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handledning och diskurspsykologisk klärvoajans; Andreas Ryve, för matematikdidaktisk 
vaksamhet och stringent nyfikenhet; Mats Börjesson, för filosofisk nykterhet; Niclas Månsson, 
för ontologisk återhållsamhet samt Clara Iversen, för tempohållning och diskursanalytisk 
inspiration. I övrigt vill jag tacka alla lärare och deltagare på ”Diskurskursen” höstterminen 2007 
som bidrog med så mycket inspiration att jag kände mig tvingad att skriva denna uppsats.  
 
Johannes Rytzler den 29 mars 2008 
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ABSTRACT 
 
Johannes Rytzler 
 
Figures of Speech. The Rhetorical Turn of Adult Mathematics.  
 
2007              50 pages 
 
 
This is an empirical study of how the mathematical talk of adult learners constructs/reconstructs 
different mathematical discourses. The study is to be regarded as an attempt to develop a 
discursive approach within the field of mathematics education and to complicate the status of 
mathematics in education and in society in general. My theoretical underpinnings consist of three 
possible mathematical discourses – coercive, regulative and emancipative mathematics. From a 
discursive psychology perspective, I let these discourses function as analytical interpretive 
repertoires in relation to the adult learners’ rhetorical use of mathematics and their claiming of 
mathematical subject-positions, named the coerced, the self-regulating and the responsible 
mathematician. The conclusions are concentrated around a discussion about the rhetorical turn 
of adult mathematics in which I focus on mathematics and its relation to the becoming of the 
self-regulating subject. I continue by arguing that a focus on how the participants deal with 
mathematics, rather than how they learn mathematics, can generate new perspectives on the 
teaching praxis of mathematics education.    
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Inledning 
Diskursanalys1 är ett mångfacetterat angreppssätt som har blivit allt vanligare inom såväl 

samhällsvetenskaplig som annan forskning. Lite förenklat kan man säga att denna typ av forskning 

tar avstånd från uppfattningen om en ”verklighet”, som med vetenskapens hjälp kan upptäckas och 

beskrivas, och utgår istället från att det är i och med språket som olika versioner av verkligheten 

konstrueras (se t ex Potter, 1996). Konsekvenserna av detta ställningstagande blir att fokus för 

diskursanalytisk forskning riktas mot hur och vad som konstrueras i och med språket och vilka 

konsekvenser dessa språkliga konstruktioner får i de specifika kontexter de förekommer. Om 

språket inte längre kan accepteras som ett komplett system för att kunna beskriva eller förmedla en 

sann bild av verkligheten måste detta istället göras utifrån de praktiska aspekterna av ett språk i 

handling. Istället för att prata om saker och tings egentliga mening, kan det vara av större intresse 

att studera hur mening konstitueras, lokalt och i stort, genom språkliga aktiviteter.  

På senare år har begreppet diskursanalys börjat förekomma i samband med matematikdidaktisk 

forskning (se Ryve, 2008). Ett internationellt exempel på detta är Kieran, Forman och Sfard (2002), 

som menar att det har uppstått en klyfta mellan individrelaterade begrepp (som mentala scheman, 

missuppfattningar och kognitiva konflikter) och nyare grupprelaterade begrepp (som 

interaktionsmönster och kommunikationsmisslyckanden) och att denna klyfta skulle kunna 

överbryggas med ett diskursanalytiskt förhållningssätt. Ett nationellt exempel finns hos Löwing 

(2004: 131-137) som ser matematikundervisning som en socialt konstruerad process som bygger på 

aktörernas förhandlingar och konstruktioner av verksamheten ifråga och menar, med hänvisning till 

Foucault2, att matematiken kan ses som en diskurs med ett begränsat antal utsagor som styr 

deltagarnas aktiviteter inom diskursen. I denna uppsats tar jag fasta på ett diskursanalytiskt 

problematiserande med fokus på vuxenmatematik och ett särskilt intresse för vuxenstuderandes 

språkliga handlande och dess relation till olika diskursiva begränsningar och möjliggöranden. För 

detta ändamål utgår jag från en diskursiv teori/metod som kombinerar två olika ansatser, talet om 

matematiken och talet i matematiken.  

 För det första presenterar jag matematiken ur ett diskursteoretiskt perspektiv, som fokuserar på 

de stora diskurserna som vedertagna och förgivet tagna historiska, vetenskapliga eller politiska 

                                                 
1 Begreppet diskursanalys låter sig inte definieras i första taget, vilket i sig inte är så konstigt eftersom den till stor del 
är inspirerad av de språkfilosofiska resonemang i vilka språkliga yttranden får mening i handling. Detta medför att 
det diskursanalytiska görandet inte kan frånkopplas det kontextuella sammanhang i vilket det sker. Utöver detta kan 
diskursanalysen av idag inte sägas vara en homogen forskningsdisciplin vilket innebär att det är bättre att prata om 
diskursanalyser som kan vara mer eller mindre lämpade för olika konstruktionistiska och relativistiska 
forskningsansatser (Wahl, 2006: 21). 
2 Foucault brukar ses som den förste diskursanalytiske tänkaren (se t ex Jorgensen & Phillips, 2000). 
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sanningar. Huvuduppgiften för detta diskursteoretiska angreppssätt är att undersöka hur vissa 

diskurser i samhället med hjälp av olika sanningsbärande teknologier och institutioner ges eller 

skaffar sig legitimitet framför andra och därmed bidrar till att begränsa människors 

handlingsutrymme (se t ex Rose, 1999 eller Laclau & Mouffe, 1985). I denna uppsats utgörs det 

diskursteoretiska perspektivet av talet om matematiken, vilket för mig innebär ett 

problematiserande av matematikens olika roller för samhälle och individ.  

 För det andra kommer jag att närma mig matematiken via studiet av den lilla diskursen, som 

kan sägas handla om hur språkliga handlingar får mening i deltagarnas tillfälliga språkliga 

interaktion oberoende av en yttre kontext. Några som sysslar med detta är etnometodologerna (se 

t ex Heritage, 2001: 50; Francis och Hester, 2004: 20-34) och samtalsanalytikerna (se t ex 

Wooffitt, 2001: 58).  

 Mina intentioner för denna uppsats är att kombinera dessa ansatser med ett tredje sätt i vilket 

diskursanalys handlar om konstituerandet3 av de diskursiva ramverk som fungerar som en analytisk 

plattform för studiet av olika snittdragningar mellan de stora och de små diskurserna. Detta innebär 

att jag gör en analys som ligger nära det empiriska materialet, inspirerat av en etnometodologisk syn 

på språkliga handlingar, samtidigt som jag studerar dessa handlingar kontextuellt, utifrån olika 

möjliggörande och begränsande diskursiva resurser. Min analys bygger på diskurspsykologiska 

närstudier av några matematiska gruppövningar och jag har till stor del hämtat mina analytiska 

verktyg från Jonathan Potters bok Representing Reality från 1996. Med detta sagt har det blivit dags att 

presentera själva syftet med uppsatsen och utifrån detta syfte även formulera min forskningsfråga. 

Syfte och forskningsfråga 
Syftet med uppsatsen är att problematisera matematikens status i samhället genom att studera hur 

olika matematiska diskurser reproduceras i vuxenstuderandes matematiska samtal. Detta gör jag 

genom att utgå från de vuxnas återupprättade kontakt med och hantering av matematiken. Med 

diskurspsykologi som analytiskt redskap vill jag studera hur deltagarna hanterar och reglerar 

matematiska samtal och genom detta konstruerar representationer av olika matematiska diskurser. 

Den forskningsfråga som jag kommer att söka svaret på i denna uppsats är: Hur talar 

vuxenstuderande matematik och på vilket sätt konstruerar detta tal olika tvingande, frigörande 

och reglerande representationer av en matematisk diskurs?  

                                                 
3 Med konstituera menas, enligt Potter (1996: 47), att både handla om (be about) och vara del av (be a part of), vilket 
betyder att vi när vi talar eller skriver om verkligheten även skapar eller konstruerar densamma. 
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Kunskapsanspråk och åkallande av en publik 
För att underlätta läsningen ämnar jag nu att först och främst åkalla de läsare som kan ha intresse 

och nytta av uppsatsens innehåll för att sedan staka ut en riktning i mina resonemang. Det 

övergripandet syftet handlar om matematiken och dess status i samhället. Med detta syfte vill jag 

skapa ett intresse för främst matematikdidaktiker och matematiklärare men även för andra som är 

intresserade av relationen människa, matematik och samhälle.  Mina kunskapsanspråk är att inom 

det matematikdidaktiska forskningsfältet bidra med diskursanalytisk teoribildning som syftar till 

att problematisera a) ett matematiskt lärande, b) matematikens samhälleliga status och c) 

matematikens relation till vuxna. Min ambition är att skriva in uppsatsen i ett matematikdidaktiskt 

forskningsfält, något som måste vägas mot hur allvarligt man ser på det diskursanalytiska 

görandet. För att diskursanalys skall bli effektivt måste den språkliga vändningen tas på allvar, 

vilket innebär ett diskursanalytiskt angreppssätt som både är teoretiskt och metodologiskt (se t ex 

Wahl, 2006: 22; Taylor, 2001: 41). Det går till exempel inte att utgå från en frågeställning som rör 

matematikelevers upplevelser av ett fenomen för att sedan studera dessa upplevelser med en 

diskursanalytisk begreppsapparat, som i sig bygger på att det aldrig går att fånga ett kognitivt 

tillstånd. Istället för att säga att uppsatsen är matematikdidaktisk vill jag hellre säga att den är 

diskursanalytisk, vilket jag dock inte ser som ett hinder för att lyfta fram dess relevans för det 

matematikdidaktiska forskningsfältet. Detta återkommer jag till i teorikapitlet när jag utvecklar tre 

matematiska diskurser: den tvingande, den frigörande och den reglerande. Med dessa diskurser 

vill jag problematisera matematikens status, skolmatematikens innehåll och matematikens förgivet 

tagna nytta för samhälle och individ.  

 Min utgångspunkt har i det analytiska arbetet inte varit att söka efter att förbättra 

matematikundervisningen för vuxenstuderande utan snarare varit att ifrågasätta dess relevans för 

dessa studerandes bildningsresa. Mitt främsta mål med denna uppsats blir därför att presentera en 

tänkvärd, relevant och kontingent version av matematikens möjligheter och begränsningar och 

vad dessa kan göra för människans relation till desamma.   

Uppsatsens disposition 
I detta stycke behandlar jag uppsatsens disposition för att underlätta en fortsatt läsning genom att 

staka ut en argumentationslinje och hur följande kapitel förhåller sig till denna. I det första 

kapitlet, som just nu är i färd med att avslutas, presenterar jag problemområdet, mina 

kunskapsanspråk samt åkallar de läsare som kan ha nytta och intresse av att läsa denna text. I 

kapitel två försöker jag skriva in uppsatsens forskningsfråga i ett matematikdidaktiskt 

forskningsfält genom att kortfattat gå igenom var den matematikdidaktiska forskningen befinner 

sig idag. Det visar sig att matematikdidaktiken utgörs av två huvudgrenar, en epistemologisk och 
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en sociologisk, som är svåra att förena. En möjlig lösning på detta problem skulle kunna vara att 

ta sig an matematikdidaktiken på diskursanalytisk väg. Men den diskursanalytiska 

matematikdidaktiken ligger fortfarande i sin vagga och vidare teoribildning behövs för att den 

skall kunna uppnå den grad av fruktbarhet som många forskare (bl. a Kieran 2002 och Ryve 

2008) anser den ha potential till. I relation till detta bör uppsatsen ses som ett försök att på 

empirisk grund bidra till diskursanalytisk teoribildning inom ett matematikdidaktiskt 

forskningsfält. Kapitel tre utgörs av uppsatsens teoretiska referensram. Eftersom jag är ute efter 

att visa upp hur olika matematiska diskurser möjliggör eller begränsar ett mänskligt handlande vill 

jag i detta kapitel redogöra för hur några sådana diskurser skulle kunna se ut. I huvudsak utgår jag 

från två diskussioner. I den första tar jag hjälp av Mouwitz (2006) genom att först kritisera 

framställningen av matematiken som en tvingande och omyndigförklarande presentation och 

sedan diskutera hur en förändrad framställning skulle kunna leda till matematiken som en 

bildande och frigörande aktivitet. Den andra diskussionen utgår från Rose (1999) resonemang om 

makt och frihet i vilka matematiken utgör ett nödvändigt verktyg för den självreglerande 

medborgaren att orientera sig i ett samhälle som konstitueras av numeriska inskriptioner. 

Avslutningsvis i detta kapitel presenterar jag tre analytiska tolkningsrepertoarer som jag använder 

mig av i det analytiska arbetet. Dessa är den frigörande, den tvingande och den reglerande 

matematiken. Till dessa repertoarer kopplar jag även tre huvudsakliga matematiska 

subjektspositioner: den tvingade matematikern, den reglerade matematikern och den ansvarsfulla 

matematikern. I kapitel fyra motiverar jag och redogör för min analytiska ansats. Denna ansats är 

den diskurspsykologiska som istället för att fokusera på människors kognitiva tillstånd fokuserar 

på deras språkliga handlingar och hur de med dessa skapar trovärdighet och objektivitet i 

förhållande till sina för detta ändamål tillgängliga diskursiva resurser. Syftet med denna ansats är 

att studera hur ett matematiskt samtal ser ut om analytiskt fokus riktas mot deltagarnas egna 

konstruktioner av en matematisk diskurs och vilka språkliga resurser de använder sig av när de 

gör detta. I detta kapitel resonerar jag även om analysens kontextualisering samt de etiska 

ställningstaganden jag har gjort inför uppsatsarbetet och uppsatsens framställning. I kapitel fem 

redogör jag för mina slutsatser, genom att sammanföra uppsatsens teman under rubriken 

vuxenmatematikens retoriska vändning för att sedan diskutera denna vändnings implikationer på 

matematikdidaktisk praktik och teori. Jag argumenterar i detta kapitel för diskursanalysens 

möjligheter att påverka både matematikundervisningen och den diskursanalytiska 

matematikdidaktiken genom dess förmåga att lyfta fram nya perspektiv och ställa nya slags frågor. 

