller läsning 
och skrivning, kunskapens tysta dimension. Förtrogenhetskunska
pen innebär här tillämpning och användning av färdigheterna läs
ning och skrivning utifrån egna val, intressen och situationelI för-

ståelse. 
Sammanfattningsvis kan konstateras att de kompetenser och kun

skaper som behöver utvecklas vad gäller läsning och skrivning kan 
hänföras till de fyra kunskapsformerna fakta, förståelse, färdighet 
och förtrogenhet. Det handlar om medvetenhet och kunskap om 
läsningens och skrivningens betydelse för individens möjligheter till 
utveckling och välbefinnande, kunskap om förståelse av läs- och 
skrivprocess samt färdigheter i läsandets och skrivandets konst. 
Kunskaperna är tätt knutna till varandra och utgör en helhet i 
lärande och utveckling av den skriftspråkliga kommunikativa för

mågan. 
Återigen kan vi göra jämförelser med våra tidigare beskrivningar 

av matematiken och de kompetenser som lyfts fram där. Såväl den 
matematiska som den skriftspråkliga kompetensen består av många 
olika delar och det är först när de olika delarna fungerar väl till-
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sammans som det går att tala om en god matematisk respektive 
skriftspråklig kompetens. 

Utgångspunkter för förhållningssätt i undervisningen 

Metoder i läs- och skrivundervisningen har under många år disku
terats intensivt (Hjälme, 1999) men debatten har inte i någon större 
utsträckning fokuserat den kunskap och de kompetenser som un
dervisningen ska ge förutsättningar för att utveckla. Utgångspunk
ten för olika undervisningsmetoder måste enligt Elbro (2004) ha sin 
grund i kunskaper om det innehåll och de processer som är föremål 
för undervisningen samt de generella förhållningssätt som dessa 
kunskaper genererar. Den forskningsbaserade kunskapen om läs
ning och skrivning måste således vara grund för såväl undervis
ningens innehåll som dess uppläggning (Elbro, 2004). Lärarens 
fackmannamässiga kunskap om läsning och skrivning är avgörande 
för hennes eller hans sätt att värdera elevers lärande och utveckling 
och också för att värdera organisering och uppläggning av läs- och 
skrivundervisningen. Det finns idag centralt innehåll i den forsk
ningsbaserade kunskapen om läsning och skrivning som alla olika 
undervisningsmetoder behöver utgå ifrån. Det handlar dels om 
kunskaper om förutsättningar för det skriftspråkliga lärandet och 
utvecklingen och dels om kunskaper om själva läs - och skrivpro
cesserna. 

Scarborough (1998, 1999) har sammanställt undersökningar som 
fokuserar färdigheter i förskoleåldern och hur dessa tycks förutsäga 
senare skriftspråklig utveckling. Den skriftspråkliga färdighet som 
bäst tycks förutsäga den fqrsta läsutvecklingen är bokstavskänne
dom, och de färdigheter i talat språk som på motsvarande sätt för
utsäger läsutveckling är att kunna uppmärksamma enskilda språk
ljud, det aktiva ordförrådet samt ett gott språkligt minne. S. Samu
elsson (2006) lyfter på motsvarande sätt fram den tidiga språkut
vecklingens relation till skriftspråket och beskriver fonologisk med
vetenhet, vokabulär, verbalt korttidsminne, snabb namngivning och 
tidig skriftspråklig kompetens som viktiga förutsättningar för den 
skriftspråkliga utvecklingen. Dessa kunskaper bör vara utgångs
punkt för den pedagogiska verksamhetens innehåll och organisa
tion, så att elever ges goda förutsättningar för skriftspråklig utveck
ling. 
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Läsningens komponenter kan, som tidigare beskrivits, delas in i två 
delar, språkförståelse och avkodning, och utgör centralt innehåll i 
själva läsundervisningen. Oavsett metod eller undervisningsorgani
sation måste båda delarna uppmärksammas för att skapa förutsätt
ningar för läs- och skrivlärande och läs- och skrivutveckling. 

Språkförståelse innebär inte bara förståelse av ord och begrepp 
utan innefattar även förståelse av meningars och texter uppbyggnad 
och struktur, kännedom om skillnader mellan tal och skrift, kun
skap om olika textyper och hur texter kan konstrueras och tolkas 
samt förmågan att återskapa ett innehåll - att synliggöra förståelse. 
Texter ställer speciella krav på förståelse mot bakgrund av att de är 
dekontextualiserade. Läsare och skrivare delar inte upplevelse- och 
erfarenhetsfält och det skrivna språket är ofta komprimerat när det 
gäller meningsbyggnad och grammatiska konstruktioner. En del av 
budskapet finns "mellan raderna" och läsarens förmåga att göra så 
kallade inferenser under läsningen är nödvändig för att få del av 
textens budskap (H0ien & Lundberg, 1999; Cain & Oakhill, 1999). 

Avkodningen innebär inte bara en så kallad omkodning av teck
en till språkljud, utan är en medveten och omfattande identifikation 
av de ord som bearbetas med inriktning på betydelse, grammatik 
och uttal (Elbro, 2004). En säker och snabb avkodning är en nöd
vändig förutsättning för läsförståelse och innebär automatiserad 
avkodning av såväl enskilda ord som ord i kontext. Utvecklingen av 
avkodningsförmågan leder till ökad erfarenhet av ords stavnings
sätt och säkerhet i "ljudbilden" av såväl enskilda tecken som ord. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att både skriftspråklig och 
matematisk kompetens består av många olika delar och delarna har 
olika karaktär. Kompetenserna omfattar såväl förståelse- som fär
dighets- och förtrogenhetskunskap och en god kompetens känne
tecknas av delarnas samverkan och beroende av varandra för att 
tillsammans skapa en helhet, en kompetens med god funktion. 

Detta betyder att lärares kunskaper om språkförståelse i vid be
märkelse, om skriftens uttryck och karaktär samt betydelsen aven 
välutvecklad avkodningsförmåga är nödvändiga utgångspunkter 
för förhållningssätt och värdering vid val av metoder i läs- och 
skrivundervisningen. Förutom undervisning om och i språkförstå
else och avkodning är det således av största vikt att ständigt, till
sammans med eleverna, fundera över läsningens och skrivningens 
roll och betydelse i ett demokratiskt samhälle. Förhållningssättet 
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och uppläggningen av läs- och skrivundervisningen är ett medel för 
att eleverna ska nå målet, att utveckla läs- och skrivlust och se läs
ning och skrivning som möjligheter till egen utveckling och eget 
välbefinnande. 

Läsning och självförtroende 

En individs självuppfattning är en del av individens självbild och 
utvecklas genom såväl erfarenheter som genom, för individen, be
tydelsefulla personers bemötande och värderingar. Självuppfatt
ningen har såväl en beskrivande som en värderande dimension. 

Självuppfattning är den medvetna och samlade bild individen 
har av sig själv utifrån en mängd erfarenhetsområden. Denna 
medvetna bild av sig själv uppstår och utvecklas genom det so
ciala samspelet. Självuppfattningen består aven beskrivande 
och en värderande dimension (Ahlgren, 1991, s. 27). 

Den värderande dimensionen av självuppfattningen, självvärde
ringen, innebär en bedömning av såväl egenskaper som prestatio
ner. Värderingen påverkas av individens ambitionsnivå och också 
av interaktionen med andra individer och beroende på olika själv
bilder investerar och engagerar sig elever på olika sätt i skolaktivite
ter (Bong & Skaalvik, 2003). 

Taube (2004) beskriver detta som att självvärderingen är som ett 
skal med olika ljocklek beroende på områdets betydelse för indivi
den. Hon menar till exempel att en elevs självuppfattning och själv
värdering vad gäller skolprestationer kan variera i olika ämnen, till
sammans med olika lärare och i olika elevgrupper. Ahlgren (1991) 
lyfter i sin studie fram at():lela grupper eller klasser med en god 
självvärdering har goda förutsättningar för och även fler positiva 
erfarenheter av sitt skolarbete än klasser med en låg självvärdering. 
Likaså är ambitionsnivån högre i de förstnämnda klasserna än i de 
senare. Detta resultat visar tydligt på omgivningens och gruppens 
betydelse för enskilda individers självuppfattning och självvärde
ring. 

Taube (2004) diskuterar huruvida det är självbilden som inverkar 
på skolprestationer eller skolprestationerna som påverkar självbil
den och menar att det troligen är en påverkan i båda riktningarna 
som gäller. Hon lyfter emellertid fram studier som behandlar själv
bildens betydelse för läsprestationer och relaterar till resultat som 
visat att förskolebarns självbild predicerade deras lä~prestationer i 
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såväl år 1 som år 2. Elever som kommer till skolan med intresse för 
böcker och tidiga skriftspråkliga upplevelser och erfarenheter har 
goda förutsättningar att lyckas med det skriftspråkliga läran~et 
(Scarborough, 1999) och de elever som klarar sin läsning och skrIV
ning bra under de första skolåren klarar sig oftast bra genom ~ela 
skoltiden (Cunningham & Stanovich, 1997). Byrne (1996) har VIsat 
att god läsförståelse, vilket är en viktigt komponent i den .skrift
språkliga förmågan och betydelsefull för skolans ämnesstudIer, le: 
der till en positiv "skol" självbild och "skol" självbilden påverkar 1 

sin tur fortsatt positiv utveckling av läsförmågan. 
De elever som däremot beskrivs som "svaga" läsare visar sig ha 

låga förväntningar på sina prestationer och på framgång i nya läs
uppgifter samt svårt att uthålligt sträva med att utveckla läs- och 
skrivförmågan (Taube, 2004). Dessa elevers negativa självuppfatt
ning leder ofta till minimal ansträngning och ett misslyckande med 
att uppfylla de läs- och skrivkrav som ställs, kan av eleven förklaras 
med den låga ansträngningsgraden. Detta förhållningssätt, en form 
av hjälplöshet, påverkar en redan negativ själuppfattning i mindre 
grad än om eleven hade ansträngt sig i hög grad för att lösa en 
skriftspråklig uppgift (Dweck, 2000). 

Att kunna läsa och skriva ses i dag som en självklarhet och är i 
allra högsta grad nödvändiga förmågor för att klara livet i ett mo
dernt salnhälle. Att inte kunna läsa och skriva resulterar i beroende 
och utanförskap och får en negativ inverkan på självbilden (Eriks
son Gustavsson, 2002, 2005). Förväntningarna på att barn ska lära 
sig läsa och skriva blir mot bakgrund av detta stora och ett tidigt 
misslyckande kan få förödande konsekvenser för barnet. Resultatet 
av den stress som uppstår vid ett misslyckande påverkar fortsatta 
insatser i negativt hänseende (Taube, 2004). 