I det avslutande kapitlet diskuterar jag mitt eget diskursanalytiska arbete i förhållande till 
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uppsatsens framställning av matematiken samt denna framställnings tillämpbarhet utanför 

uppsatsens språkliga kontext.    

Tidigare forskning 
I det följande tänker jag presentera var matematikdidaktiken befinner sig idag samt hur den har 

kommit till att motivera en diskursanalytisk teoribildning. Eftersom det inom det 

matematikdidaktiska forskningsfältet har efterlysts diskursanalytiska ansatser har jag valt att 

placera uppsatsen i eller i alla fall rikta dess relevans mot matematikdidaktiken. Som jag har varit 

inne på tidigare kan det finnas en konflikt i att ta sig an matematikdidaktiken diskursanalytiskt 

eftersom en diskursanalytisk metod kräver en diskursanalytisk teoribildning som skulle kunna 

hamna i konflikt med matematikdidaktikens normativa mål, att förbättra 

matematikundervisningen (Löwing, 2004: 49). Jag är däremot inte ute efter att ifrågasätta 

matematikundervisningens existens, utan jag vill istället med denna uppsats problematisera olika 

perspektiv på matematik för att sedan kunna diskutera vad dessa perspektiv kan få för 

implikationer på matematikundervisning.  

 I boken Skolmatematiken, i går, i dag, i morgon från 1999 redogör Unenge för den svenska 

skolmatematiken – både utifrån hur den har sett ut i praktiken och hur den har formulerats i 

läroplanerna – allt sedan grundskolereformen 1962. Han menar att dessa läroplaner i för stor 

utsträckning har fokuserat på hur de matematiska kunskaperna skall läras ut och inte så mycket 

redogjort för vad som menas med matematisk kunskap och varför denna skall läras ut, vilket kan 

sägas utgöra ämnesdidaktikens huvudsakliga forskningsfrågor. En förklaring till detta skulle 

kunna vara att matematikdidaktiken är en tämligen ung forskningsdisciplin och att det är först på 

senare tid som nya och för dessa didaktiska syften (hur, vad och varför) fruktbara 

forskningsmetoder har dykt upp (Löwing, 2004: 29). Under de dryga 30 år som den har existerat 

som akademisk disciplin har matematikdidaktiken inspirerats av och vidareutvecklat ett flertal 

kognitiva och socialkonstruktivistiska teorier (se t ex Engström, 1998). På senare tid har 

internationell matematikdidaktik närmat sig olika former av diskursanalytiska ansatser (t ex 

Kieran, 2002; Sfard, 2002; Barwell, 2006). Gran (1998: 17) pekar ut von Glaserfeld, Gergen och 

Bauersfeld som viktiga idégivare till en konstruktivistiskt baserad matematikdidaktisk 

teoribildning. Denna konstruktivistiska matematikdidaktik vänder sig från en matematisk kunskap 

som är oberoende av individen genom att se denna kunskap som något som individen 

vidareutvecklar från sina egna erfarenheter från och uppfattningar om världen. I och med att 

matematiken mer och mer ses som en social konstruktion får detta också implikationer på 

matematikdidaktiken som går mot ett mer socialkonstruktivistiskt perspektiv (Engström, 1998: 

146-149). 
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 Trots att diskursanalys har blivit ett begrepp som dyker upp allt oftare i matematikdidaktisk 

forskning är det svårt att prata om en homogen diskursanalytisk matematikdidaktik. Detta visar 

Ryve (2008) som har analyserat 75 olika matematikdidaktiska artiklar genom att studera deras 

bruk av olika diskursrelaterade begrepp. I många fall kan det vara så att diskursbegreppet används 

och till och med definieras i en studie men att studiens analys och resultat sedan inte utgår från 

denna teoribildning. I många fall tycks det också som att begreppet diskurs blir ett annat ord för 

kommunikation och när diskursens roll för matematikundervisning betonas handlar det om att 

ämnet bör innehålla mer av diskussioner – mellan elever och mellan lärare och elever – om de 

matematiska aktiviteterna. Ryve (ibid: 23) pekar dock på de möjligheter som en sådan 

matematikdidaktik skulle kunna ge, främst ifråga om överbryggandet av den individuella och den 

kollektiva dikotomin som alltid blir ett problem i didaktisk forskning. Det mest seriösa försöket 

till en matematik didaktik som utgår från en matematisk diskurs, menar Ryve (ibid: 23), finns i 

boken Learning Discourse. Discursive Approaches to Research in Mathematics Education från 2002, i vilken 

Kieran, Forman och Sfard sammanställer några för matematikdidaktiken möjliga och relevanta 

diskursanalytiska angreppssätt. Som matematikdidaktiken idag ser ut går det att prata om två 

huvudspår, ett epistemologiskt och ett sociologiskt (Lerman, 2004: 340) och Kieran et. al. (2002) 

menar att dessa två huvudspår båda är viktiga men att de också är svåra att överbrygga. Därför 

bör de ses som komplementära ansatser som båda syftar till att förbättra den matematiska 

undervisningen. Författarna menar att några goda skäl för att bedriva diskursanalytisk 

matematikdidaktisk forskning är möjligheterna att ge en verklighetsnära bild av mänskliga 

kognitiva aktiviteter genom att rikta fokus mot deltagarnas förändring i kommunikationen snarare 

än mot deras kognitiva tillstånd. Samtidigt erbjuder diskursanalysen en möjlighet att överbrygga 

det individuella och det sociala med ett ”dekonstruktivt sidosteg” (ibid: 10). 

 Min forskningsansats i relation till ett matematikdidaktiskt forskningsfält utgår inte från ett 

försök att beskriva det matematiska lärandet och olika möjliggöranden för detta utan hur 

matematiken, både utifrån dess skolmatematiska form och samhälleliga status, hanteras av dem 

som under en längre tid har utsatts och på nytt låter sig utsättas för den. Denna ansats är främst 

inspirerad av Lerman (2002), Sfard (2002) och Barwell (2006).  Med Lerman (ibid: 87-13) går det 

att se matematiken som en diskurs, konstituerad och legitimerad av läraren som därmed får en 

viktig roll för den matematiska individens blivande. I relation till detta resonemang blir mitt 

empiriska material intressant då jag i och med detta utgår från deltagare som formellt sett inte 

räknas som matematiska individer, trots att de har en lång skolgång bakom sig under vilken de 

förmodligen har träffat på ett antal matematiklärare som varit med och konstruerat deltagarnas 

förhållande till matematiken. Med Sfard (ibid: 13-57) kopplas matematikinlärning till en 
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väldefinierad (matematisk) diskurs vars symboliska artefakter bär en meta-diskursivt reglerad 

kommunikation. Denna kommunicerande process innebär en förskjutning från det individuella 

till en dynamisk interaktion mellan de inblandade. Med hjälp av detta perspektiv går det t ex att 

studera hur vissa elever istället för att objektifiera de matematiska symbolerna som matematiska 

resurser hanterar dessa som retoriska resurser på en meta-diskursiv nivå. Liksom min analys 

ligger fokus på det retoriska, som i sig dock analytiskt – utifrån syfte och frågeställning – kan 

hanteras på olika sätt. Sfards resonemang syftar till att sammanföra en kognitivistisk och en 

socialkonstruktivistisk ansats men Barwell (2006) menar att detta inte alltid är nödvändigt då t ex 

studier av matematiska aktiviteter i flerspråkiga klassrum inbjuder till mer renodlade 

diskurspsykologiska ansatser. Liksom Barwell vill jag i denna uppsats fokusera på deltagarnas 

språkliga handling utan att behöva ta hänsyn till eventuella kognitiva aspekter på matematiskt 

lärande. Enligt honom ligger diskurspsykologins fördelar på mikro-nivå, genom dess 

möjliggörande av näranalyser av det empiriska materialet, och dess begränsningar i svårigheten att 

i analysen blanda in makro-nivån, t ex i form av kulturella och institutionella faktorer.  

 Jag menar dock att eftersom diskurspsykologin vilar på en anti-realistisk, anti-kognitiv och 

anti-essentialistisk grund (Potter, 1996) går det inte att med dess hjälp göra några 

sanningsanspråk. Fördelarna ligger istället i dess möjliggörande av olika snittdragningar mellan de 

stora och de små diskurserna som kan leda till alternativa och kontingenta versioner av t ex en 

förgivet tagen matematisk diskurs. En matematikdidaktik som utgår från ett diskursanalytiskt 

teoretiserande bör därför inte tala om vad, hur och varför, i relation till matematisk undervisning, 

utan snarare utgå från frågorna ”vad hanteras” och ”hur hanteras detta”, vilket är vad jag har 

gjort i denna uppsats.  

Teoretiskt ramverk - talet om matematiken 
Avsikten med detta kapitel är att presentera några perspektiv på matematiken sedd som en stor 

diskursiv formation som på olika sätt medverkar till att konstituera, inte bara matematikernas, 

utan alla individers och samhällsmedborgares handlingsutrymme. Jag inleder med att visa att 

matematiken inte är oantastlig och att dess själva fundament inte kan sägas bygga på en universell 

och stabil grund. Jag vill här passa på att utreda skillnaden mellan matematik och skolmatematik. 

Att särskilja begreppen låter sig inte göras oproblematiskt men det är också svårt att låta dem stå 

för samma sak. Vad som i detta sammanhang kan förtydliga en aning är att låta begreppet 

matematik, som i sig kan betyda många olika saker, sönderfalla i akademisk matematik och 

vardagsmatematik. Skolmatematikens innehåll syftar till att presentera en matematisk kunskap 

som skall kunna vidareutvecklas till kunskaper inom den akademiska disciplinen matematik men 

som också skall kunna användas i vardagssituationer. Denna, en matematik för alla, är svår att 
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uppnå om man försöker härleda en didaktisk teori för skolämnet matematik ur den akademiska 

disciplinen matematik (Löwing, 2004). Detta är delvis kopplat till det Magne (1998) pratar om när 

han säger att matematikdidaktiken måste handla om kognition, socialt lärande och relationer. Den 

senare tidens matematikdidaktik har presenterat ett antal olika slags matematiska praktiker, som 

vardagsmatematik, etnomatematik osv. men jag har valt att ställa mig utanför dessa versioner av 

kontextuell matematik för att istället prata om olika matematiska diskurser, som på olika sätt bär 

med sig matematikens mening och status. Jag vill i detta kapitel visa sig att matematiken trots ett 

postmodernt problematiserande av den vetenskapliga kunskapen fortfarande åtnjuter en hög 

status. Denna status kan ta sig uttryck i en bildande matematikdiskurs, som antingen frigör eller 

kuvar individen, men den kan också ta sig uttryck i en reglerande matematikdiskurs som 

möjliggör samhällsmedborgarnas transformation från reglerade objekt till självreglerande subjekt.  

Matematikens strukturella kollaps 
Matematiken har länge framställts som den renaste och mest fulländade av människans 

tankeprodukter men den har trots detta inte stått orörd i samband med det språk- och 

kunskapsfilosofiska reningsbad som kulminerade i mitten på 1900-talet. Jag talar här om huruvida 

matematiken är en beskrivning av något som existerar utanför sig själv – ungefär på samma sätt 

som språkfilosofer problematiserar språkets förhållande till en eventuell verklighet bortom eller 

utanför själva språket – eller om matematiken i sig är en produkt av logiken4 och därigenom inte 

är något annat än en abstrakt konstruktion.  

 Frågan har blivit mer och mer aktuell i och med att matematiken, genom ett oupphörligt 

utvecklande, har blivit mer och mer abstrakt5. Den teoretiska sidan av matematiken kan i skenet 

av detta ses som dess skriftliga representation, dels i form av definitioner och satser och dels i 

form av pedagogiska beskrivningar av och spännande berättelser om den matematiska aktiviteten 

(Mouwitz, 2006). Ett mer traditionellt sätt att skilja på teoretisk och praktisk matematik är att säga 

att den teoretiska matematiken är den som inte har några praktiska tillämpningar. Även om vissa 

matematiker ser det som sin plikt att skapa matematik som inte skall gå att tillämpa brukar det 

visa sig att praktiska, nyttiga och till och med lönsamma tillämpningar, som oftast är näst intill 

omöjliga att förutse, tillslut dyker upp. En sådan tillämpning utgörs exempelvis av primtalen6 och 

deras funktion för säker informationshantering (Singh, 1999: 304-305). Det finns alltså en 

möjlighet att all teoretisk matematik (i.e. den icke-praktiska) faktiskt har en praktisk potential. 

                                                 
4 Här avses logik som en mänsklig a priori-kunskap som enligt Kant inte förvärvas empiriskt (ref). 
5 Enligt mig har matematiken alltid varit praktisk, men den matematiska praktiken har, genom århundraden av 
utveckling och abstraktion, blivit mer specialiserad och därmed mer och mer svåråtkomlig. 
6 Primtal är heltal som bara kan divideras med ett och sig själva och därmed sägs utgöra heltalsmängdens byggstenar. 
Detta då alla andra heltal kan konstrueras med hjälp av primtalsmultiplikationer. 
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Inom ramen för ett diskursanalytiskt problematiserande blir inte distinktionen mellan teori och 

praktik särskilt tydlig eftersom alla språkliga – muntliga såväl som skriftliga – representationer i 

grunden är handlingar som åstadkommer något.  

 En mer fruktbar diskussion – för både matematiken i sig och för dess diskursanalytiska 

problematisering – har under 1900-talet handlat om konflikten mellan dess logiska och dess 

intuitiva uppbyggnad (Boyer, 1985). I början av 1900-talet ansågs matematiken, av både 

matematiker och andra, vara en i grunden logisk konstruktion (Boyer, 1985: 649). Denna 

uppfattning fick sig en rejäl törn med matematikern Kurt Gödel som med sitt 

ofullständighetsteorem visade att det finns en gräns för den matematiska framställningens 

fullkomlighetsambitioner. Gödel visade att ingen axiomatiskt uppbyggd teori är fullständig, vilket 

betyder att det inom systemet går att ställa frågor som inte kan besvaras med systemets egna 

begrepp (se t ex Hofstadter, 2000). Därmed skulle matematiken aldrig kunna ställas på ett logiskt 

fundament och hamnade på så sätt i samma sits som språket, oförmögen att stå på egna ben och 

för evigt fastlåst vid en, om än svårfångad men ändå metaforisk grundklang.  Denna 

dekonstruktion av matematiken påminner om den Derrida gjorde med filosofin, när han menade 

att de filosofiska resonemangen aldrig skulle kunna undslippa språkets metaforiska karaktär 

(Culler, 1982). Här vill jag dock vara noga med att poängtera att det finns en stor skillnad mellan 

ofullständighetsteoremet och den språkliga vändningen. Denna skillnad beror till stor del på var 

och i vilket syfte själva uppbrottet sker mellan systemets struktur och vad denna struktur förmår 

att beskriva. Om strukturalisterna misslyckades med att spika fast en grundläggande språklig 

mening så hade de logiska matematikerna misslyckats med att tömma de matematiska begreppen 

på en motsvarande grundläggande mening.  Den språkliga vändningen syftade till språkets 

oförmåga att fullständigt och objektivt beskriva verkligheten medan ofullständighetsteoremet 

visade matematikens oförmåga att fullständigt och motsägelsefritt beskriva sig själv7.  Resultatet 

av de båda teorierna blir därmed detsamma: Språket och matematiken måste studeras som 

aktiviteter i de specifika kontexter de förekommer.  

Ett metanarrativ att räkna med? 
I boken The Postmodern Condition: A Report on Knowledge från 1984 argumenterar Jean-François 

Lyotard för att människan i det postmoderna samhället inte längre har några gemensamma 

referensramar som förmår legitimera och upprätthålla en samhällelig och vetenskaplig 

kunskapskanon. Detta fenomen beskriver Lyotard som metanarrativens kollaps, som en 

konsekvens av filosofins tillkortakommanden när det gäller att legitimera den vetenskapliga 

                                                 
7 Eller snarare metamatematikens oförmåga att tillfullo definiera matematiken. Och förresten, hur definieras 
metamatematiken? För vidare fördjupning hänvisar jag till Douglas Hofstaders An Eternal Golden Braid från 1999. 
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kunskapen. Detta postmoderna tillstånd innebär att kunskapen inte längre kan tas för något givet 

utan den måste istället sättas i relation till det språkspel eller den diskurs i vilken den uppstår 

(ibid: 14). Detta skulle kunna vara slutet på det modernistiska projektet och bana väg för ett 

samhälle byggt på relativism och godtycke, men trots detta lever framstegstänkandet kvar med 

hjälp av naturvetenskapens till synes orubbade status (jfr med t ex von Wright, 1993: 142-3). En 

förklaring till detta skulle kunna vara att naturvetarna har lyckats ersätta de filosofiska 

metanarrativen med ett matematiskt och mer svåråtkomligt dito. Med hjälp av matematiken får 

modernitetstänkandet inom naturvetenskapen leva kvar med ett i det närmaste konsensusbetonat 

instämmande i Kants idéer om att matematiken konstituerar verkligheten. Resultatet blir att 

upplysningens flaggskepp, matematiken, tvingar tillbaka människan snarare än befriar från sin 

egen omyndighet (Mouwitz, 2006: 41). Att Gödel skakade om matematikens grundvalar 

påverkade heller inte i nämnvärd utsträckning vare sig den matematiska praktiken eller dess 

funktion som naturvetenskaplig verktygslåda (Boyer, 1985: 656). Lyotard menar att det är det 

ständiga ifrågasättandet av etablerad kunskap som för utvecklingen framåt. Här handlar det inte 

om ifrågasättandet av matematiken per se, något som Engström (1998: 146) kritiserar 

postmodernisterna för, utan snarare ifrågasättandet av naturvetenskapens tolkningsföreträde när 

det kommer till vad matematiken är och vad den skall användas till. Däremot finns det en poäng 

att problematisera det matematiska symbolspråket som kan simulera sanning genom sin blotta 

existens:  

 

Tecken och begrepp har smält samman i en ohelig allians; tecknen har mening relativt 

andra tecken, men saknar betydelse, de pekar in mot sig själva. De är inte längre 

representationer utan presentationer (Mouwitz, 2006: 218) 

 

Med citatet ovan skulle jag vilja påpeka att matematiken i det närmaste blir ett medel för en vad 

Laclau och Mouffe (2001: xviii) skulle kalla en hegemonisk artikulation, ett försök att skapa en 

helhet av en mängd diskursiva element genom att beskriva dem på så sätt att eventuella konflikter 

eller motsättningar inte framträder inom den artikulerade helheten. Om man använder 

matematiken som en sådan totalitär bas för en verksamhet gör man sig av med mycket motstånd 

då detta skapar illusionen om att det är den matematiska stringensen som utgör kärnan i 

verksamheten. När detta sker kan det leda till problem för bland annat olika former av 

naturvetenskaplig begreppsbildning som oftast lämnas därhän till förmån för stringenta 

matematiska resonemang (Mouwitz, 2006: 156).8 Mouwitz förslag till att öppna upp den 

                                                 
8 Den berömda Köpenhamnstolkningen av kvantfysiken kan eventuellt ses som en delseger för matematiken då den 
innebar ett brott mellan den klassiska fysikens metoder att visualisera olika fysikaliska problem, i detta fall 
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matematiska slutenheten är att låta de matematiska aktiviteter som historiskt sett inte resulterade i 

några konkreta eller logiskt stringenta resultat också lyfts fram t ex i skolböcker och annan 

litteratur som berör det matematiska handlandet, detta genom att tömma den ”matematiska 

papperskorgen” (ibid: 225). Samtidigt bör man se upp med att i alltför stor utsträckning inympa 

matematiska modeller på tidigare konstnärliga och hantverksmässiga sociala och historiska 

artefakter, som t ex komplexa mosaikmönster, eftersom detta kan leda till ett degraderande av 

den praxiskunskap som förmodligen låg till grund för dessa artefakter (ibid: 226). I skenet av de 

postmoderna resonemang som förs kan Mouwitz tankar om matematiken ses som ett försök att 

återetablera ett matematiskt metanarrativ i vilket matematiken som kreativ aktivitet får framträda 

framför matematiken som kuvande instruktion och att denna aktivitet inte behöver ses som en 

essentiell bas för andra verksamheter och praktiker. Det går alltså fortfarande att se matematiken 

som ett narrativ som kan verka som både ett totalitärt system att rätta sig efter och en kreativ 

verksamhet att ägna sig åt. Det matematiska metanarrativ som förmodligen har en större 

genomslagskraft för individen är det instruerande, vilket jag kommer att redogöra för i nästa 

stycke.      

Governing by math 
Organisationen för vuxnas matematiklärande, Adults Learning Mathematics, annonserar på sin 

hemsida sin femtonde konferens med en deklaration: Empowering adults through mathematics education 

(observerat på www.alm-online.net den 31 januari 2008). Detta om något måste väl ses som ett 

tecken på att matematikens status i samhället fortfarande är stark? Men vilken slags status 

förmedlar denna deklaration? Är det matematiken som ett medel för frigörelse eller som ett 

medel för självstyrning? I boken Powers of Freedom från 1999 skriver Nicolas Rose om förhållandet 

mellan människan, friheten och samhällets maktstrukturer. Rose menar att den skiftande synen på 

frihetsbegreppet har påverkat synen på maktutövning. Från synen på frihet som något onaturligt 

utifrån ett nationalstatstänkande med en stark stat, tydliga regler och en massa som fogar sig efter 

dessa har det senare 1900-talets individualisering inneburit en förskjutning av begreppet mot allt 

mer positiva tongångar. Frihet innebär emellertid inte frihet från den samhälleliga normen utan 

frihet att handla utifrån denna norm. Makten i denna samhällsversion tar sig uttryck i 

självstyrande medborgare, som är fria under vissa förutsättningar, självreglerare vars frihet utgörs 

av ett specifikt sätt att leva. Tvånget skapar de själva utifrån alla former av åsiktsproducerande, 

kunskapsförmedlande och sanningsbärande institutioner (truth-regimes) i samhället. På detta sätt 

                                                                                                                                                         
representerad av Schrödingerekvationen, och den moderna fysikens motstånd till denna möjlighet, vilket tog sig 
uttryck i Heisenbergs strikt matematiska matrismekanik. 
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blir maktbegreppet kopplat till ett kunskapsbegrepp och sanningsbegrepp i en tredelad allians 

som konstituerar medborgarnas handlingsutrymme (Rose, 1999: 8).   

 Med Rose går det att studera de maktstrukturer, implicita eller explicita, som går att uttolka ur 

den eller de diskurser som konstituerar matematiken som nödvändig kunskap för den gode 

samhällsmedborgaren. Utöver detta kan man se hur matematiken i sig, i allt större utsträckning, är 

med och konstituerar själva samhället. Rose menar att den numeriska beskrivningen av samhället 

kan spåras ända tillbaks till Romarriket (ibid: 212) och att den, utöver det ursprungliga statliga 

informationsbehovet som främst gällde beräkning av skatteintäkter och militära strategier, mer 

och mer har syftat till att skapa normer för hur människan bör leva och handla. Alla dessa 

beskrivningar framställs, genom sin matematiska objektivitet, som frigörande och inte 

maktutövande då de, genom sin informativa prägel, ses som en hjälp för medborgarnas 

möjligheter till samhällelig orientering och individuell utveckling. På detta sätt möjliggörs de 

reglerade objektens förvandling till självreglerande subjekt. För Rose är därmed 

matematikundervisningens främsta syfte att möjliggöra det självreglerande subjektets blivande i 

det numeriskt konstituerade samhället:  

 

If government was to be legitimate to the extent that it was articulated in a discourse of 

calculation, it was to be democratic to the extent that it required and sought to produce 

responsible citizens, with a subjectivity disciplined by an imperative to calculate. (Rose, 

1999: 226-7) 

 

I och med att samhället konstitueras med siffror blir dessa i sig auktoriteter med en 

sanningsbärande funktion. Därmed överskuggas deras möjliga tillvaro som medel eller resurser i 

kreativa och stimulerande matematiska aktiviteter av deras nödvändiga vara i en kvantifierad 

verklighet.  

 Inom ramen för denna uppsats uppstår följande fråga: Hur förhåller sig matematiken till 

resonemangen om människan som ett självreglerande subjekt? Som jag ser det kan matematiken 

för det första syfta till en begränsning av människans handlingsutrymme genom att överföra 

färdiga modeller för hur man bör tänka och resonera. Detta genom att beskriva vad som räknas 

som matematik, vad som är det viktigaste med matematiken och vidare vilken funktion 

matematiken har för både individ och samhälle9. Det andra sättet utgår från Mouwitz försök att 

återupprätta det matematiska metanarrativet som ett emancipatoriskt projekt med syfte att frigöra 

människan från den förlorade ”verkligheten” och möjliggöra ett tänkande som ligger bortom 

                                                 
9 I engelskspråkiga länder skiljer man på begreppen matematik och numeracy genom att låta den förra vara av mer 
akademisk karaktär och den senare av mer vardagsmatematisk. 
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rummet och tiden där logik och kreativitet utgör basen. Enligt Rose finns det en version av 

matematiken, där den utgör en verktygslåda eller karta, med oumbärliga tekniker och 

tankemodeller som kan användas eller följas utan någon närmare kritisk granskning.  

 Sammanfattningsvis ser jag i de perspektiv som jag hittills förmedlat en möjlighet att uttyda 

vissa olika karakteristika för matematiken och dess förhållande till samhället men också en 

möjlighet att, i förhållande till dessa olika matematiska diskurser, identifiera några olika 

matematiska subjektspositioner, som samhällsmedborgaren kan inta. För att möjliggöra ett 

överskådligt analytiskt arbete har jag valt att sammanfatta dessa olika matematiska diskurser som 

den tvingande, den reglerande och den frigörande matematiken. I förhållande till dessa diskurser har jag 

sedan tagit fasta på några möjliga matematiska subjektspositioner som jag använder som 

utgångspunkter för deltagarnas handlingar i sina matematiska samtal. För Rose utgörs den 

beräknande samhällsmedborgaren av en form av disciplinerad subjektivitet som konstitueras 

utifrån två kategorier: Den kuvade matematikern, som okritiskt inordnad efter de numeriska 

inskriptionernas livsvärld; den självreglerande matematikern som den fria samhällsmedborgaren i det 

postmoderna samhället. Med Rose, i kombination med Mouwitz, vill jag även nämna den den 

ansvarsfulla matematikern som har en förmåga att avgöra vilka inskriptioner som leder individen och 

samhället i rätt riktning och/eller tar ansvar för att andra uppmärksammar eller lär sig att uttolka 

dessa.  