Vi kan konstatera att det är många faktorer som i den tidiga läs
och skrivundervisningen ska samverka för att resultera i skrift
språkligt lärande och utveckling. Lärarens förmåga att möta varj.e 
barn utifrån dess erfarenheter, intresse och behov är avgörande. VI
dare är lärarens förmåga att synliggöra läsningens och skrivningens 
betydelse och roll i barnets, ungdomens och den vuxnes liv av ~törs
ta betydelse. Det handlar om att skapa lust för läsande och skrIvan
de och att se både nyttan och nöjet med den skriftspråkliga kompe
tensen. Lärarens kännedom om den vetenskapliga grund som finns 
för att i undervisningen skapa goda förutsättningar för skriftspråk-
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ligt li;irande och utveckling, påverkar möjligheten till individualise
ring och elevens möjlighet att hitta vägen in i skriftspråkets mysteri
er (Elbro, 2004). 

Betydelsen av tidiga och positiva erfarenheter från skriftspråkli
ga sammanhang och situationer samt erfarenheter av att positivt 
kunna möta de skriftspråkliga krav som tidigt ställs har betydelse 
för elevers fortsatta skriftspråkliga lärande. Förväntningar på egen 
arbetsinsats och uthållighet i lärandet påverkas negativt av miss
lyckanden och en svag självbild. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att om eleverna ska ges 
goda förutSättningar för sin matematiska och skriftspråkliga utveck
ling måste läraren vara uppmärksam på arbetssätt och lärandege
menskap, läraren måste vara en auktoritet med förmåga att utmana 
eleverna utifrån förutsättningar och behov samt vara lyhörd för hur 
undervisningsinnehållets ibland abstrakta konstruktion påverkar 
elevens självuppfattning. Vidare har lärares kunskaper och förhåll
ningssätt en avgörande betydelse för individens möjligheter till 
lärande och utveckling. Hur detta konstitueras i den specialpedago
giska kontexten återkommer vi till. 

~ .. 
'.J 
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En studie av didaktiska samtal 

Följande pilotstudie har designats för att förstå hur kollektivt tän
kande kan förstås genom att studera det språkspel som förekommer 
mellan lärare och elever i en specialpedagogisk kontext. I det kom
mande kapitlet beskrivs hur vi genomfört vad som skulle kunna be
tecknas som en sociokulturell diskursanalys. Det som skiljer den so
ciokulturella diskursanalysen från andra former av diskursanalyser 
är att den tar sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv i sy
nen på språkets funktion för tänkande och interaktion (Mercer, 
2004). I detta perspektiv ses språk som ett kulturellt, psykologiskt 
redskap som hjälper människor att få saker gjorda. I vår studie 
handlar det om läraren och hennes arbete med att skapa förutsätt
ningar för elevernas grundläggande lärande i svenska och matema
tik. 

Education is seen as a dialogic process, with students and 
teachers working within settings which reflect the va lues and 
social practices of schools as culturai institutions. A sociocul
tural perspective highlights the possibility that educational suc
cess and failure may be explained by the quality of educational 
dialogue, rather than simply in terms of capability of individual 
students or the skill of the teacher (Mercer, 2004 s. 139). 

Urval och genomförande 

Specialpedagogisk verksamhet i dagens skola organiseras och 
genomförs med stor variation. Den pedagogiska personal som an
svarar för verksamheten har olika grundutbildning och varierad 
kompetens inom det specialpedagogiska området. Lärandesamtalet 
i en specialpedagogisk kontext kan således i en situation ledas aven 
nyutbildad lärare och i en annan aven lärare med lång erfarenhet 
och omfattande påbyggnadsutbildning i specialpedagogik. Vårt in
tresse i föreliggande studie är riktat mot hur dessa samtal genomförs 
och innehållet i samtalen. Detta innebär att vi inte studerar vem det 
är som leder samtalen utan vad som händer och vilket innehåll som 
fokuseras i en särskild kontext. Lärandesamtalen ingår i ett special
pedagogiskt sammanhang och definieras som specialpeda-gogisk 
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verksamhet. De leds aven pedagog som undervisar i dessa sam
manhang. 

Vi är självfallet medvetna om att lärares utbildning har betydelse 
för undervisning och elevers lärande (se t.ex. Ma, 1999) men kom
mer i denna studie inte att rikta vårt intresse mot hur detta påverkar 
lärandesamtal i en specialpedagogisk kontext i grundskolan. I den
na pilotstudie har studenter på specialpedagogprogrammet med
verkat med insamling av empiri och insamlingen har genomförts 
med utgångspunkt i två syften. Dels utgjorde empirin underlag för 
undervisningsinnehåll i programmet och dels var den underlag för 
föreliggande pilotstudie. Empiri utgörs av samtal från sammanlagt 
22 undervisnings tillfällen, varav 8 behandlade svenska och 9 be
handlade matematik. Vi har i pilotstudien endast använt de 17 in
spelade samtal som fokuserade svenska och matematik. Det rör sig i 
detta fall om ett bekvämlighetsurval. 

Vi ville, förutom att få svar på våra frågor i denna pilotstudie, 
framförallt testa vår analysmetod. 

För att fånga in de sociala sammanhangen och de samtal som 
förs mellan elev och lärare valde vi att hämta empiri från inspel
ningar i autentiska lärandemiljöer. Fokus är alltså dagliga undervi
sande samtal med fokus på lärande och utveckling av grund
läggande färdigheter i ämnena matematik och svenska. Undervis
ningen dokumenterades med ljudinspelningar och transkriberades 
ordagrant. En första analys av empirin genomfördes tillsammans 
med specialpedagogstudenterna. 

I ett sociokulturellt perspektiv är det viktigt att ta hänsyn till den 
historia som föregår en iI}teraktion. I vårt fall har detta inte varit 
möjligt då vi inte studerat 'mer än en undervisningssekvens i varje 
kontext. Mercer (2004) hävdar dock att det är omöjligt att ta hänsyn 
till allt och att det endast är begränsade situationer som kan analy
seras. Med stöd av Mercer menar vi att vårt val av situation ändå 
kan bidra till att vi kan svara upp mot vårt syfte med studien. 

Analys 

En sociokulturelI analys skiljer sig från andra diskursanalyser ge
nom att den har mindre fokus på språket självt och mer fokus på 
dess funktion i aktiviteten (Mercer, 2004). Uppmärksamheten i ana
lysen har därför riktats dels mot hur samtalen genomförts och dels 
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mot innehållet i samtalen, detta för att söka förstå vad som känne
tecknar de specialpedagogiska samtal som förs mellan lärare och 
elever i undervisningen av matematik och svenska. Vi bestämde oss 
för att inte notera pauser och andra detaljer i utskriften av samtalen 
eftersom de inte var viktiga för vår studie Gfr. Mercer, 2004). 

Det utskrivna materialet har analyserats och tolkats i flera steg. 
Inledningsvis lästes texten "rakt upp och ner" samtidigt som vi i 
marginalen gjorde anteckningar av vad vi uppfattade samtalen 
handlade om. Dessa noteringar hjälpte oss sedan att skapa olika ka
tegorier. Med hjälp av datorn klippte och klistrade vi in olika ex
cerpt under olika rubriker. Därefter återgick vi till den ursprungliga 
utskriften för att se om det uttagna citatet kunde tolkas som vi gjort 
i förhållande till helheten. Vi har alltså pendlat mellan tolkningar av 
delar och helhet i vårt analysförfarande. 

All forskning består av ständiga rörelser mellan helhet och del, 
mellan det som vi ska tolka och den kontext som det tolkas i, el
ler mellan det vi ska tolka och vår egen förförståelse (Gilje & 

Grimen, 1992, s. 191). 

Den tolkning som görs av materialet påverkas av vilken förförs
tåelse forskaren har (Larsson, 1994). Att vi själva är lärare och fors
kar inom vårt eget område kan vara både en styrka och en svaghet. 
Styrkan ligger i att vi är bekanta med den verksamhet som bedrivs. 
Möjligheten att upptäcka nyanser i det som sker kan öka i och med 
ökade kunskaper. En människa som spelat fotboll i hela sitt liv ser 
förmodligen andra saker under en fotbollsmatch än en människa 
som aldrig engagerat sig i fotboll. Å andra sidan kan det föreligga 
stor risk för "bias" vid tolkningarna. Förhållandet, att vi under hela 
analysarbetet diskuterat upptäckter och tolkningar med varandra, 
har här varit ett sätt att ifrågasätta och pröva såväl förförståelse som 
"bias". 

Vid analysen kan det som vid första anblicken uppfattas som 
oväsentligt senare uppfattas som mycket väsentligt. Genom att vi 
under studiens gång har fördjupat oss i teori på området har vi ock
så vid flera tillfällen upptäckt aspekter i det empiriska materialet 
som vi i ett första skede inte uppfattade som intressanta men som i 
ett senare skede fick en större betydelse. 
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Etiska överväganden 

Med utgångspunkt i forskningsetiska principer för humaniora och 
samhällsvetenskap (HSFR, 1996) har vi gjort följande överväganden 
inför genomförandet av vår studie: 

Informationskravet 
Muntlig information om vårt pilotprojekt har getts till varje student 
i Specialpedagogprogrammet. De har sedan fört informationen vi
dare till berörda lärare och elever samt föräldrar. Dessutom har 
skolledning på aktuella enheter informerats. 

Sanlt;vckeskravet 
Läsning, skrivning och en grundläggande matematisk förmåga är så 
kallade socialt önskvärda aktiviteter och betraktas av många som 
både viktiga och nödvändiga i dagens samhälle. Mot bakgrund av 
detta förhållande är det av största vikt att den enskilde individen 
deltar frivilligt i forskningsprojektet, och att hon också kan avbryta 
sitt deltagande utan några konsekvenser. Samtycke till deltagande 
har således getts av deltagarna. Elev och målsman har informerats 
av respektive lärare och därefter gett sitt samtycke. 

Konfidentialitetskravet 
Allt insamlat empiriskt material från inspelningar har hanterats, be
arbetats och rapporterats så att den enskildes identitet och sam
manhang inte går att röja. Deltagarna har inte fått ta del av utkast 
till rapporten och därmed inte getts möjlighet att kommentera inne
håll och tolkningar, vilket~.~r rimligt. Detta kan vara en svaghet ur 
ett valideringsperspektiv. Hade vi diskuterat tolkningar med lärare 
och elever hade förmodligen validiteten i pilotstudien förstärkts. 

Nyttjandekravet 
Forskningsmaterialet har endast använts för utbildnings- och forsk
ningsändamål. 
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Äterkommande mönster i de 
didaktiska samtalen 

I detta resultatkapitel redovisas vad vi funni~. i s~di~n avseer;-de 
lärande av grundläggande kompetenser och formaga 1 en s~ecl<:tl
pedagogisk kontext. Fokus är på innehåll i ämnena matematik och 
svenska. Resultaten kommer att presenteras med beskrivningar av 
olika språkliga praktiker som upptäckts i det empiriska ~aterialet. 
Vi gör inga anspråk på att kunna ge en heltäckande bll~ av de 
kommunikativa praktiker som existerar i specialpedagogIsk kon
text. Däremot menar vi att våra upptäckter visar på några intressan
ta mönster vad gäller möjligheter till lärande i matema~ o.ch 
svenska. Inledningsvis presenterar vi några excerpt som översikthgt 
illustrerar några upptäckter. 