Analytisk ansats 
I det förra kapitlet visade jag hur matematiken trots en postmodern kunskapssyn kan betraktas 

som ett starkt metanarrativ med förgivet tagna egenskaper. Klart är dock att detta metanarrativ 

kan se lite olika ut beroende på vilken ingång man har i diskussionerna om matematikens innehåll 

och funktion för individ och samhälle. Lite förenklat ser jag det matematiska metanarrativet som 

tvingande, frigörande eller reglerande. Utifrån forskningsfrågan är mitt mål att studera den lilla 

diskursens förhållande till den stora diskursen och utgångspunkten för analysen är att kombinera 

ett diskursteoretiskt med ett diskursanalytiskt perspektiv. På detta sätt ämnar jag att studera det 

språkliga görandet på mikronivå och samtidigt söka efter hur detta görande färgas av den 

språkligt konstituerade makronivån. Jag har närmat mig materialet genom att fokusera på hur det 

tvingande, frigörande och reglerande tar sig uttryck i det Öhman (2007:73) kallar ”ett flöde av 

samordnande handlingar”. För detta ändamål vänder jag mig till en diskurspsykolgiskt inspirerad 

ansats, som innehåller den för forskningsfrågan fruktbara syntesen av diskursteori och 

diskursanalys (Wetherell, 2001: 382).    
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Diskurspsykologi 
De teoretiska resonemang som hittills förts är tämligen abstrakta och för att möjliggöra en analys av 

min empiri har jag vänt mig mot diskurspsykologin som en handfast metodologi då den 

tillhandahåller en mängd redskap som inbjuder till studiet av autentiska diskurser10. Inom 

diskurspsykologin tar man avstånd från språket som bärare av kognitiv mening och studerar istället 

språket i handling. Potter (1996) menar att man på detta sätt får möjlighet att fokusera på individers 

språkliga trovärdighetsskapande och hur detta begränsas av olika diskursiva formationer (Ibid: 105). 

Potter tar i sin version av diskurspsykologi fasta på den äldre Wittgensteins och Austins idéer om 

att språket i sig, sett om ett komplett system, inte förmår att beskriva vår värld då det är språket i 

användning som själv konstituerar världen. All språklig verksamhet blir därmed en form av retoriskt 

handlande som går att studera på en mängd olika sätt. Vissa diskurspsykologer lägger fokus på 

deltagarnas språkliga objektivitetsskapande och trovärdighetsskapande (enligt modell discursive-action, 

presenterad av Horton-Salway, 2001: 152-3) medan andra fokuserar på den sociala interaktionens 

möjliga språkliga resurser (i.e. tolkningsrepertoarer enligt Edley, 2001: 198)11, deltagarnas 

ideologiska dilemman, som fungerar som en diskursiv motor (ibid: 203), och subjektspositioner 

som utgör de språkliga referenspunkter, som språkbrukarna kan identifiera sig med (ibid: 209).  

Att bygga en diskurs 

Utifrån uppsatsens syfte och forskningsfråga, samt mina resonemang om matematikens olika 

ansikten, ser jag det som nödvändigt att ta fasta på både trovärdighetsskapandet i sig, och de 

diskursiva formationer som sätter gränserna för detta. För att åstadkomma detta behövs dock några 

mer handfasta analytiska redskap. I boken Representing Reality från 1996 utgår Potter från några 

möjliga begrepp som kan vara användbara när olika språkliga representationer skall studeras utifrån 

deras sanningsanspråk (i.e. facticity) och de inblandades trovärdighet (i.e. accountability). Potter 

använder sig av en construction yard-metafor, med vilken han studerar vilka möjliga språkliga resurser 

som kan användas vid konstituerandet av verkligheten eller diskurser inom denna. Detta ställer 

Potter i relation till ett mer traditionellt sätt att se språket som en spegling av verkligheten. Vad jag 

studerar i samtalen är alltså inte deltagarnas spegling av olika matematiska diskurser, utan deras 

konstruktioner av dessa. Men istället för construction handlar det kanske snarare om deconstruction eller 

innovative recycling, eftersom det aldrig går att garantera ett resultat som motsvarar en matematisk 

diskurs som följer principerna för den akademiska matematiken. Ställda inför uppgiften att föra ett 

samtal kring de olika ekvationsuppgifterna, kan deltagarna välja och vraka bland en mängd termer 

                                                 
10 Detta är förvisso en problematisk kategori men vad jag avser är alla de diskurser som inte fungerar som hypotetiska 
konstruktioner med syfte att bevisa eller motbevisa olika språkfilosofiska resonemang. 
11 Edley utvecklar resonemanget om tolkningsrepertoarer som ett slags kontextuellt begränsade och, för den 
språkliga interaktionen, begränsande diskurser.  
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och uttryck som är möjliga att använda för att underhålla samtalen. Detta medför att samtalen 

ständigt vidareutvecklas men också att diskursen aldrig uppnår en komplett form; istället uppstår 

olika versioner som ständigt riskerar att raseras under samtalens gång. Ett löst tal åstadkommer den 

lilla diskursens hegemoni vars för tillfället utsuddade matematiska och språkliga antagonismer får 

tillfälle att återkomma i förnyad form och ibland med förnyad kraft i nästa tal som skall lösas.   

Potter menar att en talare alltid riskerar att få sin trovärdighet och/eller sin framställning 

underminerad men att det finns olika språkliga resurser som gör att den risken kan undvikas eller i 

alla fall minska. De begrepp som jag har tagit fasta på vid analysen av mina data är stake, category-

entitlement, footing och out-there-ness (ibid: 122-175). Jag vill, liksom Potter, påpeka att dessa begrepp 

skall ses som pragmatiska snarare än ontologiska kategorier som syftar till att börja nysta i olika 

typer av diskurser. Det är viktigt att notera att det är jag som forskare som använder mig av 

begreppen och inte deltagarna själva och mitt analytiska görande handlar därmed om mötet mellan 

deltagarnas språkliga retorik och den diskurspsykologiska begreppsapparaten. Här följer en 

kortfattad genomgång av dessa begrepp.      

 Stake: Med stakebegreppet utgår jag från att det hela tiden finns något som står på spel och hur 

detta hanteras av den som talar eller skriver. Syftet med detta hanterande är hur olika resonemang 

och uttalanden kan undgå att undermineras på olika sätt. För det första kan man förekomma 

eventuella undermineringsförsök genom att redogöra för det som tidigare stod på spel men som 

inte längre gör det, via s.k. stake-inoculation. För det andra kan man helt enkelt erkänna vad som står 

på spel och genom denna ärlighet undkomma att få sitt resonemang underminerat, via en stake-

confession. Ett tredje sätt är att bädda in sina resonemang på ett sådant sätt att det som står på spel 

bara implicit och inte nödvändigtvis framträder, detta sker med en stake-subtelty. Category entitlement: 

Detta handlar om att bygga upp sin trovärdighet genom att bygga upp sin berättelse via 

konstruerandet av auktoritetsgivande kategorier. Genom att tillhöra en, för den kontextuella 

trovärdighetens skull, speciell kategori går det att undvika ett ifrågasättande av varför en viss person 

kan anses veta något. Exempelvis är ju en doktor (som en läkare ibland benämns) en bra sådan 

kategori när medicinska spörsmål skall dryftas. Denna trovärdighet kan i och för sig också vara en 

chimär om det skulle visa sig att det egentligen var en doktor i grekiska språket som uttalade sig i en 

fråga om rökningens inverkan på folkhälsan.  Footing: Detta begrepp avser de olika 

berättarfunktioner som den som talar eller skriver använder sig av och som kan bidra till olika 

objektiva eller subjektiva beskrivningar. Potter, med hänvisning till Goffman, menar att en 

berättares olika narrativa funktioner kan växla mellan olika men även inom samma talade och 

skriftliga representationer. Potter tar som exempel upp hur forskare på olika sätt framställer sina 
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resultat i tal och i skrift. I de skriftliga representationerna används en neutral berättarteknik som 

distanserar forskaren från hennes resultat medan de talade representationerna (som t ex i en 

intervjusituation) innebär en tydligare inblandning av forskaren själv som upptäckare eller skapare 

av resultaten. Out-there-ness: För att öka trovärdigheten i en skriftlig eller muntlig framställning kan 

det vara bra att minimera existensen av en uttalad berättare. Ett exempel kan vara, som jag tidigare 

påpekat, olika typer av forskningsrapporter i vilka forskaren framställer resultaten utan att blanda in 

sig själv som skapare av dessa. Genom att skriva ”det visade sig att” istället för ”då fann jag att” 

konstrueras en neutral berättelse vilket kan förhöja trovärdigheten. Andra sätt att skapa out-there-ness 

kan vara att lyfta in mottagaren i berättelsen så att denne blir ”upptäckare” av representationens 

faktiska innehåll.  

Genomförandet och analys 
I det följande tänkte jag kort presentera hur jag har konstruerat mina data dels genom själva 

datainsamlingen dels genom de ställningstaganden jag har gjort inför transkriberingen av dessa 

data. Den uppgift jag gav till deltagarna, som utgörs av personer från min skolas olika 

mattegrupper, var att välja en uppgift i matteboken som på något sätt hade med ekvationer att 

göra, och att antingen lösa den tillsammans eller försöka förklara för varandra hur uppgiften 

skulle kunna lösas. Att jag valde att fokusera på ekvationer har att göra med det sätt på vilket 

ämnet brukar presenteras i matteböcker, nämligen som en väldigt teknisk form av matematik med 

syfte att senare kunna tillämpas i olika former av problemlösning. Ekvationslösning är också det 

som de deltagare jag stöter på i min undervisning har mest svårt för, oftast på grund av dess 

formalistiska karaktäristika.  Eftersom lösningen till många ekvationer kan hittas med hjälp av 

prövning utan manipulerande av algebraiska termer, bäddar det för spännande matematiska 

konflikter. Jag har spelat in fyra samtal med hjälp av en liten mp3-spelare. Samtalen varierar från 

fem till 40 minuter och sammanlagt har jag haft runt 120 minuter inspelat material. Efter några 

genomlyssningar under vilka jag letade efter sekvenser av relevans för forskningsansatsen valde 

jag ut några som var särskilt belysande. Dessa transkriberade jag utifrån en konversationsanalytisk 

transkriberingsymbolik, som går att hitta i uppsatsens appendix. Syftet med en 

konversationsanalytisk transkribering, var främst att jag ville försöka fånga upp tonfall och pauser 

för att analysera dessa som språkliga resurser. 

 Sfard (2002), som vill kombinera socialkonstruktivism med kognitivism, menar att 

diskurspsykologin i alltför stor utsträckning hänger sig åt en logisk behaviorism som inte tar 

hänsyn till olika kognitiva aspekter på lärande. Barwell (2006) menar dock att en renodlad 

diskurspsykologisk ansats faktiskt kan vara fruktbar inom vissa typer av matematikdidaktisk 

forskning. Barwell hänvisar i sitt resonemang till en analys som Sfard gör av ett samtal mellan en 
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lärare och en elev, i vilket läraren försöker få eleven att inse att det inte finns något största tal. 

Medan Sfard bekymrar sig för om det lärande som eleven uppvisar är ett förståelsegrundat och 

därmed eftersökt lärande betonar Barwell, utifrån diskussioner om diskursiva praktiker, hur den 

kunskap som eleven kan sägas uppvisa snarare kan ses som en retorisk konstruktion, som är 

bunden till den kontextuella och språkliga interaktion i vilken läraren och eleven är engagerade. 

Den diskursiva spelplan som är ämnet för denna uppsats består som sagt av den eller de diskurser 

som på något sätt har med matematiken att göra. Trots detta vill jag inte förutsätta att deltagarnas 

samtal tillhör en matematisk diskurs som bara regleras av den matematik som läroboken 

uppmuntrar till i och med de uppgifter deltagarna försöker lösa. Med van Oers (2002: 59-85) går 

det förvisso att säga att allt deltagande i matematisk verksamhet skall ses som riktig matematik 

och en möjlig väg för mig skulle kunna vara att konstruera mina data med syfte att studera hur 

deltagarnas drag i språkspelet konstituerar en slags matematisk diskurs. Jag vill dock inte gå så 

långt utan jag betraktar samtalen som språkspel där deltagarnas retoriska handlingar och 

diskursiva resurser kan kopplas till en matematisk diskurs. I studiet av dessa språkspel utgår jag 

från begreppet diskursiva handlingar som utgör de språkliga drag som görs inom ramen för de 

gemensamma (förutbestämda såväl som ad-hocskapade) spelregler som tillhör en specifik och för 

stunden konstituerad diskurs. Min utgångspunkt är att samtalen inte drivs med deltagarnas 

sökande efter förståelse som bränsle, utan utvecklas med de språkliga resurser som deltagarna 

mobiliserar i den diskursiva utvikningen. 

 I nästa analytiska steg beskriver jag deltagarnas uttalanden som retoriska och som ett 

hanterande av de matematiska diskurser de själva är med och konstruerar. Utgångspunkten är 

deras självreglerande möjligheter med hjälp av de olika möjliga matematiska diskurser som jag 

presenterade i teorikapitlet. Detta genom att studera hur deltagarna med hjälp av de olika 

retoriska metoderna konstruerar sig själva som självreglerande subjekt i förhållande till de 

matematiska diskursernas möjliggörande av detta. Fokus ligger som sagt inte på ett eventuellt 

lärande utan på hur deltagarna utifrån sina subjektspositioner tar sig igenom den matematiska 

diskurs som de ömsom förhåller sig till och ömsom är med och konstruerar. Vad som analytiskt 

kommer att ske är alltså inte att bevisa existensen av det självreglerande subjektet i mina data, 

utan den diskurspsykologiska analysen kommer att lyftas in i den teoretiska referensram som jag 

har arbetat fram med hjälp av Roses självreglerande matematik och Mouwitz bildande matematik, 

med fokus på matematikens å ena sidan tvingande egenskaper, via de numeriska inskriptionernas 

konstituerande av medborgarnas livsutrymme, och å andra sidan frigörande egenskaper, via 

tömmandet av den matematiska papperskorgen som en väg mot kreativ aktivitet. Det intressanta 

med detta blir att ta ställning till matematikens funktion och betydelse för de självreglerande 
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subjekten i förhållande till dessa subjekts försök att lära sig den matematiska karta som syftar till 

att trygga deras egen orienteringsförmåga i det postmoderna samhällets fragmenterade livsvärld.  

Etiska ställningstaganden 
Matematik är ett ämne som många elever känner obehag inför. Att framstå som dum inför 

läraren eller inför sina kompisar är ett av de största hindren att komma över för dem som har 

svårt för matematiken. I min undervisning har jag alltid den fullaste respekt för mina deltagare, 

eftersom jag vet att deras största problem ofta handlar om en rädsla för att göra bort sig. Denna 

respekt har jag tagit med mig i arbetet med denna uppsats och jag är väldigt glad över att så 

många deltagare ställde upp när de fick frågan om jag fick spela in deras matematiska samtal. Jag 

vill poängtera att det jag har analyserat inte är deltagarna själva utan deras språkliga handlingar. 

Deras uttalanden analyseras inte heller utifrån deltagarnas intentioner utan bara utifrån dess 

språkliga inbäddning. Utöver min respekt för deltagarna och det faktum att det är deras 

språkbruk som jag har analyserat har jag även beaktat Vetenskapsrådets (2007) riktlinjer för god 

etisk forskning. Deltagarna har alla informerats om syftet med deras medverkan och 

undersökningens syfte i stort (Informationskravet). Deras medverkan har under studiens gång varit 

helt frivillig (Samtyckeskravet) och deras anonymitet har i största möjliga mån bevarats 

(Konfidentialitetskravet). Den information som deltagarna har bidragit med har bara använts i 

forskningssyfte och inte i några som helst kommersiella sammanhang (Nyttjandekravet).  

Analys av samtalen – talet i matematiken 
Innan jag går in på min presentation av min analys vill jag rekapitulera några av de resonemang 

som jag hittills gått igenom för att förbereda det fortsatta läsandet. Eftersom det är 

forskningsfrågan som jag arbetar mot kan det vara bra att börja med den. Den löd alltså: Hur 

talar vuxenstuderande matematik och på vilket sätt konstruerar/rekonstruerar detta tal olika 

tvingande, frigörande och reglerande representationer av en matematisk diskurs? Denna fråga kan 

sägas utgå från två syften - ett som rör diskursanalytisk teoribildning inom matematikdidaktik och 

ett som vill problematisera matematikens roll för samhällsmedborgarens självreglering och 

individens frigörelse i relation till det postmoderna samhället. Av en mängd etablerade 

diskursanalytiska praktiker utgick jag sedan från en diskurspsykologisk referensram som 

möjliggör både ett samtalsanalytiskt och etnometodologiskt fokus på empirin samt en 

diskursteoretisk överblick på densamma. Min utgångspunkt för analysen är att studera hur 

deltagarna hanterar matematiken utifrån teman som makt, styrning, självreglering och frigörelse. 

Detta gör jag dels genom att på mikronivån studera deltagarnas språkliga handlingar dels genom 

att spegla dessa mot en makronivå som konstituerar olika matematiska (och andra) diskurser och 
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därmed möjliggör olika uppsättningar matematiska (och andra) subjektspositioner. För att belysa 

detta hanterande, i form av deltagarnas språkliga göranden, fokuserar jag inledningsvis på tre 

nyckelscener som framträder i alla fyra samtal och som, med olika karaktäristiska förtecken, låter 

min problemställning träda fram. Dessa nyckelscener är rollbesättning, omskolning och avtackning. 

Valet av dessa namn är inte på något sätt slumpmässigt utan kommer av deras för 

forskningsfrågan belysande egenskaper, främst på grund av namnens till synes neutrala 

konnotationer, som beroende av kontext kan vara negativt och positivt laddade. Begreppet 

rollbesättning är kopplat till det diskursteoretiska begreppet subjektspositioner och indikerar att 

det finns olika möjliga positioner eller roller för deltagarna att inta men att dessa är begränsade 

och relaterade till vissa specifika och ändamålsenliga funktioner. I och med att jag har talat om 

olika diskurser som är mer eller mindre matematiska blir det möjligt att tala om olika roller för 

våra deltagare att inta i förhållande till dessa. Omskolning kan ses som något som måste ske när 

en etablerad struktur inte kohererar med ett etablerat handlingsmönster eller vice versa, och kan 

ses som deltagarnas möjligheter att bryta igenom sin egen eller någon annans matematiska 

hegemoni. I min analys kan en omskolning betyda både byte av roll men också byte av 

matematisk eller annan diskursiv struktur. Detta kan liknas vid det diskurspsykologiska begreppet 

tolkningsrepertoar, som olika uppsättning av möjliga språkliga resurser för deltagarna att använda 

sig av.  Avtackning är också en aktivitet som kan betyda olika saker, vem är det som avtackar vem 

och handlar det om ett lyckligt eller bittert avsked? Denna fråga är av relevans för vilken version 

av matematiken som lämnar det största avtrycket i samtalen. Utifrån dess för samtalen avslutande 

funktion fungerar den också som en länk mellan de tidigare resonemangen om matematikens 

hegemoniska funktioner och deltagarnas möjligheter att bryta sig ur det hegemoniska. 

Konstruerandet av matematiska subjekt och diskurser 
Innan jag fortsätter med presentationen av de analytiska resultaten vill jag först presentera de fyra 

olika samtalen genom att i korthet sammanfatta vad de handlar om och vilka som deltar. 

Deltagarnas namn är fingerade för att bevara deras anonymitet. Jag har varit i valet och kvalet 

beträffande redovisning av könstillhörighet eftersom jag inte har uppmärksammat denna variabel 

i min analys. Att jag redovisar namn bör främst ses som ett sätt att dramatisera presentationen av 

analysen för att förhöja läsnöjet. Däremot har jag valt att behålla korrekt könstillhörighet, för att 

inbjuda till andra analyser av de samtalssekvenser som jag har tagit med i presentationen av 

analysen. Det finns en mängd andra variabler, som t ex ålder och etnicitet, som jag inte heller har 

tagit med i analysen. Detta betyder inte att jag inte tycker att det vore intressant, men för mitt 

syfte har jag valt att varit blygsam med bakgrundsvariabler och andra kontextuella samband. Mitt 

analytiska fokus ligger på att deltagarna är vuxna, i den bemärkelse att de är myndiga och att de 
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saknar formell behörighet i matematik. Några som sticker ut lite i sammanhanget är Robert och 

Sara från samtal tre eftersom de har klarat av A-kursen, och därmed har uppnått en 

grundläggande matematisk behörighet, och därmed är de enda av deltagarna i studien som, 

utifrån studiens teoretiska referensram, skulle kunna kallas för fullvärdiga självreglerande subjekt. 

I min analys av deras samtal pekar deras språkbruk också mot begreppet självreglering.      

 
Samtal 1 – Patrik och Jocke 
Deltagarna i detta samtal består av Patrik och Jocke som tillsammans bestämmer sig för att lösa 

en geometriuppgift som i matteboken är avsedd att lösas med hjälp av en ekvationsuppställning. I 

och med att Jocke har löst talet en gång tidigare är det han som tar kommandot i samtalet. Deras 

färd mot ett mot facit överensstämmande resultat börjar oproblematiskt men håller sedan på att 

haverera när de båda upptäcker att de har ställt upp fel ekvation. Efter några taktiska 

överväganden ger de sig in i matchen igen och lyckas avsluta det hela med ett korrekt svar.   

 
Samtal 2 – Calle och Damon 
Här är det Calle och Damon som skall lösa några av de inledande uppgifterna i ett 

ekvationskapitel, vilket resulterar i en kamp om vilket sätt som är det bästa att tänka på. Calle och 

Damon har varsin version av vad som sker, rent matematiskt, vilket genererar en diskussion om 

hur och varför man löser ekvationer på ett visst sätt.  

 
Samtal 3 – Robert och Sara 
I det tredje samtalet möts Robert och Sara. De har kommit lite längre och arbetar i en bok som 

avhandlar kursen Matematik B för gymnasieskolan. Eftersom temat är ekvationslösning 

bestämmer de sig för att lösa en ekvation av andra ordningen12, något som enligt matteboken 

kräver lite mer manipulerande av termer än de ekvationer som ingår i analysens övriga samtal. 

Robert och Sara framstår som ganska drivna i sitt sätt att handskas med matematiken och därför 

uppstår inte så många tydliga konflikter och svårigheter. 

 
Samtal 4 – Linda, Robert och Anne 
Det sista samtalet har tre deltagare: Linda, Robert och Anne. De väljer också ett tal från B-

kursen, vilket blir intressant, då det bara är Linda som arbetar med den boken. På grund av detta 

får hon axla rollen som samtalsledare, något som hon hanterar på olika sätt. Ekvationen de 

arbetar med är y/3 + y/2 = 15. Deras största problem är hur man handskas med en uppgift om 

man vet svaret på den men inte är nöjd med hur man kom fram till detta svar. 

                                                 
12 Ekvationer med en variabel kan vara av första, andra och ända upp till n:te graden och har lika många rötter (i.e. 
lösningar) som gradtalet. Dessa rötter kan vara både naturliga och komplexa. (Persson & Böiers, 1990: 428). En 
andra gradens ekvation (andragradsekvation) innehåller minst en x²-term och har därmed två rötter. 
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Rollbesättning 

Med denna rubrik riktar jag fokus på hur deltagarna inleder sina samtal genom att åberopa vissa 

matematiska subjektspositioner som möjliggör ett vidare språkligt agerande. Jag ser det som ett 

första inträde i den matematiska diskursen och jag använder denna rollbesättningsmetafor som en 

utgångspunkt för att kunna studera deltagarnas vidare språkliga göranden i resten av samtalen.  

 I sekvensen som följer ges ett exempel på hur deltagarna avväpnar en potentiellt allvarsam 

och prestigefylld situation genom att bruka en omvänd category-entitlement för att dämpa en 

eventuell betraktares förväntningar på korrekt matematik. Notera att detta sker när en av 

deltagarna för tillfället inte är närvarande.  

 

1. Patrik: Det börjar bra jag har ingen penna med 

2. Jocke: Ja, det var bra 

3. Patrik: Jag går och hämtar en 

4. Jocke: Ja, nu får du några sekunders tystnad, Patrik skall  

5.                           hämta en penna (.) så jävla bra var vi till att börja med 

6.                           (7) 

7. Patrik: Så hehehe (.) Det kan ju bli lite enklare 

8. Jocke: Ja 

     Utdrag 1 (samtal 1) 

 

Samtalens inledande replikskiften är intressanta för de speglar hur deltagarna gör för att visa att 

de har tagit sig an en speciell uppgift som de förvisso försöker lösa uppriktigt men inte utan att 

kommentera att en utomstående lyssnare, representerad av inspelningsapparaturen (en liten mp3-

spelare), är närvarande under hela samtalen. Därför blir dessa inledande yttranden ett slags 

kommentarer till hela situationen samtidigt som de ändå har sin fokus riktad mot de ekvationer 

som skall lösas. Att förutsättningslöst ge sig i kast med matematiken är inte det lättaste. Alla 

samtal visar prov på att ett visst förarbete är nödvändigt innan de tänkta matematiska 

aktiviteterna sätter igång. I linje med uppsatsens övergripande resonemang om olika möjliga 

matematikversioner och olika typer av matematiker, handlar detta om att deltagarna måste fasa in 

sig i de möjliga strukturer som finns och utifrån dessa strukturer inta olika subjektspositioner för 

det fortsatta handlandet. Detta speglar också det dubbla arbete det innebär att både ägna sig åt 

matematik och att samtidigt bearbeta sitt förhållande till matematiken. För att detta skall ske 

behöver deltagarna först måla upp en möjlig spelplan, genom att begränsa och förtydliga vad som 

kommer att ske, och samtidigt inta sina startpositioner på denna spelplan. Oftast sker dessa 

subjektsåberopanden indirekt med hjälp av olika slags möjliggörande omständigheter. Jockes 

kommentar är riktad till en eventuell publik som skulle kunna bedöma de bådas göranden och 
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han visar med denna att det för den sakens skull inte behöver stå någon matematisk prestige på 

spel. Samtidigt lyckas Jocke med konsten att – genom att utmåla sig själv och sin kompanjon som 

matematiska gröngölingar – erhålla en matematisk carte blanche som medför att de båda tillåts 

handskas lite som de vill med de matematiska termerna och begreppen. Trots detta innebär det 

att samtalets kontextuella slutenhet inte är helt vattentät och det kommer visa sig att yttre 

diskursiva strukturer när som helst kan sippra in och påverka innehållet, vilket får antas gälla 

under hela samtalet, baserat på den tidigare kommentaren om en närvarande åskådare. Det är 

viktigt att poängtera att jag i min analys studerar de studerandes inbördes språkliga interaktion 

men att det trots detta inte helt går att komma ifrån det faktum att den sker på mitt initiativ.   

 Om sådana materiella lyckträffar som glömda pennor inte inträffar kan deltagarna hjälpa 

varandra att inta sina rollpositioner. I följande ordväxling ger Linda Robert en möjlighet att 

redogöra för sina bristande kunskaper och svarar med en kommentar som ger uttryck för 

förvåning, vilket eventuellt skulle kunna ge Robert tillåtelse att ändå delta i det fortsatta samtalet.  

 
1. Linda:  Det här blir överkurs för dig 

2. Robert:  Ja, jag har inte läst a-a-kursen 

3. Linda:  Nähä? 

Utdrag 2 (samtal 4) 

 

Diskurspsykologin erbjuder, som jag tidigare visat, en mängd olika begrepp för att hantera det 

som eventuellt står på spel i samtalen och för att därmed undvika underminering av deras 

argument eller trovärdighet. Sekvensen ovan belyser hur det som står på spel kan användas som 

en diskursiv resurs med syfte att både ta och ge plats i samtalet. En sådan diskursiv drivkraft 

utgörs av deltagarnas egna konstruktioner av sin egen eller motpartens förtrogenhet med och 

intresse för matematiken. Det gäller att inte förneka matematikens allvar, vilket sker genom att 

detta allvar hanteras som en resurs som möjliggör ett vidare agerande. Ett effektivt sätt för 

deltagarna att utnyttja det matematiska allvaret är att positionera sig i förhållande till matematiken 

och till varandra. Det handlar alltså om hur man framställer sina egna kunskaper om matematik i 

förhållande till den andre deltagarens eller också hur man framställer den andre deltagarens 

kunskaper i förhållande till sina egna. Detsamma gäller intresset för matematiken eller snarare för 

den specifika uppgiften. I utdraget nedan ges exempel på hur Anne först svarar bestämt på 

Roberts fråga och sedan lite skämtsamt kommenterar sitt eget svar för att tona ned dess 

auktoritära funktion.  