I det första excerptet visas hur läraren riktar uppmärksamheten mot 
färdigheten att mäta med linjal. 

1. L: Bra då ska vi mäta flaggan här i boken, först börjar vi här. 
2. E: Var ska jag börja. 
3. L: Börja alltid vid nollan. 
4. L: Nu får du mäta nästa härI 
5. E: Den blir tolv. 

I ett annat exempel på praktik riktas uppmärksamheten mot elevens 
kunnande rörande subtraktion. 

1. L: Vad får du om du tar fem minus tre då, då får du två, va? 
2. E: Ja. 
3. L: Va, va, va. 
4. E: Det är väl också summan? 
5. L: Näe summan får man bara när man lägger ihop två eller flera tal, ad-
derar dem, då får du summan. 
6. E: Ummm. 
7. L: När vi har subtraktion ett tal minus någonting annat så får vi en 
skillnad, en differens. 
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Även om vi inte avser att diskutera hur ofta olika praktiker före
kommer så kan vi notera att många samtal handlar om att stötta ele
ven i hennes tänkande om sin egen förmåga. 

1. L: Kom igen nu så arbetar vi. 
2. E: Jag hatar det här. 
3. L: Vad är det du hatar? 
4. E: Matten. 
5. L: Vet du vad, det här kan du, med det kanske är lite jobbigt att skriva 
allting. 

Ovanstående är exempel som dels synliggör vem som är aktiv vad 
gäller samtalets innehållsdimension (dvs. vems kunnande som är i 
fokus), dels vad samtalet riktar uppmärksamheten mot för kompe
tenser och därmed vad som är möjligt att lära. En grovstruktur ger 
vid handen tre övergripande praktiker. 

a) En inventerande praktik med utgångspunkt i elevens kunnan
de 

b) En orienterande praktik med utgångspunkt i ett ämnesinnehåll 
c) En emotionellt stöttande praktik 

Namnen tar sin utgångspunkt i lärarnas agerande dvs. läraren är 
inventerande, orienterande eller stöttande. Den inventerande prakti
ken kännetecknas av att läraren försöker lära sig vad eleverna kan 
om olika begrepp som förekommer. Genom att ställa frågor till ele
ven som eleven svarar på ges läraren en möjlighet att förstå vad ele
ven förstår. För att lärareli1: 'ska kunna fånga upp elevens förståelse 

'oJ 
eller begreppsliga kunnande i den grundläggande matematiken och 
svenskan så kan läraren ställa eleven inför kravet att utföra olika 
kognitiva processer, tankehandlingar. Dessa kognitiva processer 
sätts i spel genom olika uppmaningar från läraren i form av frågor 
som t.ex.: Vad betyder ... ? Vad är ... ? Ibland kan dessa frågor bytas 
ut mot uppmaningar om att eleven ska ge exempel på t.ex. en geo
metrisk figur eller ett långt ord. 

En annan praktik som uppmärksammats är den orienterande prak
tiken. Den kännetecknas av att läraren försöker rikta uppmärksam
heten mot vad läraren menar är centrala kompetenser som ska fo
kuseras. Förutom den ovanstående distinktionen mellan invente
rande och orienterade praktiker kommer vi i detta resultatkapitel 
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göra skillnad på om det är individuell undervisning eller undervis
ning av flera elever dvs. en form av kollektivt lärande. 
Vi kommer därmed att röra oss i två dimensioner i vår resultatre
dovisning av dessa båda praktiker, dels vilka kunskapsformer som 
uppmärksammas i de olika praktikerna, dels om det är enskilda 
elever eller flera elever som diskuterar innehållet. Följande figur in
troduceras för att visa läsaren inom vilka analytiska områden vi 
kommer att röra oss i presentationen av resultaten. 

Kollektiv 

Färdighet 

Individ 

Begreppslig 
förståelse 

Figur 1. Dimensioner som resultaten kommer att variera inom. 

Den tredje praktiken, som betecknas som en emotionellt stöttande 
praktik, tar sin utgångspunkt i individens relation till sitt lärande och 
det innehåll och de kompetenser som står i fokus. 

Matematik 

Inventerande praktiker 
Vi har funnit två olika praktiker som kan relateras till inventerande 
och individuellt lärande, (a) inventerande konkretiserande, (b) in
venterande språkanvändande. Dessa två varianter av inventerande 
praktiker tar sin utgångspunkt i samtal mellan läraren och en elev. 
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Inventerande konkretiserande 
I nedanstående excerpt illustreras hur läraren och eleven samtalar 
om begreppen dubbelt och hälften. 

1. L: Dubbelt så många, vad betyder det? 
2. E: Att dom är ungefär som den här. (Eleven pekar på ett streck i boken) 
3. L: Men vad är dubbelt liksom? 
4. E: Att den är längre än den första. 
5. L: Jaa, om den ena är två hur lång är den andra då? 
6. E: Ja då är den fijra. 
7. L: Ja precis det är ju dubbelt. Om den ena är 3, vad är dubbelt som tre? 
8. E: 6. 

Eleven uppmanas att tala om vad begreppet dubbelt betyder. För att 
visa sin förståelse ger eleven exempel på något som hon uppfattar 
är dubbelt. För att läraren ska förstå om eleven verklig förstått be
greppet så ber han eleven om konkreta exempel. Läraren får då också 
klart för sig att eleven förstått att dubbelt måste ha en relation till 
vad man utgår ifrån. 

Ett liknande exempel handlar om att få en inblick i hur eleven reso
nerar om begreppet hälften. 

1. L: Då kan du fortsätta här. 
2. E: Måla hälften så höga 
3. L: Ja vad bettjder hälften då 
4. E: Mindre k . 

5. L: Mindre är ju det, om något är 4 cm, vad är hälften av det? 
6. E: 2 
7. L: Om något är 10 cm. Vad är hälften av det? 

I ovanstående samtal inleder läraren med att uppmana eleven att 
förklara genom att konkretisera vad ett abstrakt begrepp har för in
nebörd. Vi har begreppsliggjort praktiken som en inventerande kon
kretiserande praktik. 

Inventerande språkanvändande 
Ett annat sätt att arbeta begreppsinventerade handlar om att försöka 
förstå i vilken mån eleverna behärskar de begrepp som är specifika 
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för matematikämnet. Genom att utgå från ett praktiskt exempel så 
kan läraren få kunskap om elevens förmåga att muntligt och skrift
ligt uttnJcka sig matematiskt. 

1. L: Hur många fåglar ser ni på bilden? 
2. E: Fyra. 
3. L: Stämmer det verkligen? 
4. E: (Eleven räknar) Nej. 
5. L: Hur många är det då? 
6. E: Sju. 
7. L: Ja du hade missat de under trädet. Men hur skriver man sju? 
Eleven skriver 7 på pappret framför henne. 

Eleven visar ovan både sin förmåga att relatera ett visst antal till så
väl ett muntligt som ett skriftligt matematiskt uttnJck. I ytterligare ett 
excerpt visas hur lärare och elev samtalar kring vanliga aritmetiska 
uttryck som används i skolmatematiken. 

1. L: Kommer du ihåg vad de olika delama i bråk heter? 
2. E: Äääää vilka delar menar du? 
3. L: 3/5 är lika med, vad kallar vi det som står ovanför bråkstrecket? 
4. E: Täljare. 
5. L: Och under strecket? 
6. E: Nämnare. 
7. L: Och vad får vi som svar? 
8. E: Summa 
9. L. Nä 
10. E: Nehe vad heter det då? 
11. L: Ja 
12. E: Det var en bra fråga 
13. L: Det var en bra fråga ja. När får du en summa? 
14. E: När man plussar ihop tal. 
15. L: Vad får du om du tar fem minus tre då, då får du två, va? 
16. E: Ja. 
17. L: Va, va, va? 
18. E: Det är väl också en summa? 
19. L: Näe summan får man bara när man lägger ihop två eller flera tal, 
adderar dem, då får du summan. 
20. E: Um. 
21. L: När vi har subtraktion ett minus någonting annat så får vi en skill-
nad, en differans 
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22. E: Det är ju samma i så fall, näe 
23. L: Det är inget av dem ... 
24. E: Öhh. 
25. L: .. . som är samma utan det är fiJra olika namn på svaret beroende på 
vilket räknesätt som man säger. 
26. E: Jaha. 
27. L: Det är inte så jätteviktigt. 
28. E: A jag kommer aldrig konlIna ihåg det. 

Genom samtal med eleven får läraren kunskap om elevens kunska
per eller bristande kunskaper. När läraren vet detta korrigeras eller 
som i det här fallet berättar läraren för eleven vad man kallar resul
tatet av t.ex. en subtraktion (rad 21). När läraren och eleven har dis
kuterat färdigt avslutar läraren med att påpeka att det inte är så vik
tigt att känna till dessa begrepp. 

Inventerande resonerande 
Om läraren däremot samtalar med flera elever så ges eleverna i 
gruppen en möjlighet att hör hur de andra i gruppen resonerar och 
därmed ges de en chans att antingen få sina egna föreställningar be
kräftade eller en möjlighet att lära något nytt eller kvalitativt annor
lunda. I nedanstående excerpt resonerar läraren med en liten grupp 
elever. 

1. L: Kan någon tala om för mig vad det står på tavlan? 
2. El:34Z t· 

3. L: Hur många ental, tiotal och hundratal är det? 
4. E2: 4 tiotal. 
5. L: Rätt. 
6. E3: 3 ental. 
7. L: Är det helt rätt det (Frågar läraren och tittar ut över gruppen). 
8. E2: Nej det 3 hundratal. 
9. El: Och 7 ental. 
10. L: Ok, hur många ental, tiotal och hundratal är det i 745? 
11. E3: 7 hundratal. 
12. E2: 4 tiotal. 
13. E3: 5 ental. 
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I samtalet kan noteras hur en elev (E3) inledningsvis inte har posi
tionssystemet helt klart för sig. Däremot visar samtalet att eleven 
genom att lyssna på sina kamrater ges en möjlighet att lära vilka po
sitioner i ett tresiffrigt tal som kan relateras till ental, tiotal och 
hundratal. Vi vill därför tala om ytterligare en under grupp i den in
venterande praktiken nämligen den inventerande kollektivt resonerml
de praktiken. Det som skiljer denna praktik från de tidigare är att ele
ven i denna ges en möjlighet att lära i samtalet med såväl lärare som 
kamrater medan eleven i de tidigare presenterade praktikerna fram
förallt skulle visa sitt kunnande eller sin okunskap för läraren som 
kunde bekräfta eller reparera missuppfattningar. 

Sammanfattningsvis har tre varianter av inventerande praktiker 
uppmärksammats i samtalen i specialpedagogisk kontext. De har 
begreppsliggjorts som inventerande konkretiserande, inventerande 
språkanvändande, inventerande kollektivt resonerande. I de två 
förstnämnda ska eleven framförallt visa sitt kunnande medan den 
tredje praktiken ger ett större utrymme för lärande av såväl termer 
som begrepp inom matematiken. 