 
4. Robert:  Vad står y:na för då? 

5. Anne:  Asså, det är ett okänt  

6.                                 tal (.) [okänt, he! 
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7. Robert:            [Ja det fattar jag väl men- 

8. Linda:  Ja det är det, men eh, jag vet jag  

9.                                  har hållt på med det här 

   Utdrag 3 (samtal 4) 

 

I sekvensen ovanför ställer Robert en fråga men blir inte nöjd med svaret varpå Linda bryter in 

och förstärker Annes svar genom att åberopa sin tidigare erfarenhet och hindrar en eventuell 

fortsatt ordväxling om relevansen och betydelsen av Roberts fråga. I och med att Linda 

framhäver sina tidigare erfarenheter fungerar hon nu som en auktoritet, vilket Robert senare 

utnyttjar mot henne i följande sekvens:   

 

10. Robert: Det här ska ju du kunna! 

11. Linda:  Men jag har ju inte hållt på med det här. 

12. Robert: Nähe? 

Utdrag 4 (samtal 4) 

 

Det kan både röra sig om att framhäva eller förminska intresset eller kunskaperna och sekvensen 

är bara en av många sekvenser i material i vilken en och samma deltagare kan syssla med både 

och i olika situationer. För att undvika att stå till svars för Roberts angrepp drar Linda tillbaka sin 

auktoritära funktion som hon upprättade i sekvensen innan. Detta tillbakadragande visar hur 

Linda kan undgå att få sin auktoritet underminerad genom att helt enkelt förneka den. Det var 

alltså inget som stod på spel för Linda och möjligtvis är det så att hennes auktoritetshävdande i 

första sekvensen mer fungerar som ett undsättande för Anne än som ett drag med syfte att ta 

över kommandot i det fortsatta samtalet. Här vill jag låta läsaren uppmärksamma släktskapet 

mellan begreppet category-entitlement, och dess funktion för samtalen, och stake-begreppet. Detta 

särskilt i de fall då deltagarna beskriver sig själva. Genom att ge sig själv en auktoritet så visar man 

ju samtidigt att det som står på spel är upprätthållandet av denna auktoritet. Om detta inte lyckas 

går det, som jag tidigare visat, att dra tillbaka sin auktoritära funktion för att ställa sig på en 

jämställd eller kanske till och med underställd nivå i det fortsatta samtalet. Jag ser det som att i 

avsaknad av lärarens förgivet tagna auktoritet, måste en deltagare axla denna för att driva 

samtalen framåt, eller acceptera den andres auktoritet för att låta sig drivas. Matematiken kan då 

sägas tillhandahålla dessa maktpositioner som kan styra alternativt reglera samtalens framfart.  

Omskolning 

Metaforen omskolning bör ses i relation till det tidigare styckets resonemang om rollbesättning. 

Med rollbesättning kan deltagarnas inträde i den matematiska diskursen studeras främst med 
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avseende på det förarbete, eller den diskursiva infasning, som möjliggör att samtalen sätter fart 

och inte skjuts i sank genom att någon av deltagarna helt enkelt lägger ned verksamheten, ett inte 

helt ovanligt scenario på en matematiklektion. Med omskolning har jag studerat hur deltagarna 

byter sina roller för att driva samtalen framåt. Som jag visade i stycket ovan garanterar inte det 

faktum att deltagarna inledningsvis intar vissa roller på något sätt att de håller sig till dessa roller. 

Det finns hela tiden olika möjliga subjektspositioner att inta, allt beroende på vad deltagarna 

försöker uppnå. Detta pragmatiska förhållningssätt ligger helt i linje med det självreglerande 

perspektiv som är temat för analysen. Deras göranden handlar ibland om att driva det 

matematiska framåt, men samtidigt måste deras relation till det matematiska hanteras, vilket 

innebär mycket jobb och mycket hoppande mellan olika retoriska incitament. Jag ser det som den 

prestigefyllda kampen om att driva eller att låta sig drivas, och växlandet däremellan kan ske mer 

eller mindre smidigt. Ett vanligt scenario i mitt material är att den deltagare som för stunden 

förhåller sig passiv försöker skapa en förändring eller ett avbrott i det diskursiva flödet. I den 

följande sekvensen visar Robert och Stina prov på ett byte av ledare som nästan inte märks.  

 

1. Robert: då vill vi ha x ensamt (1) 

2.  flytta över (.) byt där  

3. Stina: x-två (1.5) nej 

4. Robert: nej 

5. Stina: nej vi skall flytta över dom här 

6.                              två och, eh, få noll i den här sidan (1) 

7. Robert: jupp  

Utdrag 5 (samtal 3) 

 

Inledningsvis är det Robert som leder aktiviteterna, men tydligen med en lyhördhet för eventuella 

mothugg, för när Stina kortfattat opponerar sig lämnar han utan några problem över ordet. Detta 

mothugg accepteras kanske för att de båda delar en gemensam uppfattning om hur talet skall 

lösas. Därmed litar Robert på att Stinas invändning är motiverad och behöver därför inte 

ifrågasätta den. Däremot kan hans lite nonchalanta jupp fungera som en stake-inoculation med 

vilken han antingen visar att han egentligen visste hur han skulle göra och bara slarvade eller 

möjligen att han inte tog så allvarligt på sitt misstag och därmed visar att det inte var någon 

matematisk prestige som stod på spel. I följande sekvens verkar det vara mer som står på spel när 

Calle och Damon konkurrerar om två olika motiv som på olika sätt tillåter dem att ta reda på vad x 

är. 
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1. Damon: x, plus femton, är nittifem (1) då gör du nittifem  

2.                          minus femton, är lika med åtti= 

1. Calle:               Varför minus [femton?] 

2. Damon:                                         [=så x:et] är åtti.  

3.                                  (1.5)  

4. Damon: För att du gör det, för att få ut talet. 

5. Calle:  Varför? 

6. Damon:  Därför, att få ut talet. 

7. Calle:  Nej. 

8. Damon:  Varför? 

9.                                  (1) 

10. Calle:  För att du har jämnt på båda sidan.  

11.                                  (2.5)  

Utdrag 6 (samtal 2) 

 
I utdraget diskuterar Calle och Damon om lösningen av ekvationen X+15=95. Vid en första 

anblick kan det se ut som om de faktiskt försöker lösa talet, men deras fokus ligger snarare på att 

framhäva sina egna versioner av hur talet skall lösas eller hur deltagarna löser talet utan hur de har 

två versioner av hur talet skall lösas. Kampen initieras med ett varför som stör det diskursiva 

flödet. I och med att en kort tystnad uppstår möjliggörs nya potentiella riktningar. Varför är ett 

brott som kräver ett uppstannande då den diskursiva luckan måste fyllas med ett passande 

mottdrag.13 Därigenom möjliggörs ett nytt tempo och med detta ett nytt mönster. Sekvensen 

inleds med att Damon presenterar en lösning som Calle inte vill gå med på. Detta gör Calle 

genom att avbryta och ifrågasätta Damons resonemang (rad 1). Efter en paus på 1.5 sekunder 

förstärker Damon sitt resonemang genom att understryka att hans lösning består av en i 

sammanhanget vedertagen och tillämpbar teknik. Samtidigt lägger han till ett motiv för sin 

handling, vilket är att få ut talet (uppgiften), vilket i detta fall är att finna det tal som x skall 

representera för att ekvationen skall satisfieras (i.e. likheten skall stämma). Calle godtar dock inte 

denna utvidgning av det tidigare resonemanget, vilket markeras med ytterligare ett varför. Damon 

presenterar då en sammanfattande repris av motivet som legitimerande faktor vilket nu förkastas 

med Calles tydliga nej. Detta medför att Damon kontrar med ett varför och Calle får nu möjlighet 

att dela med sig av sin version av hur ekvationen kan lösas. Utdraget belyser en dubbel konflikt: 

Dels handlar det om vem som skall leda samtalet och dels handlar det om vems version av 

matematiken som är den korrekta. Utdraget ovan visar prov på ett intressant användande av olika 

former av subjektspronomen. Potter använder sig som sagt av begreppet footing när han vill 

                                                 
13 Begreppet diskursiv lucka är min egen motsvarighet till samtalsanalysens adjacency pairs som är två efterföljande 
yttranden där det andra möjliggörs av det första (Woofitt, 2001: 53).   
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beskriva förhållandet mellan talarens objektivitetsskapande och faktaproduktion, och han 

intresserar sig för hur talaren byter sin berättarroll för att skapa trovärdighet och neutralitet. De 

vanligaste formerna av subjektspronomen i deltagarnas samtal var man, du, jag och vi.  I 

traditionell lingvistisk analys skulle man kunna tänka sig att det finns en korrekt syntaktisk och 

meningsbärande användning av dessa pronomen men jag har inte utgått från något sådant utan 

bara intresserat mig för när de olika pronomina används och vilken funktion de har i de specifika 

textuella kontexter de förekommer. I det tidigare utdraget använder sig båda deltagarna av 

pronomenet du istället för jag när de beskriver sina egna lösningsförslag. På första raden i 

sekvensen är detta kanske inte så konstigt eftersom Damon där innehar rollen som en förklarare 

som berättar för Calle hur han bör göra för att lösa talet. På rad sex, däremot, blir du mer av ett 

förtäckt jag eftersom presensformen indikerar att detta är ett lösningsförfarande som Damon själv 

brukar använda sig av. I relation till den maktkamp som de båda deltagarna visar prov på skulle 

man också kunna tänka sig att ett användande av du indikerar att jag inte behöver hålla på med det 

här eftersom jag redan vet hur man gör. Därmed blir bruket av du ett sätt att markera vem som är, 

eller försöker vara auktoritet i samtalet.  

Avtackning 

Hittills har jag, med hjälp av rollbesättningsmetaforen, presenterat hur deltagarna fasar in sig i de 

matematiska samtalen genom att inta matematiska subjektspositioner och, med 

omskolningsmetaforen visat hur de genom att hoppa mellan dessa roller underhåller samtalen. 

Låt oss nu titta på några avslutande sekvenser för att studera dels hur deltagarnas 

subjektspositioner i slutet på uppgiften förhåller sig till deras inledande positioner, dels hur dessa 

positioner formar en tillfällig bild av matematiken. Eftersom denna bild kan utgöra en ny 

utgångspunkt när de tar sig an ytterligare en uppgift har jag valt att prata om den som deltagarnas 

tillfälliga hegemoniska förslutning, eller den lilla matematikdiskursens hegemoni. I följande utdrag 

har Linda, Robert och Anne kommit fram till att det okända y som de söker i ekvationen måste 

vara 18 men ingen av dem verkar vara särskilt nöjd med hur de har kommit fram till detta.  

 

13. Linda: Sådär då måste dom här båda va arton, men,  

14.                           eh (1) just det där var 

15.                           [bara (otydligt) 

16. Robert:             [Jag tycker inte det  

17.                           verkar vara ett logiskt  

18.                           [svar? 

19. Linda:              [Nej, det gör inte det,  

Utdrag 7 (samtal 3) 
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Trots att det svar som deltagarna fått fram genom prövning löser ekvationen är de inte nöjda 

med tillvägagångssättet eftersom det inte finns någon förlaga utan bara deras för stunden tilltagna 

kreativitet. Om ingen formell och ur matteboken hämtad logik använts kan inte heller svaret vara 

logiskt (rad 14), trots att det enligt Linda måste vara 18 (rad 10).  Robert och Lindas fokus ligger 

här på manipulerandet av algebraiska termer. I de flesta matteböcker presenteras förfarandet med 

ekvationer genom en presentation av några enkla ekvationer som sedan löses enligt en formell 

metod som brukar liknas vid balanserandet av en våg; det som står till höger om likhetstecknet 

måste ”väga” lika mycket som det som står till vänster om likhetstecknet. Sedan gäller det att 

manipulera båda sidor, utan att upphäva ”jämvikten”, så att det tillslut bara är den okända 

storheten som står ensam på en av sidorna. Detta skall ske metodiskt och steg för steg, ungefär 

på samma sätt som en räknemaskin skulle kunna tänkas arbeta. I detta fall verkar det som om 

deltagarna har sett vilket tal y måste vara utan att de behövde ta till någon dylik formalism. 

Vidare, eftersom inget manipulerande har skett, anser de att de inte kan ha löst talet på ett 

korrekt, eller som de uttrycker det, logiskt sätt. Ekvationslösning skall tydligen handla om 

manipulerandet av termer och om ingen sådan har skett kan det inte heller vara logiskt. I skenet 

av detta går det att säga att formalismen, vare sig den är korrekt eller inte, utgör en resurs i 

samtalen. Det mest intressanta med denna resurs i detta fall är att de faktiskt använder den till att 

underminera sig själva. Genom detta underminerande upprättas eller upprätthålls en distans jämte 

det matematiska. Deltagarnas hegemoniska förslutning av den matematiska diskursen innehåller 

inte dem själva. När Sara och Robert också närmar sig slutet på en uppgift, har de arbetat enligt 

en överenskommen formalistisk agenda, vilket betyder att de har kommit fram till ett svar som 

”borde” vara rätt eftersom de använt sig av en metod, som i alla fall deltagarna i det tidigare 

utdraget skulle kalla för logisk. Även om de båda hamnar innanför ramen för det matematiskt 

korrekta finns där ett spår av avståndstagande som Robert uttrycker.    