Orienterande praktiker 

De orienterade praktikerna som upptäckts presenteras under rubri
kerna (a) orienterande färdighetstränande, (b) orien!erande proce
durfokuserad, samt (c) orienterande regelfokuserad. Aterigen gör vi 
skillnad på praktiker som riktar sig till en eller flera elever. Vi inle
der med två praktiker där läraren och en elev samtalar. 

Orienterande färdighets tränande 
Om de ovanstående praktikerna har fokuserat elevens begreppsliga 
förståelse så finns det praktiker där läraren mer fokuserar på ele
vens färdighet. Den orienterande färdighetstränande praktiken 
kännetecknas av att läraren låter eleven öva på olika räknetekniska 
färdigheter som t. ex. algoritrnräkning. Det kan handla om att lära 
sig olika färdigheter, hur något inom matematiken ska genomföras. 
I nedanstående excerpt illustreras hur eleven får lära sig hur man 
mäter med linjal. 

1. L: Bra då ska vi mäta flaggan här i boken, först börjar vi här. 
2. E: Var ska jag börja? 
3. L: Börja alltid vid nollan. 

-46-

Eleven mäter en sträcka 

1. L: Nu får du mäta nästa här (Läraren pekar). 
2. E: Den blir tolv. 
3. L: Och så får du mäta nästa! 

Läraren visar och låter eleven göra likadant, en orienterande färdig
hetstränande praktik. 

Orienterande procedurfokuserad 

I en praktik där eleven lär sig olika färdigheter i matematik är det 
inte helt ovanligt att läraren lotsar fram eleven. Tidigare studier har 
visat hur fenomenet lotsning förekommer i såväl matematikunder
visning som i andra ämnen. Lotsning innebär att eleven med stöd 
av lärarens frågor tar sig förbi svårigheter i uppgiften i etapper. Ett 
problem med ett sådant undervisningsförfarande kan vara att ele
ven inte ser helheten och därmed missar viktiga principer i uppgif
ter där eleven ska utföra beräkningar. I nedanstående uppgift arbe
tar läraren och eleven med additionen 13+23. 

1. E: Jagfattar inte vad jag ska göra. 
2. L: Börja med att räkna tiotalen. 
3. E: Vilka är det? 
4. L: Ettan och tvåan. 
5. E: Vad ska jag göra med dom? 
6. L: Lägg ihop dem ~ .. 
7. E: Det blir tre. ',1 

8. L: Men eftersom det är tiotal så blir det trettio, lägg sen ihop entalen. 

Läraren talar om för eleven vad som ska göras. För elevens del in
nebär det att han i princip har beräknat 1+2. Vägen till additionen 
och förståelsen för att det faktiskt är tiotal som eleven räknar med 
ges ingen uppmärksamhet av läraren mer än att han berättar svaren 
för eleven. I nästa exempel ska eleven addera ett barns vikt (19 kg) 
med en vuxen mans vikt (73 kg). Samtalet utspelar sig endast mel
lan en elev och läraren. 

9. L: Ska vi titta på det första talet, hur många kilo väger bamet? 
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10. E: 19. 
11. L: Och farbrodem väger? 
12. E: 73. 
13. L: Och det har du skrivit upp jättebra 19 plus 73. .. 
14. L: Vad är det man ska tänka på, det första man gör? Ar det tiotalen el-
ler en talen? 
15. E: Tiotalen 
16. L: Ja, och vilka räknar man ihop? 
17. E: En tia 
18. L: En tia plus? 
19. E: Tre kronor. 
20. L: Ja hur tänker du? 
21. E: Trettio kronor. 

Eleven ger först intryck av att vilja addera tiotal och ental med var
andra. När läraren vill veta hur eleven tänker så får läraren svaret 
30 kr. Eleven har inte adderat talen utan multiplicerat. Läraren 
uppmärksammar detta genom att peka på vad som är tiotal i 19 och 
fortsätter sen. 

22. L: Där är tian (läraren pekar på vilken position tiotalet är placerat i 19) 
vilken av dem ska vi ta då (läraren pekar på 73). 

23. E: 7:an. 
24. L: Ja. Då är det sju tior i där (pekar på 73), och en tia plus sju tior blir? 
25. E: 80. 
26. L: Precis. 
27. L: Och vet du vad, då ska man skriva det här, förstår du? 

Läraren talar om tior vilket kan vara konkretiserande för eleven om 
han associerar till pengar. Läraren visar var uträkningen ska skri
vas. En del av uppgiften är nu färdig: 

28. E: Jag hatar det här. . 
29. L: Vet du vad, det här kan du, men det är lite jobbigt när man ska skrl

va hela vägen. Då skriver du 80 där då och då har vi räknat ut tiota-
len. . 

30. L: Vad är det vi ska räkna ut nu då? 
31. E: 19 plus 3 
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Eleven visar att han inte är riktigt klar över på vad han gjort med 
uppgiften och har ingen plan på vad som är rimligt att gå vidare 
med. Läraren fortsätter: 

32. L: Nja. 
33. E: Tjugo. 
34. L: Vänta, vänta, titta och lyssna. 
35. E: Tjugoett. 
36. L: Vad betyder den här ettan. 

Läraren visar inga tecken på att förstå eleven utan vill snarare visa 
hur eleven ska tänka. 

37. E: Tio. 
38. L: Ja och den har vi redan tagit så den kan vi hålla för och sjuan har vi 

redan tagit. Vilka har vi kvar då? Det är dom vi kallar för ental. 
39. E: Tolv (Eleven adderar entalen 9 och 3.). 
40. L: Precis tolv ja, tolv ska du skriva där. Sen kan man göra så här. Vill 

man kan man tänka 80 plus 10 plus 2 eller så räkna man ihop det di
rekt. Vilket hJcker du är lättas? 

41. E: Tio. 
42. L: Med tio då gör vi så här, vi skriver så här under här 80+10+2 eller 

hur! För att tio plus 2 är? 
43. E: 12. 
44. L: Och det har vi ju här uppe. 
45. E: Umm. 
46. L: Så det där hJcker du är lättare att se, kan du se vad det blir då? 
47. E: 92 
48. L: 92 precis. 

~ .. 
.J 

Läraren har nu lotsat eleven genom hela uppgiften genom att ställa 
frågor och ge eleven uppmaningar till vad som ska göras. Genom 
att bryta ner uppgiften i delar har läraren hjälpt eleven förbi en stor 
del av svårigheterna. För att bli medveten om vad eleven lärt sig så 
uppmanar läraren att göra en liknande uppgift. 

49. L: Ska vi titta på nästa tal då, då har du skrivit att den vägde. 
50. E: 26. 
51. L: Och den vägde? 
52. E: 56. 
53. L: Vad sa du? 
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54. E: 65. 
55. L: Och det har du skrivit där 26 plus 65. Vad är det vi ska titta på 
först? 
56. E: Tiotalen. 
57. L: Vilka är det? 
58. E:2. 
59. L: Och? 
60. E:6. 
61. L: Och då räknar vi ihop det. 
62. E:8. 
63. L: Och vad blir det då? 
64. E: 80. 
65. L. Och då skriver du det! 
66. L: Och nu har vi tagit tiotalen, vad har vi kvar nu då, entalen va? 
67. E: Mmmm. 
68. E: 11. 
69. L: Och så blir det lika med, hur tänker vi med 11 då? 
70. E: En tia 
71. L: Och en. 
72. E: Etta. 
73. L: la. 
74. E: Det blir 91. 

När läraren ska kontrollera att eleven kan proceduren med att lösa 
additionen så fortsätter han att lotsa eleven. Eleven får inte chansen 
att visa att han klarar av att lösa uppgiften i sin helhet. Däremot ges 
eleven en möjlighet att visa att han klarar av de små steg som lära
ren uppmanar honom att göra. För att komma ihåg dessa steg krävs 
det att eleven minns. Vad det innebär för elever i behov av särskilt 
stöd återkommer vi till i såväl analys som diskussion. Vi har valt att 
kalla praktiken orienterande procedur fokuserad. 

Orienterande regelfokuserad 
I excerpten nedan samtalar läraren med en mindre undervisnings
grupp. Med stöd av läraren försöker eleverna lösa uppgiften. Ele
verna ska bestämma hur en person ska göra för att köpa 24 kolor. 
Kolorna finns att köpa i två-pack och fern-pack. Personen får inte 
köpa tolv två-pack. Uppgiften går ut på att eleven ska öva sin tal-

-so-

Uppfi:1ttning att t.ex. talet 24=S*4+2*2. Excerpten är långa. För att 
underlätta för läsaren kommer vi därför att göra kommentarer i ex
cerptet. 

1. L: Då har vi ju den här tabellen där nere ser ni, två-pack, fem-pack och 
antal kolor? KOl1l1ner ni ihåg att man skulle skriva så här att vi gjorde det i 
förra boken också. ' 

S-pack 2-pack Antal kolor 

2. L: Om man provar sig fram här ser ni. Ettfempack. Ett fem, varför tar 
man ett fem? 
3. El: ? 
4. L: Varför har de skrivit nio två-pack här sen? 
5. E2: Det blir tvåpack 
6. L: Mmm, det är nio stycken va? Om man fortsätter dänmder sen. Då 
har dom skrivit 2 fem-pack. Hur skulle det stå här. 

Läraren har nu .istället för att fokusera problemet lett in eleverna på 
hur man ska sknva för att lösa problemet. Hittills i samtalet har det 
alltså varit viktigare att lära sig skriva i tabellen på ett korrekt sätt 
än att faktiskt visa på någon form av taluppfattning. Läraren försö
ker bryta ner uppgiften i mindre delar. Samtalet fortsätter. 

7. El: Ähhh, 10. ~ .. 
8. L: Mmm, vad ska det stå hå; då? 
9. El: Tio. 
10. L: Under två-pack alltså 
11. E2: 10. 
12. L: Hur menar du då? 
13. E2: Tio*2 
14. L: la. 
15. E2: Tjugo. 
16. L: Hur ska man skriva under antal här sen då? 
17. E2: 10+20. 
18. L: Vart det rätt? 
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Eleverna har bestämt sig för att det under S-pack ska stå tio och un
der 2-pack tjugo. Antalet kolor blir då 30. Svaret blir fel varpå lära
ren uppmanar eleverna att prova något annat. 

19. E2: Näe. 
20. L: Då får vi prova ett nytt sätt 
21. E2: 4*2 
22. El: 3*5 
23. L: 3*5 
24. E2: 15, 15*2 
25. El: 3*10 
26. L: Vad ska svaret bli här borta? (Läraren pekar där summan ska skri-

vas.) 
27. El: 24 
28. L: Bra 
29. El: Det måste ju va i alla fall tvåan. 
30. L: Ja precis. . 
31. E2: Men ska man inte ta eftersom det står femton här ska man mte ta 

femton då? 
32. L: Hur menar du då? 