 
1. Sara : Hmm, vi kan kolla på facit  

2. Robert: mmm, hhh, åhhh 

3. Sara: jaa, det stämmer  

4. Robert: åhh::: 

5. Sara: Vi har gjort rättt! Ha- 

6.                          [-ha-ha-ha  

7. Robert:       [hehehe jag har inte vaknat än.  

8.                          Börja med såna här grejer  

9.                         (1) 

10.                         Det blir bra det. Hm hm hmmm. <Ska vi ta nästa då?                                                    
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11.                         Denhärdå?> 

12. Sara: Ja. 
Utdrag 8 (samtal 3) 

 
Allvar kombinerat med likgiltighet inför huruvida svaret stämmer överens med facit är en annan 

metod att tillgå för att hantera sin trovärdighet. När Sara vill kontrollera svaret i facit kontrar 

Robert med att gäspa och kommentera att det är för tidigt på morgonen för att ägna sig åt 

matematik. I sekvensen ovan balanserar Robert på gränsen mellan avståndstagande och 

engagemang. Efter att Sara har föreslagit att facit skall tas i beaktande (rad 1) svarar Robert med 

att låta trött och stöna (rad 2) och när det visar sig att de har fått rätt svar (rad 3) fortsättar 

stönandet med en gäspning (rad 4). Efter Saras glädjeyttring (rad 5) skrattar Robert lite förstrött 

för att sedan kommentera sin trötthet och svårigheten med att hålla på med matematik i detta 

tillstånd (rad 7-8) och sätter sedan punkt på det lösta talet (rad 10) för att sedan styra över 

samtalet på nästa tal i boken. Vad Robert jobbar fram är inte bara ett sätt att hantera det som kan 

tänkas stå på spel, d v s den matematiska prestigen, utan det kan ju också vara så att han 

överdriver sitt avståndstagande för att kontrastera Saras framfart. Därmed framstår han inte som 

allt för duktig. 

 Det lyckligaste slutet följer i nästa sekvens som består av slutet på ett sju minuter långt samtal 

mellan Jocke och Patrik. 

 

9. Jocke: Förtiåtta delat på tre då (.) får vi se om [det blir rätt då. 

10. Patrik:                                                                              [>Förtiåtta::::= 

11. Jocke: =delat i tre är> (.) sexton.  

12. Patrik: Åh!   

13. Jocke: Coolt! 

14. Patrik: Vi klara talet! 

15. Jocke: Hahahahahaha! 

16. Patrik: Fy faan! 

    Utdrag 9 (samtal 1) 

 

Efter en lång kamp (som jag tänker titta närmare på lite senare) med de matematiska redskapen, 

är talet över. Patrik och Jocke tog sig igenom uppgiften med de medel som de ansåg vara 

nödvändiga och de gjorde det utan att tappa ansiktet genom att blanda ett tidigare regelverk, 

avbildat från deras tidigare göranden och matematikboken, och tillfälliga retoriska konstruktioner. 

Bedriften ligger i att de inte någon gång ger upp och att de båda blir delaktiga i 

lösningsförfarandet. 
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Subjektens inter- och intradiskursiva interaktion 
Efter att ha tittat på hur de diskursiva strukturerna möjliggör deltagarnas positionerande i 

förhållande till varandra och till matematiken lyfter jag nu blicken mot relationen mellan de olika 

matematiska diskurser, som jag introducerade i teorikapitlet, och deras möjliggörande för 

deltagarna att agera och interagera. Jag börjar med att rekapitulera de begrepp som jag hittills har 

använt mig av. Samtalen drivs främst av deltagarnas hanterande av det som står på spel, den 

matematiska prestigen, och de arbetar mycket med att försöka klargöra sin egen inställning till 

matematiken genom att antingen förminska matematiken, då de ironiserar över dess tyngande 

allvar, genom att förminska sig själva, via konstruerandet av sig själva och varandra som ömsom 

auktoritära ömsom anti-auktoritära kategorier, eller genom att upprätta ett avstånd mellan sig 

själva och en på förhand given matematisk praxis. Med hjälp av stake-begreppet studerade jag 

sedan hur deltagarna använde sig av olika diskursiva resurser, som kan sägas vara en blandning av 

det som inom en matematisk diskurs skulle kunna betraktas som meningsbärande matematiska 

symboler och regulativa metaregler, men som i detta fall endast syftar till att generera ett 

diskursivt flöde, samt andra diskursiva resurser av mer eller mindre retorisk och/eller materiell 

karaktär. På samma sätt som många av mina deltagare så smärtfritt som möjligt vill ta sig igenom 

till exempel A-kursen i matematik utgår jag från hur de, utifrån sina självreglerande 

subjektspositioner, tar sig igenom en matematisk uppgift. Nu riktar jag fokus mot hur deltagarnas 

subjektspositioner och diskursiva göranden resonerar med de matematiska diskurser som jag 

introducerade i teorikapitlet. Jag talar här om den kuvade, den ansvarsfulla och den reglerade 

matematikern och deras göranden i den tvingande, reglerande och den frigörande matematiken.     

Tvingande matematik, kuvade matematiker 

Med tvingande menar jag att matematiken, såsom den konstitueras av deltagarna i samtalet, inte 

medför några egna upptäckter, utan bara utgör en mall för ett algoritmiskt görande vilket 

förvandlar deltagarna till passiva åskådare av en frusen matematisk representation, likt den 

Mouwitz pratar om när han menar att den matematiska aktiviteten får stå tillbaka för den 

matematiska presentationen. Ett exempel på detta ser utgörs av Calle och Damon som hanterar 

de uteblivna matematiska upptäckterna genom att försöka kämpa mot varandra istället för att 

tränga igenom själva matematiken. De är placerade i en matematisk aktivitet som de inte 

upprättat ett förhållande till utan som de snarare betraktar utifrån. De antagonismer som uppstår 

sker mellan dem själva och inte mellan dem och matematiken. När Calle och Damon möts i en 

tolkningskamp om vad som är själva problemet och hur det skall lösas, blir detta ett exempel på 

en annan typ av hegemonisk artikulation, som ger uttryck för en tillfällig kompromiss som båda 

tillfälligt accepterar för att kunna gå vidare med nästa tal. Ur ett maktperspektiv måste alltid 
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någon ge efter för att någon form av dynamik skall uppstå och i detta fall är det Damon, som fick 

sin lösning ifrågasatt, men som inte lämnar sin förklaring utan går med på att även acceptera 

Calles förslag. Den för tillfället artikulerade hegemonin blir en form konsensus, som när som 

helst kan komma att ifrågasättas. Den kuvade matematikern är den som gör för görandets skull, 

utan att varken reflektera över någon form av inneboende logik eller praktisk användning. Det är 

ett fruset görande i en frusen diskurs.  

 
1. Calle:  Varför minus femton? 

2. [       ] 

3. Damon: För att du gör det, för att få ut talet. 

4. Calle:  Varför? 

5. Damon:  Därför, att få ut talet. 

Utdrag 10 (samtal 2) 

 

Damons motiv för sitt sätt att lösa ekvationen är att det helt enkelt är så man gör. Med detta 

uttalande fungerar han som en passiv mottagare av en matematik som konstituerar ett särskilt och 

begränsat handlande som varken leder till förståelse eller nytta. Damon verkar däremot inte se 

något problem med att låta sig styras av matematiken och behöver därmed heller inte hantera det 

på något särskilt sätt.  Genom att ironisera eller vara nonchalant går det också att undvika att låta 

sin trovärdighet, eller oförmåga till egna matematiska initiativ, undermineras vilket Robert får visa 

i nästföljande stycken. I det första stycket finns nyckelfrasen på rad 5, där Robert en gnutta 

cyniskt kommenterar Saras lösningsförslag som självklart och inte särskilt uppseendeväckande; 

det är ju så de alltid tycks lösa liknande ekvationer och Robert hamnar därmed steget före trots att 

han under hela sekvensen håller sig passiv genom att bara reagera på Saras uttalanden.        

 
1. Sara: om vi skriver den som x-två plus tio x plus nio  <är lika med  

2.                          noll>  så (.) vi kan låta= 

3. Robert: [hm, ja, nej   

4. Sara: [=de här= 

5. Robert:  den vanliga ja 

6. Sara: =andragradsekvationer 

7. Robert: japp 
Utdrag 11 (samtal 3) 

 
Det som är mest intressant i ovanstående stycke är att Sara drar ut på sitt uttalande så att Robert 

hinner kommentera det innan hon uttryckligen hinner lansera sitt lösningsförslag. Vad som sker 

är en form av upphämtning från Roberts sida och denna möjliggörs av Sara när hon, genom att 

först bara indikera vart hon är på väg (rad 4), skapar språkliga luckor i samtalet. Saras sätt att 
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hantera både sitt eget och Roberts handlande banar väg för den ansvarsfulla matematikern som 

jag senare kommer att studera lite närmare. 

Reglerande matematik 

Med reglerande matematik avser jag den matematik som dels, i form av de numeriska 

inskriptionerna, är med och konstituerar samhället och människans livsutrymme, dels den 

matematik som människan som ett självreglerande subjekt använder sig av när hon orienterar sig i 

samhället. Jag placerar den reglerande matematiken någonstans mellan den tvingande 

matematiken och den frigörande matematiken. Detta då den a) innebär ett visst tvång, utifrån 

bestämda mallar och en bestämd praxis men dock motiveras, av sig själv eller användaren utifrån 

ett nyttighetsperspektiv, b) uppmanar till kritiskt tänkande, då ett användningsområde skulle 

kunna vara den reglerade matematikerns kritik mot den reglerade matematiken och c) kan leda till 

en kreativ matematisk praxis. Deltagarnas samtal möjliggörs, som jag tidigare har visat, av de för 

den sociala diskursen naturligt konstituerande retoriken. Genom att konstruera auktoritära 

kategorier och nyttja olika berättarroller skapas trovärdighet och genom att hantera det som 

eventuellt kan stå på spel minskar risken för att denna trovärdighet undermineras. De aktiviteter 

som på något sätt är kopplade till deltagarnas retoriska spel vill jag därför också kalla deras 

retoriska resurser. Detta då denna retoriska repertoar inte är den enda som deltagarna använder 

sig av. Utöver den potterska retoriken går det att finna resurser av mer eller mindre materiell 

karaktär. Jag pratar här om hur deltagarna hänvisar till olika exempel i boken eller till det som står 

i facit, använder sig av miniräknare eller utnyttjar information som ligger utanför de tidsbundna 

och rumsligt begränsade samtalen. Olika tidsrelaterade åberopanden som diskursiva resurser har 

jag gett exempel på tidigare. Dels är det vanligt att hänvisa till ett tidigare görande, som antingen 

representerar en vedertagen praxis eller bara ett enskilt exempel på att det går att göra på 

motsvarande sätt i det aktuella talet, dels hänvisas det också till framtiden, när till exempel svaret 

redan är känt och därmed representerar någon form av slutmål för samtalet.    

 

1. Sara : Hmm, vi kan kolla på facit  

2. Robert: mmm, hhh, åhhh 

3. Sara: jaa, det stämmer  

4. Robert: åhh::: 

5. Sara: Vi har gjort rättt!                             Utdrag 18 (samtal 3) 

Facit utgör en typisk resurs som nästan slentrianmässigt mobiliseras, även i de fall då deltagarna 

egentligen varken tvekar över sitt svar eller har två motstridiga svar som de vill jämföra med en 

opartisk domare. Boken är också en resurs som kan vara bra att ta till när märkligheter har 

uppstått eller när någon behöver mer kött på benen för att leda sitt resonemang i bevis. Oftast är 
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det emellertid inte de logiska resonemangen i boken som åberopas utan snarare det faktum att 

deltagarnas lösningsmönster på något sätt liknar de lösningar som presenteras i boken. När 

deltagarna själva letar upp eller använder sig av dessa resurser och utan något större motstånd 

använder sig av dessa talar jag om resursernas reglerande funktion. Ett exempel på reglerande 

matematik finns i Roberts och Saras ekvationslösning där deras fokus ligger på ett korrekt 

manipulerande av den matematiska symbolismen med syfte att ta sig igenom matematiken för att 

på andra sidan framträda som fullvärdiga medborgare. Jag nämnde tidigare att Robert och Sara 

skiljer sig från de övriga deltagarna genom att de redan har tagit sig igenom A-kursen. De har 

därmed redan upprättat en kontakt med matematiken och de arbetar nu med att upprätthålla 

denna så att de i bästa fall också kanske lär sig något nytt på vägen. Det är denna reglerande 

matematik som konstruerar Robert och Sara som potentiella självreglerare. Genom att acceptera 

och anamma en viss praxis förfogar de över de redskap de behöver för att orientera sig i samtalet 

och kanske därmed också i samhället. 

Ansvarsfulla matematiker 

Den ansvarsfulla matematikern är den som agerar utifrån (snarare än reagerar på) de numeriska 

inskriptionernas samhälleliga gränsdragningar. Därmed har han eller hon också möjlighet att ta 

ansvar för andras göranden, så även inom den matematiska diskursen, som i denna analys blir en 

metafor för det numeriskt konstituerade samhället i stort. Den ansvarsfulla matematikern 

möjliggör både transformationen reglerade objekt/självreglerande subjekt men öppnar även upp 

för de andras deltagarnas uppbrott ur de matematiska hegemonierna. I detta avsnitt lägger jag 

fokus på möjligheter för ett kollektivt görande, olika former av matematiska bekännelser och 

diskursiva utbrytarförsök. Som jag har varit inne på tidigare är byte av berättarroll ett effektivt sätt 

att skapa trovärdighet och neutralitet och de vanligaste formerna av subjektspronomen i 

deltagarnas samtal var man, du, jag och vi, där det sistnämnda vi flitigt används vid deltagarnas 

upprättande av en gemensam lösningsrepertoar eller då en avstämning om vad som skall göras 

härnäst behövs. I följande sekvens används vi flitigt på flera ställen. 

 

20. Men ska vi göra klart den här först= 

21. Linda:          [Ja 

22.      Rickard: [Jaaaa 

23.      Anne: [=innan vi går till nästa, ok, vi kan ju sudda ut det jag gjorde för 

24.                          det var ju inte så rätt. 