Läraren intresserar sig nu för hur eleven (E2) tänker. Än har läraren 
inte uppmärksammat eleverna på att de måste laborera m~d .~åVäl 
S-pack som 2-pack. Det ovanstående samtalet uppfatt~r VI k.anne
tecknas av att eleverna chansar och läraren försöker fa en bIld av 
hur de faktiskt tänker. Genom att fråga vad svaret ska bli i en viss 
kolumn ges läraren en möjlighet att se om eleverna dels har förstått 
tabellen, dels vet vad de ska göra. Han låter eleverna fortsätta. 

33. E2: Att jag tog 3*5 där det 
34. El: 15*2 kan ju inte bli 24 
35. E2: Nä men det man 11låste ju 
36. L: Man måste tänka på vad som är rimligt här för att det ska bli 24. 
Man ska ju plussa ihop de här två svaren. Är det rimligt att ta 15*2 då? 
37. E2: Näe men tio 
38. El: Då blir det 25. 
39. E2: Sex går inte 
40. El: Nio går inte heller för det är jo nio 
41. L: 9*2 då blir det arton här. 
42. E2: Först måste vi ha någonting som blir 12. 
43. El: Nio måste det ju vara då 
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44. El,: Näe, nio. 
45. El: Men då kan vi inte ta två. 
46. L: Men det måste vi ju, det är ju två-pack. Det är ingenting ni har att 
välja på. 
47. E2: Då får vi nog ändra på trean då. 
48. L: Nu har vi ingenting som vi kan ändra på, det är ju fempack och två
pack. Nu har vi provat 1 *5,2*5, och 3*5 
49. El: 4*5 
50. E2: Det blir tjugo 
51. El: Ja och sen tar vi två där 

Vid två tillfällen går läraren in relativt kraftigt för att hjälpa eleverna 
att fokusera problemet. I det första fallet handlar det om att upp
märksamma eleverna på rimligheten i deras svar. Den andra gång
en läraren går in i samtalet handlar det om att tala om att såväl 5-
pack som 2-pack måste användas. Det övriga samtals utrymmet har 
eleverna. Genom att lyssna på varandra så lyckas de till slut lösa 
uppgiften. Eleverna har löst uppgiften men läraren fortsätter. 

52. L: Kan man ändra på något. 
53. E:? 
54. L: Om man tar två S-pack som ni gjorde först. 
55. E2: Och sen ... och sen tar vi. 
56. El: Då måste ett svar bli. 
57. E2: Fjorton och det finns inte. 
58. L: Ni vill ha fjorton här (Läraren pekar på en kolumn för tvåpack.). 
59. E2: Ja. 
60. El: Det finns inget som bpr fjorton! 
61. L. Nähä..J 
62. E2: Jo det kan det. 
63. El: Jo, 7*2. 
64. L: Varje gång ni gör sådana här uppgifter är det viktigt att rita upp 
tabeller. 

Genom att be eleverna att ändra på en plats i tabellen så måste ele
verna ändra på ytterligare en plats i tabellen. Läraren får då en möj
lighet att förstå hur eleverna förstår uppgiften och vilken talupp
fattning de har. Eleverna visar att de snabbt kan inse att för att 
komma till 24 när de har 10 krävs fjorton. Läraren kommenterar av
slutrringsvis vad som han uppfattar har varit en central aspekt i 
samtalet. Samtalet inleds med att läraren orienterar el~verna mot 
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regler för hur man skriver i tabellen, därefter samtalar eleverna och 
läraren försöker förstå vad de förstår. När läraren väl förstått vad 
eleverna förstår låter han dem tänka tillsammans och endast påver
ka i mindre utsträckning. Avslutningsvis ges lösningsförslag och 
läraren återkommer till betydelsen av att skriva korrekt i tabellen. 
Vi har kallat praktiken för en orienterande regelfokuserad. 

Emotionellt stöttande praktik 

Förutom att orientera eleven mot ett specifikt kunnande i matema
tik så finns det tillfällen när läraren vill att eleven ska lita mer på sin 
matematiska förmåga, helt enkelt få en bättre tilltro till sitt eget 
kunnande. Den emotionellt stöttande praktiken kännetecknas av att 
läraren försöker peppa eleverna så att de får en större tilltro till sin 
förmåga. 

1. L: Och vet du Nisse, du har tänkt rätt, ja 11ästan hela vägen. Men sista 
biten har blivit lite tokig, ska vi titta lite på det? 
2. E: Um 
3. L: Här har det blivit lite galet och det k0I11111er du också att märka S11art. 
Ska vi titta på det första, hur många kilo? 

1. L: Kom igen11u så arbetar vi. 
2. E: Jag hatar det här 
3. L: Vad är det du hatar? 
4. E: Matten 
5. L: Vet du vad, det här kan du, med det kanske är lite jobbigt att skriva 
allting 

Sammanfattningsvis har det i detta avsnitt presenterats tre olika ori
enterande praktiker, nämligen orienterande färdighetstränande, 
orienterande procedurfokuserad samt orienterande regelfokuserad. 
Det som framförallt skiljer dessa språkliga praktiker från varandra 
är vad läraren i samtalen försöker rikta uppmärksamheten mot för 
kognitiva kompetenser. Ytterligare en praktik som uppmärksam
mats är den språkliga praktik som riktar uppmärksamheten mot 
elevens emotioner för skolmatematik. Därmed övergår vi till att re
sonera om de resultat som rör samtalen där ämnesinnehåll i svenska 
är föremål för undervisningen. 
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Svenska 

De diskursiva praktiker som i tidigare avsnitt benämnts som inven
terande och orienterande praktiker med fokus på ett matematiskt 
innehåll, kan på liknande sätt iakttas när det gäller ett kunskapsin
nehåll vid undervisning med fokus på grundläggande språkliga och 
skriftspråkliga förmågor. Inventeringen och orienteringen skulle 
också kunna betecknas som begreppsutredning och begreppsut
veckling. Dels söker läraren efter elevens begreppsförståelse, en 
sorts inventering, och dels använder läraren exempel för att i hand
ledande syfte stödja och utveckla elevens begreppsliga förståelse 
(Denna pendling mellan orienterande och inventerande illustreras 
även i matematikavsnittet under rubriken "inventerande språkan
vändande). Många praktiker innehåller både orienterande och in
venterande inslag och pendlar således mellan en utgångspunkt i ett 
ämnesinnehåll och en annan utgångspunkt i elevens kunnande. 

Orienterande och inventerande inslag i en och samma samtals
praktik 

I följande excerpt inleder läraren med en kort förklaring av det be
grepp som sedan bearbetas med hjälp av exempel. 

1. L: Om du k0I11111er ihåg ... Man kan säga en blomma, en tårta och så vi
dare. När man säger en eller ett framför orden så är det ju grund[onnen. 
(Väldigt vad de pratar högt där ute, haha .. ) När man ska leta efter ord i 
ordlistan då ska man ju leta efter gru11dfonnen. Och då frågar jag: Tomtar, 
vad är gru11dfonnen till det? t:~ 
2. E: Tar 
3. L: Om du sätter en framför, vad blir det då? 
4. E: En tomte 
5. L: Ibland kan det ju vara ett i stället. Galler? 
6. E: Ett galler 
7. L: Ja. Mandlar? 
8. E: En ... 
9. L: En vaddå? 
10. E: Mandela 
11. L: En? 
12. E: Mandel 
13. L: Just precis! Grytor? 

-55-



14. E: (hjSt) En gnjtlapp 
15. L: Ja men det står grytor? 
16. E: Va? 
17. L: Det står gnjtor 
18. E: Ja, grytlapp 
19. L: Men det står inte gnjtlappar, det står grytor. 
20. E: En gnjtor, ett. 
21. L: Så här: Det står tio gnjtor i skåpet, nu vill jag att du tar fram en ... ? 
22. E: En gryt 
23. L: Jag hör inte? 
24. E: En gryt 
25. L: En gnjt? (försiktigt) En gnjta heter det! En gnjta, flera grytor. Fjäd-
rar? 
26. E: En fjäder 
27. L: Trappor 
28. E: En trappa 
29. L: Plåster? 
30. E: Ett plåster 
31. L: Hyllor? 
32. E: En hylla 
33. L: Pussel? 
34. E: Ett pussel 
35. L: Limpor? 
36. E: En limpa 

Läraren gör en kort beskrivning av begreppet grundform, i vilka 
sammanhang det används och hur grundformen av ett substantiv 
kan konstrueras. Läraren orienterar här eleven om det kunskaps
eller ämnesinnehåll som ska bearbetas och försöker inledningsvis 
stödja elevens bearbetning med hjälp av att ange obestämd artikel 
och i senare skede genom en utvidgad ledtråd till ett korrekt svar på 
frågan (excerpt 21). Läraren leder eller lotsar eleven i bearbetningen 
genom att ge exempel som ska underlätta i stället för att utvidga 
förklaringarna, orientera, med hjälp av andra grundläggande be
grepp t.ex. singular och plural. 

Man kan i inledningen av samtalet tolka detta som en orienterande 
praktik genom att läraren bygger upp en "ram" för det innehåll som 
ska bearbetas med hjälp av ett formellt begrepp, grundform, för att 
sedan ge alltfler ledtrådar så att elevens svar ska bli det korrekta. 

-56-

T 
Den inventerande praktiken tar alltmer överhanden (excerpt 25 och 
följande) och avslutas i och med elevens korrekt avgivna svar. Den 
utvecklas inte vidare till en orienterande praktik genom t.ex. en 
återkoppling till samtalets inledning, där läraren presenterade vad 
so?, skulle ha bearbetats. Eleven kan i ett samtal av detta slag gå 
mIste om helheter och grundläggande principer eller regler och 
grund för förståelse av det eller de moment som bearbetas. Eleven 
ges heller inte möjlighet att med egna ord fundera över och förklara 
hur hon uppfattat innehållet i samtalet. 

Ytterligare ett exempel på en orienterande och inventerande 
praktik visas i excerpten nedan. Läraren inleder samtalet med att 
kort nämna något öm det kunskapsinnehåll som står i fokus, nämli
gen begreppen ändelse, plural och böjningsform. Outtalat finns ock
så begreppen singular, och bestämd och obestämd artikel med i 
kunskapsinnehållet. Inledningen av samtalet, den korta orienteran
de praktiken, övergår omedelbart därefter till att bli en inventeran
de praktik där läraren försöker att få eleven att visa sin kunskap och 
förståelse med så kallad lotsning. Med hjälp av exempel och ledan
~e frågor inventerar läraren elevens förståelse och förmåga att prak
tisk och konkret använda av sin kunskap om obestämd och bestämd 
form av substantiv 

9~: ~: Nu ska du. skriva den ändelse som saknas. Skriv sedan pluralböj, sen 
bOJnl11gsfonnen Ja. Här har de skrivit. Där står den en ... 
99. E: Flickor 
100. L: Nej, en ... 
101. E: En flicka 
102. L: Och vad heter den ... t·· 

- .J 

103. E: Den flicka 
104: L: Nej vad heter det? Den ... 
105. E: Den flickor ... den 
106. L: Där är en flicka, den är hum hum snäll. Hur blir det då? 
107. E: Den är snäll 
108. L: Ja men du ska säga med flicka däri. Den ... 
109. E: Den flickan 
110. L: Jag hörde inte. 
111. E: Flickan! 
112. L: Ja ... och då ska det stå flickan där efter den. Ja .. . och vad har vi där? 
113. E: Hylla, den hyllan. 
114. L: Just det. 
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115. E: Det här var dubbelt så svårt än det. 
116. L: Man 111åste tänka på ett annat sätt. 

De båda ovan presenterade excerpten är exempel på undervisande 
samtal mellan lärare och en elev och visar på såväl orienterande 
som inventerande praktiker. Den inledande orienterande praktiken 
övergår i en inventerande praktik där eleven söker si.g fram ~ll s:ar 
på lärarens frågor genom olika förslag, vilka kan hknas vId gtss
ningar. De olika praktikerna tycks utgöra två separata delar o~h lä
raren riktar inledningsvis uppmärksamheten mot ett centralt mne
håll för att sedan söka efter elevens kunskaper och förmåga att an
vända densamma. Detta utan att sammanfatta och genom förklar
ingar tydliggöra det innehåll som fokuserats och sätta in det i ett 

sammanhang. 

Inventerande praktik 
I den diskursiva praktik som vi vill lyfta fram med hjälp av följande 
excerpter söker läraren efter elevens begreppliga förståelse men ut
går i samtalen från den situation och det sammanhang som s~apas 
tillsammans med eleven. Elevens erfarenheter och kunskap ar ut
gångspunkten för begreppsinventeringen, be~epP:~lUtredni.ngen 
och den handledda begreppsutvecklingen, detta till skillnad fran de 
tidigare beskrivna samtalen där ett ämnesir:nehåll inledni~~svi~ 
stod i fokus. Vi har även här, liksom i matematiken, valt att skIlja pa 
individuella samtal med läraren och kollektiva samtal där såväl lä

rare som klasskamrater deltar. 

Inventerande språkanvändande 
Excerpten är hämtad från en samtalssituation mellan en elev och en 
lärare där en gemensamt läst text används som samtalsunderlag och 
syftet med samtalet är att utveckla elevens muntliga sp~åk inför det 
framtida arbetet med skriftspråkligt lärande och utvecklmg. 

1. L: Idag ska vi läsa en saga. Du får välja vilken saga du vill vi ska 
läsa! 

2. E: Mmm, den 
3. L: Pålle, sagan 0111 en häst. Det låter bra! Kan du peka var jag ska 

börja läsa? 
4. E: Där (pekar) 
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5. L: "Här är en häst. Den heter Pålle. Här bor Pålle. Pålle bor i ett 

stall." Vilken årstid tror du det är i boken? 
6. E: Sommar, för det är grönt gräs. Hästar hJcker om gräs att äta. 
7. L: Var står hästen? 
8. E: I hagen. 
9. L: Ser du var katten är nånstans? 
10. E: M11lm, där (pekar på katten) 
11.L: Ja där är den. Är den bakom ellerframför stallet? 
12. E: Framför. Titta, där tittar hästen ut. Vad söt! 
13.L: Ja, den var söt! Var på sidan ska jag bÖlja läsa? 
14. E: Där (pekar). 
15.L: Bra! "Pålle får hö och vatten av Eva." Vem tror du Eva är? 
16. E: Flicka som sköter hästen. 
17.L: "En dag rider Eva ut på Pålle." Vart tror du de ska rida nån-

stans? 
18.E: Kanske i hagen. Näe, vet inte ... 
19. L: Titta på bilden, ser du någon hage? 
20. E: Träd. 
21. L: Var tror du Eva och Pålle rider nu? 
22.E: Skogen. 
23.L: Ja, i skogen. "Oj! Pålle tappar en sko. Nu kan Eva inte rida mer. 

Eva får gå hem. Nästa dag får Pålle en ny sko." 
24. E: Titta, flickan håller i tyglama. Vad söt han är! 
25.L: Varför tror du Eva håller i tyglama? 
26. E: Vetinte. 
27.L: Kan det vara för att hästen ska stå stilla när hovslagaren sätter dit 

den nya skon? 
28. E: Ja, för annars kanske den springer iväg. 

k· 
.J 

Elevens eget val av text kan innebära att eleven har en viss förförs
tåelse av innehållet eller är intresserad av detsamma. Detta ger lära
ren möjlighet att utifrån den gemensamma läsupplevelsen bearbeta 
och vidga elevens reflektion över innehållet i samtalet (excerpt 5 -
6). Läraren fångar i situationen möjligheten att ge eleven tillfälle att 
använda begrepp i ett tryggt sammanhang (excerpt 11 -12). Läraren 
uppmärksammar och stöder eleven i sina funderingar genom att 
ställa frågor så att eleven själv kan se sammanhang och dra slutsat
ser (excerpt 17 - 23). Den inventerande praktiken styrs således av 
elevens reaktioner och svar så att hon ska kunna ges förutSättningar 
att utveckla förståelse av begrepp och situationer. Till skillnad från 
de tidigare redovisade excerpterna är det här inte {råga om giss-
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ningar och ett sökande efter lärarens fokus och syfte ~ed samtalet, 
utan utgångspunkten är den i situationen skapade mventerande 
praktiken, en gemensam läsupplevelse, och eleven. 

Inventerande resonerande med flera elever 
Följande excerpt är ytterligare ett exempel p~ en inventerande sa.m
talspraktik med syfte att stimulera utvecklmgen av det ~:mtbga 
språket. Här samtalar läraren med flera elever och grunden for sam
talet är en gemensam läsupplevelse. 

1. E3: Vad heter den där? 
2. E2: Vad är det ... saga? 
3. L: Den här sagan heter "Frippe lagar allt". 
4. El: Frippe? 
5. E2: Frippe lagar allt. .. 
6. L: Ska vi se vem Frippe är, Frippe ja, vad är ... Vad kan det vara for 

djur? 
7. E3: En utter 
8. E2: Nä, nä, nä, nä en bäver. 
9. E5: Nä ... 
10.L: Är det en bäver? 
11.E5: Utter. 
12.E6: Det är ingen utter. 
13.E4: Bäver. 
14.E2: Bävrar. 
15.L: Vilken diskussion det är! En bäver, jamen vet ni man ser ju att 

det är en bäver. Vad är det som gör att man ser att det är en bäver? 
16.E4: Bingo, ha ha. 
17.L: Bingo? Nejmen varför ... varför ser man att det är en bäver? 
18.E5: Den har såna hära. (pekar på tänderna) 
19.L: Den har stora tänder som den gnager ... och sen har den? 
20.E2: Världens största svans. 
21.E4: Ha ha du hade fel och jag hade rätt. Du sa bävrar. . 
22.L: Bävrar är flera. Bäver är en bäver och bävrar är flera. OK är 111 

med nu? 

Eleverna ges i denna samtalssekvens möjlighet. att delge .:arand~a 
sina funderingar och tankar om sagans huvudfi~, och lara~en la
ter elevsamtalet löpa (excerpt 6 -14). Efter denna inledande mven
tering stödjer läraren elevernas begreppsutredning och begreppsut-

-60-

T 

veckling genom att ställa frågor utifrån det sammanhang som ska
pas och eleverna ges möjlighet att tillsammans utveckla sitt kun
nande (excerpt 6, 15, 17, 19). Läraren använder också det situations
bundna samtalet för att förtydliga och förklara språkliga strukturer 
genom att, som i en parentes, presentera singular- och pluralform 
av ett i samtalet centralt substantiv (excerpt 22). Det kan skönjas ett 
orienterande inslag i denna fas av samtalet. Förtydligandet kan ock
så tolkas som ett inlägg för att korrigera en språklig missuppfatt
ning hos eleven men även som ett led i att stödja ett öppet samtals
klimat där allas inlägg är viktiga för det kollektiva lärandet och ska 
respekteras. 

Emotionellt stöttande praktik 

I det undervisande och lärande samtalet kan läraren i vissa situatio
ner lägga stor vikt vid att visa eleven sitt förtroende och uppmuntra 
eleven i arbetet. Den tydliga emotionella stöttningen har betydelse 
för elevens tilltro till sin förmåga men kan också vara känslig i avse
endet att uppmuntran kan upplevas överdriven eller irrelevant. 

Följande samtal mellan elev och lärare har fokus på elevens 
språkinlärning och ingår i elevens modersmålsundervisning 
(svenska som andra språk). Ett kortspel med bilder på föremål an
vänds som stimulering till målande muntliga beskrivningar, så att 
motparten ska kunna gissa det på kortet avbildade föremålet. 

L: Nu har jag inte mina blåa kort men jag har andra kort. Då är det också 
så här att man ska beskriva någonting för varandra, så där som vi har 
gjort. Det vet ju du hur man gör, eller hur? 
1. E: (nickar) l:~ 
2. L: Har ni gjort dom här korten hemma, har ni spelat spelet hemma? 
3. E: (nickar) 
4. L: Tycker mamma att det är roligt också? 
5. E: (nickar) 
6. L: Är mal11111a duktig? Kal1ni lista ut vad hon säger? 
7. E: (nickar) 
8. L: Du är jätte duktig på det här också! Nu kan du låtsas att de är vita de 
här bilderna, vi behöver inte bnj oss om att det är färg, att det är målat på 
dem. Så nu tror jag att det räcker. Nu blandar jag och så får du ta ett kort. 
Vill du börja? 
9. E: (skakar på huvudet) 
10. L: Ska jag börja då? 

-61-



11. E: (nickar) 
12. L: Det här är någonting som är bra att ha när det är mörkt ute, annars 
kan man inte se och det finns såna som kan hänga i tak och såna som står i 
fönstret. En del kan stå på golvet. När man går ut från rummet tnJcker 
man på en knapp och då blir det mörkt igen. Sen när man kommer tillbaka 
och hJcker att det är mörkt så måste man tnJcka på knappen igen och då 
blir det ljust. Det finns olika såna. 
13. E: Lampa. 
14. L: Javisst! Bra, och det här var en sån lampa som kan stå på ett bord 
eller i ett fönster. Nu får du ta ett kort! Om det är svårt kan du ta ett annat 
kort. 

Eleven är försiktig i samtalet och svarar inledningsvis med hjälp av 
kroppsspråk. Läraren försöker göra samtalet tryggt genom att dra in 
situationer i hemmet som kan skapa känsla av förtrogenhet med 
den bearbetning av språklig förmåga som är fokus för samtalet (ex
cerpt 2 - 7). Likaså visar läraren tydligt att i tidigare liknande situa
tioner har eleven arbetat bra med den nu förelagda uppgiften (ex
cerpt 8). Läraren visar vidare sin respekt för elevens vilja och för
måga genom att erbjuda sig att börja" spelet" och också att eleven 
kan välja kort som han känner sig trygg med (excerpt 8 - 11, 14). 
Uppmuntran och beröm såväl innan spelet har börjat som efter ett 
korrekt svar påverkar förmodligen elevens självförtroende i positivt 
hänseende. Elevens reaktioner och val i samtalssituationen är bety
delsefylla faktorer för lärarens stöttande samtalspraktik. Den emo
tionellt stöttande praktiken kan därvid liknas vid den tidigare be
skrivna inventerade samtalspraktiken med utgångspunkt i elevens 
förkunskaper och förståelse. Båda praktikerna ställer eleven tydligt i 
fokus och läraren arbetar utifrån den lärandekontext som byggs upp 
tillsammans med eleven. 

Sammanfattningsvis har vi i detta avsnitt lyft fram praktiker med 
inslag av både orienterande och inventerande avsnitt. Vi har också 
visat på samtal som utgått från ett av läraren bestämt innehåll samt 
ett samtals- och undervisningsfokus som tagit sin utgångspunkt i 
elevernas förförståelse och erfarenheter. Den emotionellt stöttande 
samtalspraktiken tar i våra exempel sin utgångspunkt i ett invente
rande förhållningssätt. 
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Sammanfattning 

Resultat~n av samtalen i den specialpedagogiska kontexten, både i 
matematik och svenska, har resulterat i tre huvudpraktiker den in
vente~ande, den orienterande och den emotionellt stöttande praktiken. 
Den Inventerande praktiken kännetecknas av att läraren försöker 
skaffa sig kunskap om elevens kunnande med hjälp av att eleven 
svarar på lärarens frågor. Lärarens frågor och kontexten som eleven 
befinner sig i avgör om eleven endast får visa sitt kunnande eller 
om samtalen också kan ge upphov till lärande. I den orienterande 
praktiken tar läraren sin utgångspunkt i ett ämnesinnehåll. Läraren 
fokuserar genom frågor och uppmaningar elevens uppmärksamhet 
mot olika former av kunnande eller kompetens. I den emotionellt 
stöttande praktiken riktar läraren sin uppmärksamhet mot elevens 
relation till ämnet och sitt eget lärande och förmåga. 
. I nedanstående figur vill vi illustrera var praktikerna placerar in 

SIg vad gäller individ-kollektiv samt färdighet-förståelse. Vi är 
medvetna om att. praktikerna skulle kunna befinna sig i flera rutor, 
t.~x: skulle de onenterade praktikerna kunna rikta sig till såväl in
dIVId so;n kollektiv. I vår empiri har dock praktikerna framträtt på 
nedanstaende sätt. Vi väljer att inte placera in den emotionellt 
stöttande praktiken eftersom den är speciell i och med att den riktar 
uppmärksamheten mot affektiva sidor av lärandet. I modellen har 
~i endast k~gni~va aspekter att relatera till. Vi har placerat in föl
Jan~.e praktiker l~ventermtde konkretiserande (IK), inventerande språk
anvandande (IS), mvel~terande resonerande (IRes), orienterande färdig
hetsfokuserad (OF), onenter~1!-de pl'Ocedurfokllserad (aP), orienterande 
regelfokuserad (OReg). ~'.J 
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Kollektiv 

OReg !Res 

Begreppslig 
Färdighet förståelse 

OF,OP IK,IS 

Individ 

Figur 2. Sex olika praktikers placering i relation till individ-kollektiv 

samt färdighet-förståelse. 

En slutsats av resultaten är att de orienterande praktikerna fr~rnför
allt riktar elevens uppmärksamhet mot fär~ighete: m.eda~.de Inven
terande tycks uppmärksamma eleven förstaelse pa ohka satt. 
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Diskussion 

Föreliggande studie belyser hur samtal mellan lärare och elever i en 
special pedagogisk kontext kan genomföras. Mot bakgrund av tidi
gare redovisade data vad gäller andelen elever som har någon form 
av svårigheter i sitt skriftspråkliga och matematiska lärande och 
som troligen är föremål för special pedagogiska insatser har vi ge
nom denna studie fått en inblick i vad det är för undervisning som 
dessa elever deltar i. Vi vet sedan tidigare att elever som har läs- och 
skrivsvårigheter och matematiksvårigheter ofta har problem med 
avkodning av text, läsförståelse, skrivning, taluppfattning, språk 
och symboler samt centrala begrepp. Ytterligare en aspekt som des
sa elever har problem med är tilltron till den egna förmågan att läsa 
och skriva eller att använda matematik. På vilket sätt den special
pedagogiska verksamheten på skolan kan stätta elever med ovan
stående problem kommer att behandlas i denna diskussion. Vi har i 
litteraturgenomgången visat att undervisningen kan bedrivas på 
många olika sätt i såväl matematik som svenska. Undervisningen 
kan pendla mellan att läraren visar på regler och låter eleverna öva, 
till att låta eleverna diskutera (se Lex. Ernest, 1991; EIbro, 2004). Ef
tersom den språkliga interaktionen är föremål för vår uppmärk
samhet i denna studie så är det denna form av undervisning som vi 
kommer att diskutera i detta kapitel. 

I det avlutande avsnittet analyseras och diskuteras våra resultat 
utifrån ett sociokultureIlt perspektiv och i relation till tidigare forsk
ning. Det betyder att vi kopuner att diskutera språkets och kontex
tens betydelse för lärande, irlediering, och appropriering var för sig, 
även om dessa begrepp är nära förbundna med varandra. 

Språk 

I våra resultat framkommer att språkanvändningen har stor bety
delse för vad som är möjligt att lära Ofr Lex. Wertsch, 1991; Rom
metveit, 1971; Deetz, 1992; Sälj ö, 2000; Cobb 1998). Kunskaper som 
förekommer på en kommunikativ nivå (intermentalt) kan eleven 
genom medierande artefakter som Lex. språket gradvis behärska 
(appropriera) på ett intramentalt plan (Vygotsky, 1986). Undervis
ningen konstituerar därmed vad som är möjligt att lära (Cobb, 
1998). I den specialpedagogiska kontexten används språket dels för 
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att få kunskap om elevens kunnande (inventerande praktik), .d~ls 
för att läraren ska kunna rikta uppmärksamheten mot specifika 
kompetenser (orienterande praktik) som han hon vill attel:ven s~a 
appropriera. I den inventerande praktiken ställer läraren &:agor vIl
ka leder till att eleven uppmanas visa att hon behärskar olika kom
petenser. I mötet mellan läraren och elevern~ korrigeras de som ~.nt~ 
avger ett fullständigt eller förväntat svar vIlket kan vara ett stod 1 

elevens lärande. Till stor del handlar samtalen om att eleven ska 
kunna återge fakta, till exempel matematiska termero och begrepp, 
eller avge ett svar på en uppgift. I det första fallet far eleverna en 
möjlighet att öva sin förmåga att använda centrala begrepp. 

I den orienterade praktiken tar läraren sin utgångspunkt i ett 
ärnnesinnehåll. Läraren har bestämt vad som ska läras och eleverna 
presenteras för ett bestämt innehåll. Genom att pre.sentera vad som 
ska läras riktar läraren uppmärksamheten mot olika kompetenser 
vilka kan approprieras av eleven. Till stor del tycks läraren intentio
ner vara att eleven ska tillägna sig färdigheter och procedurer. De 
orienterande praktikerna riktar inte uppmärksamheten mot be
greppslig förståelse i någon större utsträckning. 

Mentala kontexter 
Samtalen mellan lärare och i elever i den specialpedagogiska prak
tiken pendlar mellan olika kontexter. Det handlar om såväl kom
munikativa som mentala kontexter vilka karaktäriseras av rörelser 
mellan vardagliga och mer vetenskapliga b~grepp. I vilken. mental 
kontext eleven befinner sig är beroende av vIlka som deltar 1 under
visningssamtalet. Om samtalet endast sker mellan lärar.en ~.ch en 
enskild elev så ger det eleven två möjligheter, dels att VIsa lararen 
sitt kunnande dels att få stöd av läraren i utvecklandet av kunnan
det. Den me~tala kontexten skapas av läraren och eleven tillsam
mans. Om däremot eleven arbetar tillsammans med andra kamrater 
och läraren, kan läraren, med utgångspunkt i elevernas samtal, ägna 
sig åt att stödja eleverna i deras tänkande. Lärar~n ~.töttar eleverna 
med hjälp av deras egna funderingar och samtalsin1a~g ... Genom att 
eleven får stöd för eller utmanas i sitt tänkande av saval kamrater 
som lärare erbjuder denna mentala kontex: en rikare ~öj.lighet till 
lärande än den individuella specialpedagogIska undervIsmngen. Ett 
uttryck för detta lärande kan ses i den in~enterande ~eson~~ande 
och den orienterande regelinriktade praktiken. Frarnforallt ar det 
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eleverna som samspelar med varandra, de ställer frågor, föreslår, 
förklarar, medger oklarheter, uttrycker åsikter, avslöjar missför
stånd samtidigt som de lyssnar på kamraterna. I samtalen växlar 
deltagarna mellan att tala och lyssna. Talandet har två funktioner, 
dels att artikulera sina egna tankar, dels att göra tankarna tillgängli
ga för andra, medan lyssnandet är ett aktivt försök att ta till sig de 
andra gruppdeltagarnas sätt att tänka Ofr Shotter, 1993; Säljö, 2000). 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är således den kollektiva spe
cialundervisningen där eleverna samtalar med varandra med stöd 
av läraren att föredra eftersom den erbjuder eleverna rikare möjlig
heter till lärande än den individuella undervisningen Ofr Nilholm & 
Säljö, 1996). 

I såväl matematik- som svenskdidaktiska sammanhang diskute
ras vikten av att eleverna får möjlighet att arbeta med olika repre
sentationsformer, bilder, vardagliga händelser, laborativa modeller, 
muntliga och skriftliga uttryck. I ett sociokulturellt sammanhang 
kan vi diskutera rörelser mellan olika representationsformer och 
kontexter. I resultaten finns exempel på hur eleven rör sig mellan 
bilder samt skriftliga och muntliga uttryck. Bild, text och tal funge
rar därmed som artefakter genom att de hjälper läraren att genom
föra undervisningen. Vi kan därmed se dem dels som medel för en 
aktivitet men också som stöttor som underlättar aktiviteten (Wynd
hamn, 2002). 

En ytterligare aspekt av mental kontext som eleven kan befinna 
sig i är den individuella kognitiva kontexten, dvs. eleven sitter tyst 
och räknar, skriver eller läser på egen hand. Det ligger utanför den
na studie att diskutera dett~ .. Dock är det en inte helt ovanlig situa
tion i såväl den ordinarie sOm den specialpedagogiska undervis
ningen i matematik och svenska. 

Appropriering 

En utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet är, vilket fram
hållits tidigare, att den kommunikativa praktik som eleven deltar i 
riktar elevens uppmärksamhet mot olika former av kunskap (Säljö, 
2000). Minidiskurser, som i detta fall den inventerande och den ori
enterande, har därför olika potential att verka som en medierande 
resurs för elevens lärande. Diskurserna antyder att appropriering 
kan äga rum i varierande grad. De inventerande praktikerna påver
kar på olika nivåer vad som är möjligt att lära. Den inventerande 
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konkretiserande och språkanvändande praktiken ger inte utrymme 
för att lära sig att behärska nya områden. Syftet med dessa prakti~er 
är framförallt att eleven ska visa sitt kunnande för läraren. I den m
venterande språkanvändande praktiken förs ett samtal mellan lära
ren och eleven. Eleven visar sitt kunnande eller sin okunskap. I de 
fall där eleven visar sig ha brister går läraren in och informerar ele
ven om t.ex. olika matematiska uttryck. Eleven får då en möjlighet 
att appropriera dessa uttryck och termer. I den inventerande resone
rande praktiken finns det fler möjligheter till lärande. Genom sam
spel, samtal, sam-lyssnande ges eleven en möjlighet att behärska de 
kompetenser som synliggörs i praktiken av såväl lärare som elever. 
I de orienterande praktikerna är syftet att rikta elevens uppmärk
samheter mot olika kompetenser. I denna studie handlar det om 
regler i matematik, grammatiska konstruktioner, procedurer, prak
tiska färdigheter och tilltron till den egna förmågan. I vilken grad 
eleverna ges möjlighet att pröva och verbalisera sina kompetenser 
kan givetvis diskuteras. Till stor del visar resultaten att det handlar 
om att läraren lotsar och hjälper eleven förbi de problem som upp
står genom att de bryter ner uppgifterna i mindre steg enligt lära-

rens logik. 
Under 1990-talet har det gjorts ansatser att försöka bredda synen 

på vad kunskap kan vara. I svensk sk?la talar m~n om de fyra ~un
skapsformerna fakta, färdighet, förstaelse och fortrogenhet. ~or~t
om förmåga att rent tekniskt klara av att läsa, stava rätt och ta till SIg 
ett innehåll i en text handlar det enligt vår uppfattning om att se de 
språkliga förmågorna i ett större sammanhang. Det handlar om a~ 
förstå varför skriftspråklig kompetens är av avgörande betydelse l 

dagens samhälle och att en god språklig kompetens är grunden för 
personligt välbefinnande och personlig framg~g. För .skolm~t~ma
tikens del har breddningen av diskussionen InneburIt att VI Idag 
inte bara samtalar om behärskandet av procedurer eller begreppslig 
förståelse, utan även om t.ex. argumentationsförmåga, strategisk 
kompetens, affektiva resultat. Såväl internationella studier (t.ex. 
Kilpatrick m.fl., 2001), som nationella (t.ex. Johansson, 2001) belyser 
den matematiska kompetensens komplexitet. En slutsats kan vara 
att de som arbetar i skolan bör rikta elevernas uppmärksamhet mot 
andra former av kunskap än bara de så kallade traditionella. 

När eleverna arbetar med matematik och svenska i föreliggande 
studie är det framförallt behärskandet av procedurer och färdighe
ter som lärares uppmärksamhet riktas mot. Undervisningen tende-
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rar att bli lösningsorienterad. Uppgifterna som övas är ofta "basics", 
det vill säga mycket enkla. Man kan säga att eleverna tvingas att 
lägga sig på en enkel "göra-nivå" i undervisningssituationen. Det 
kan leda till att arbetet blir ytligt och mekaniskt. Eleven övar sig 
t.ex. inte i att argumentera och kommunicera och det matematiska 
språket och användningen av centrala språkliga begrepp utvecklas 
inte. Med Vygotskys (1986) terminologi kan vi säga att eleven inte 
tillägnar sig de vetenskapliga begreppen. För att kunna tolka, analy
sera och generalisera krävs teorier. En teori utmärks av vissa grund
läggande begrepp och nätverkslika relationer mellan dessa. Om en 
elev inte tillägnar sig den begreppsliga flora som matematiken och 
svenskäInnet erbjuder kan det innebära att hon får svårare att ar
gumentera för sina ställningstaganden. Vi visade till exempel tidi
gare hur en lärare först försöker introducera eleven i den matema
tiska diskursen för att i nästa sekund visa att detta innehåll inte är 
väsentligt för eleven. För en elev i behov av särskild stöd är det av 
största värde att få de centrala begreppen klara för sig, eftersom det 
kan vara problem med dessa som lett till att eleven är i behov av 
särskilt stöd (persson, 2001). 

Inledningsvis visade vi att elever i behov av särskilt stöd hade 
problem med sina relationer till äInnet. Det kan handla om en svag 
tilltro till den egna förmågan eller svårigheter att se ämnets värde i 
en vardaglig historisk kontext. I samtalen mellan lärare och elever 
har noterats att lärarna ofta får arbeta med att hjälpa eleverna att 
komma vidare trots sina negativa emotioner inför att arbeta med ett 
visst innehåll. Genom stöttande uppmaningar försöker läraren få 
eleverna att arbeta vidare. Tidigare forskning av elevers relation till 
matematik (Samuelsson, 26GS) har visat att för att en elev ska tilläg
na sig en positiv relation till matematik så måste hon förstå matema
tiken. Förutom stöttande och uppmuntrande ord så bör således lä
raren hjälpa eleven att dels bli duktigare i ämnet och dels få mer kun
skaper om och förståelse för ämnets värde i vardagen. 

Avlutande reflektioner 

Syftet med föreliggande studie har varit att beskriva och analysera 
de samtal som lärare och elever för i en specialpedagogisk verk
samhet med fokus på grundläggande färdigheter i svenska och ma
tematik. Den fråga som vi ville söka svar på var vad som känne
tecknar de pedagogiska samtal som lärare och elever för i special-
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undervisningen i matematik och svenska s~mt vilk.a ~öjligheter till 
lärande som skapas. Vi har noterat att det finns vanationer ~ch flera 
nivåer i samtalen. Det handlar t.ex. om huruvida läraren mtar ett 
inventerande eller orienterande förhållningssätt, vilken kunskapsfor.m 
som uppmärksamheten riktas mot i s~mtalet samt om undervIs
ningen är kollektiv eller individuell. Följande tabell kan sammanfat~ 
ta de praktiker som vi lyckats urskilja genom att studera samtalen l 
den specialpedagogiska kontexten. 

Tabell 1. Praktik, undervisningsgrupp och kunskaps/orm 

Praktik Kollektiv eller Kunskaper som 

individuell uppmärksamheten 
riktas mot 

Inventerande kon- Individuell Begreppslig förståel-

kretiserande se 

Inventerande språ- Individuell Matematiska uttryck 

kanvändnande 
Inventerande resone- Kollektiv Begreppslig förståel-

rande se 

Orienterande färdig- Individuell Färdigheter 

hetstränande 
Orienterande proce- Individuell Procedurer 

durfokuserande 
Orienterande regel- Kollektiv Matematiska regler 

fokuserande 
Emotionellt stöttande Individuell Produktivt förhåll-

ningssätt 

Undervisning handlar om kommunikation. G~~~m att lär~re o.ch 
elever kommunicerar med varandra har de mOJlIghet att lara till
sammans och av varandra. Undervisningssamtalen i vår studie ka
raktäriseras som orienterande och inventerande praktiker. Ett vik
tigt resultat som vi vill framhålla är det problem som fr~mträder när 
praktikerna pendlar mellan det orientera~de oc~ ~e~. mventerande 
förhållningssättet. Vi menar inte att pendlIngen l SIg ar ett problem 
utan snarare hur pendlingen hanteras av läraren för att ele:rerna ska 
förstå vad uppmärksamheten riktas mot. Det är inte ovanligt att det 
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undervisande samtalet har en orienterande inledning för att eleven 
ska göras beredd och förstå ett sammanhang. Det kan också före
komma exempel på "lösningar" och "rätt svar" i denna fas. Ofta 
följs detta emellertid relativt snabbt aven inventerande praktik i 
vilken eleven ska visa att hon kan hantera aktuella begrepp och 
procedurer på ett korrekt sätt. Samtalssekvensen avslutas efter det 
att eleven avgivit ett antal korrekta svar utan att läraren återknutit 
till den inledande orienteringen. Lärare har således i samtalen en 
tendens att inledningsvis rikta uppmärksamheten mot orientering 
om ämnesinnehåll och vilka färdigheter som eleven ska utveckla för 
att därefter inventera den begreppsliga förståelsen. I ett av våra re
dovisade samtalsavsnitt med fokus på svenska blir det tydligt att 
eleven inte är säker på vad läraren är ute efter och därför försöker 
gissa sig fram till rätt svar. Ett inte helt orimlig antagande är att det
ta kan upplevas förvirrande, i all synnerhet om inte samtalet åter
vänder till ett orienterande förhållningssätt, där såväl lärares som 
elevens lärande språkliggörs och synliggörs. ,Hur detta upplevs av 
elever som deltar i och skapar den specialpedagogiska kontexten 
tillsammans med lärare, samt hur de orienterande och inventerande 
praktikerna samverkar och vad det betyder för vilka resultat eleven 
kan uppnå, bör studeras vidare. 

Utifrån tidigare forskning och resultaten från denna studie före
faller ett framgångsrikt förhållningssätt i didaktiska samtal vara att 
utgå från en inventerande samtalspraktik där elevens aktivitet och 
uttryck visar hur hon uppfattar och bearbetar det undervisningsin
nehåll och de begrepp som står i fokus. Detta sammanhang skapar 
möjlighet för en diskuterande verksamhet där språket får en fram
trädande roll och fungeråli som ett hjälpmedel i elevens lärande. 
Den orienterande samtalspraktiken bidrar till att eleven kan stödjas 
i sin pendling mellan olika kommunikativa och mentala kontexter 
där samtalet rör sig mellan vardagliga och mer vetenskapliga be
grepp. Läraren kan här stötta eleverna genom egna inlägg och fun
deringar under samtalet. 

Ett samtal där flera elever utmanar varandra i diskussioner ger 
en rikare möjlighet till lärande än den samtalspraktik som skapas 
mellan läraren och endast en elev. 
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Larmrapporter om hur svenska elever presterar har under senare tid 
avlöst varandra. I de senaste nationella och också internationellt 
jämförande studierna av elevers skriftspråkliga och matematiska 
förmåga, har det visat sig att svenska elever presterar sämre såväl 
inom "matematikens som svenskans områden" (NU 2003, PISA, 
Timss). Den internationella OECD-studien PISA visar t.ex. att 17 % 
av svenska elever i skolår 9 presterar på den lägsta nivån i matema
tik. Vad gäller läsförståelsen så presterar 13 % av svenska elever på 
den lägsta nivån. Det är ingen orimlig tanke att dessa elever har va
rit föremål för specialundervisning. Specialundervisningen och den 
specialpedagogiska verksamheten i matematik och svenska lyfts 
implicit upp på agendan. 

Det övergripande syftet med denna studie är således att beskriva 
och analysera de samtal som lärare och elever för när det bedrivs 
specialundervisning med fokus på grundläggande färdigheter i 
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en rikare möjlighet till lärande än den samtalspraktik som skapas 
mellan läraren och endast en elev. 

Linköpings universitet 
Department of Behavioural Sciences and Learning 

SE-581 83 Linköping, Sweden 

ISBN 978-91-85715-68-8 ISSN 1650-3643 