Utdrag 13 (samtal 4) 
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Trots att de flesta samtalen byggs upp gemensamt av deltagarna så är det vanligt att en enskild 

deltagare tar på sig skuldbördan eller ansvaret för olika typer av felsteg. Anne visar exempel på 

detta på de sista raderna i sekvensen ovan. Jocke uppvisar en motsvarande ärlighet i följande 

sekvens i vilken han försöker förklara varför det har gått snett. 

 
17. Patrik:  Nu ringer en klocka när du sa sådär 

18. Jocke:  <Nej för jag tänkte jag t- för jag läste liksom> (.) i huvet läste    

19.                           jag x lika med fjorton där x lika med arton <där men det står ju  

20.                           fan> x plus arton x (.) plus [plus=   

21. Patrik:                                               [Mm 

22. Jocke: =fjorton 

23. Patrik:  Det vart [en jävla skillnad 

24. Jocke:                             [Då måste man räkna= 

25. Patrik:  =ut alla x 

26. Jocke:  Ja 

27. Patrik:  Exakt 

28. Jocke:  Eh, men då gick det ju upp ett litet ljus i alla fall  

29. Patrik:  Hur gör vi då då? 

    Utdrag 14 (samtal 1) 

 

Jag skulle vilja belysa Patriks uttalande på rad 17 och Jockes uttalande på rad 28, eftersom de först 

och främst ramar in sekvensen på ett snyggt sätt, men också eftersom de båda skulle kunna ge 

uttryck för vad jag vill kalla tillfällig emancipation. Sekvensen får sin karaktär av det inledande 

påståendet i vilket Patrik åberopar någon form av kognitivt tillstånd vilket öppnar upp för 

fortsatta beskrivningar av liknande tillstånd. Med tillfällig emancipation menar jag att uttalandet i 

sammanhanget bara kan ses som retoriskt, eftersom det inte följs av några uttalanden om utökad 

förståelse eller alternativa lösningsstrategier, men ändå möjliggör att de båda söker sig i andra 

riktningar. Sekvensen visar hur de båda hanterar ett, i förhållande till en matematisk praxis, 

felaktigt tillvägagångssätt. Det är svårt att hävda ett felaktigt svars korrekthet, om det inte 

överensstämmer med facit14, och då gäller det istället att hantera missödet med hedern i behåll.  

Jockes bekännande är spännande av flera skäl. Helt klart fungerar det som motiv för 

diskursanalytiska analyser av aktiviteter som involverar det som brukar kallas för tankeverksamhet 

då Jocke så väl beskriver svårigheten att kausalt knyta ihop det som sägs ligga innanför huvudet 

med det i samtalet språkliga görandet. 

                                                 
14 Ibland har ju även facit fel och dessa triumfartade ögonblick brukar vara väldigt populära för såväl vuxna som 
unga matematikstuderande. 
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 Om man inte vill vara lika tydlig med att erkänna eller förneka att något står på spel finns det 

mer diskreta former som följande exempel belyser. Följande sekvens har redan presenterats men 

det kan vara av intresse att studera den i sitt fullständiga diskursiva sammanhang. Jag har visat hur 

Jocke inför eventuella lyssnare utmålar sig och sin kompanjon som matematiska anarkister, när 

Patrik tar på sig rollen som ledare och sakta men säkert får med sig Jocke på noterna och hur de 

båda sedan jobbar på med uppgiften ända tills de stöter på patrull. Utelämnade som de är till 

endast sig själva och matteboken måste de på något sätt hitta nya strategier att arbeta vidare efter.    

 

30. Jocke:                49 jaha (1.5) men då får man inte ut x:et.  Ska man räkna   

31.                          vidare då?  

32. Patrik:  Ja det måste vi göra  

33.                          (2)  

34. Jocke: Det är inte att man delar att man liksom  

35.                          hackar ner x:en bit för bit så man får ett exakt tal?   

36.                          (2)  

37.                          Men hur fan vet man vad som vad som är rätt  

38.                          då för varje x (.) för det är ju tre x 

39. Patrik: Mhh 

 

   Utdrag 15 (samtal 1) 

 

Ett problem som jag upplever som matematiklärare är deltagares rädsla för att ställa så kallade 

”dumma” frågor och därmed utmåla sig själv som okunniga, och därigenom riskera att betraktas 

som obildbara. Genom att inlinda en rak fråga med ord som egentligen inte ändrar det 

lingvistiska innehållet möjliggörs ett mottagande som inte angriper eventuella felaktigheter i själva 

frågan. I sekvensen nedan trixar Jocke till frågan och därmed ges Patrik möjlighet att trixa till 

svaret, vilket han gör genom att byta perspektiv i samtalet och det fortsatta lösningsförfarandet. 

Det går inte att säga att Patrik ser Jockes fråga som felaktig. Däremot hanterar han den på ett sätt 

som gör att han kan undvika att antingen såga eller svara på den, samtidigt som han minimerar 

risken att ta ställning till den igen, genom att skifta fokus i samtalet.  

  

40. Jocke:  H-hur kommer man fram till liksom vad första  

41.                           x:et är, vad andra x:et är och vad tredje x:et är 

42. Patrik:  Man ska man ska räkna ut hur många meter (otydligt) 

43. Jocke:  Hur m- okej? 

44. Patrik:  Asså (.) hur långt det är (.)  här 

45. Jocke:  Jaa…? 
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46. Patrik:  För det ska bli åtti sammanlagt= 

47. Jocke:  [Ja? 

48. Patrik:  [=i hela  

49.                           (1)  

50.   eh vahetere… 

51. Jocke:  Ja vänta nu [det här är ju=  

52. Patrik:                                [h-hela a-          

53. Jocke:  nånting plus fjorton där. Det är ju nånting plus arton där 

54. Patrik:  Ja, så är det! 

   Utdrag 16 (samtal 1) 

 

Med h-hur och liksom (rad 40) som en stake-subtelty kan Jocke åberopa sin osäkerhet och möjliggör 

ställandet av en matematiskt känslig fråga. Jockes fråga är intressant eftersom han frågar efter tre 

olika svar, men med linjära (lösbara) ekvationer kan x bara stå för ett specifikt värde.  Utifrån 

resonemanget om det blivande kontra det varande x: et söker Jocke efter tre blivanden. Det går här 

inte att säga om Patrik avläser Jockes fråga som felaktig i sammanhanget eftersom han istället för 

att ifrågasätta frågan försöker ändra samtalets riktning. Istället för att gå in på teknikaliteter 

hänvisar Patrik till den ursprungliga uppgiften (rad 42). Därmed förskjuter han också samtalets 

fokus från en algoritmdiskurs – hur löser man med hjälp av de regler som gäller för 

ekvationslösning den uppställda ekvationen? – till en problemdiskurs – vad frågar de efter i 

uppgiften? Eventuellt behandlar inte Jocke och Patrik problemet och den följande ekvationen 

som två moment i samma problem utan dessa moment utgör i lika stor utsträckning själva 

problemet. Jocke godtar med visst inslag av tvekan detta fokusskifte men skapar med sitt okej 

(rad 43) förutsättningar för att Patrik skall kunna vidareutveckla sitt resonemang. Patrik går 

vidare och hänvisar till en figur i boken (rad 44). Figuren blir en resurs som mobiliseras för att 

eventuellt konkretisera ett tidigare resonemang. Jocke lämnar på nytt över ordet till Patrik och 

från rad 46 till rad 54 tar samtalet ny fart med mycket överlappande tal. 

 I följande sekvens, som är en direkt fortsättning på sekvensen ovan, rekapitulerar Patrik och 

Jocke vad de har gjort genom att kommentera sina tidigare aktiviteter. Först fattas enhälligt 

beslutet om att sudda ut lösningen eftersom den bygger på en felläsning av uppgiften i boken. 

Tystnad, ett uppgivet ”fan” följt av mer tystnad medför möjlighet för Patrik och Jocke att 

bearbeta det ekvationsrelaterade trauma de just upplevt. Återigen är det Patrik som låter Jocke ta 

upp farten igen. Med frihet följer ansvar, så också i denna situation, där de tryckta av 

konsekvenserna uttrycker en viss uppgivenhet med både tystnad och hårda ord. För att komma 

vidare krävs en bearbetning av det tidigare görandet. 
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55. Jocke:  Så det är ju inte fjorton arton= 

56. Patrik:  N[äh! 

57. Jocke:     [=åtti ja 

58. Patrik:  Ja det är så det är  

59. (1.5)  

60. :  oj då 

61. Jocke:  Nu vart det- 

62. Patrik:  Ska vi sudda hela [eh? 

63.  Jocke:                                            [Ja= 

64.    =vi gör det  

65. (2) 

66. Patrik:  fan 

67. (3) 

    Utdrag 17 (samtal 1) 

 

Den kollektiva bearbetning som sker i sekvensen ovan skulle kunna misslyckas. Jag har tidigare 

varit inne på att det alltid finns en möjlighet att deltagarna ger upp, men i mitt material finns inga 

sådana exempel, vilket går att tolka på olika sätt. Först och främst är situationen speciell. De har 

ju fått en uppgift som fyller ett syfte som inte bara är relaterat till dem själva utan främst till mig 

som lärare och forskare. Detta kan innebära att deltagarna anstränger sig lite extra, men det finns 

också en annan möjlighet. Eftersom de, utifrån uppgiftens ramar, tvingas lösa talen på egen hand 

har de heller ingen möjlighet att, t ex av bekvämlighetsskäl, fråga en lärare. I sekvensen finns det 

ingen möjlighet att skylla på någon annan än dem själva och eftersom de inte ifrågasätter själva 

det matematiska måste de korrigera sitt agerande i relation till detta. Detta kommer visa sig vara 

en vinnande strategi, något som kommer att behandlas i nästa avsnitt.     

Frigörande matematik  

För den diskursanalytiskt orienterade läsaren kanske tal om frigörelse inte rimmar så väl med talet 

om de diskursiva formationernas handlingsbegränsande karaktär. Med hegemonibegreppet ser jag 

dessa formationer som endast tillfälliga och möjliga att omkonstrueras. Om det inte går att bryta 

sig loss ur en diskurs, så går det i alla fall kanske att vara med och omskapa den. Frigörelse i mitt 

empiriska material handlar om deltagarnas försök att använda sig av olika strategier, som kanske 

ur ett akademiskt perspektiv inte är matematiskt korrekta, men som i alla fall åstadkommer 

förändringar som inte är direkt avhängiga ett maktperspektiv.  

 Tidigare har jag behandlat den tvingande matematiken, som en matematik som den kuvade 

matematikern inte tar ställning till utan bara okritiskt följer. Det handlar i princip bara om att ”få 

ut talet”. Sedan pratade jag om den reglerande matematiken som mer är knuten till en praxis som 



 37 

syftar mer till sig själv än att bara få ett svar som överensstämmer med facit, även om facit utgör 

en resurs för att bekräfta korrektheten i både svar och praxis. I relation till denna 

matematikdiskurs diskuterade jag sedan den ansvarsfulla matematikern, som kan sägas möjliggöra 

transformationen av det av den tvingande matematiken reglerade objektet till ett i den reglerande 

matematiken självreglerande subjekt.  

 I detta stycke vill jag belysa denna transformations frigörande karaktär, med avseende på dess 

upplösande eller rekonstruerande av en matematisk hegemoni. I de fall då en lösningsstrategi inte 

verkar leda fram till det rätta svaret måste nya lösningar och tillvägagångssätt tas i beaktande. Man 

kan se det som att deltagarna är inne på ett felaktigt spår och de måste nu ta ställning till hur detta 

spår skall överges till förmån för ett annat, och förhoppningsvis mer korrekt. Det handlar om att 

bryta ett flöde eller en rytm vilket kan ske på lite olika sätt. Oftast är det någon av deltagarna som 

gör den andre uppmärksam på att något är fel. Med ett utdraget påstående med inbyggda luckor 

ges Patrik flera möjligheter att bryta mönstret.  Det går inte att säga om Patriks yttrande, som är 

uppdelat på rad 1, 3, 5 och 7, får någon fortsättning. Det går däremot att se att det fungerar som 

både överlämnande och accelerator. Nyckefrasen är ”…i hela…” som först mobiliseras på rad 3 

men som istället för att följas av ett yttrande från Patrik åstadkommer tystnad på rad 4. Patrik 

bryter tystnaden på rad 5 med ”eh, vahetere…” som ren och skär, men för spelet väldigt effektiv, 

utfyllnad. På rad 6 sätter Jocke igång och Patrik hjälper till på rad 7 genom att i det närmaste 

reprisera rad 3 med ”h-hela a-”.  Mönsterskiftet sker sedan på rad 8 vilket bekräftas på rad 9.  

 
1. Patrik:                  För det ska bli åtti sammanlagt= 

2. Jocke:                   [Ja? 

3. Patrik:                  [=i hela= 

4.                               (1) 

5.                               =eh vahetere= 

6. Jocke:                    Ja vänta nu [det här är ju=  

7. Patrik:                                      [=h-hela a-          

8. Jocke:                     =nånting plus fjorton där. Det är ju nånting plus arton där 

9. Patrik:                    Ja, så är det! 

  Utdrag 18 (samtal 1) 

 

Tidigare såg visade jag hur det var Jocke som först började tveka och hur Patrik sedan förmådde 

honom förvandla denna tvekan till vad som var galet. Om jag tidigare sett de båda som två 

självreglerande subjekt, vill jag i partiet ovan se det som att de tillsammans representerar ett 

självreglerande diskursivt subjekt som åstadkommer skiftet i lösningsförfarandet. Om den stora 

matematiska diskursen, i samtalet representerad som åberopad praxis, varit tvingande i den 
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bemärkelsen att den reglerat samtalet, går det för första gången även att se ett frigörande inslag. 

Genom att Jocke och Patrik tillsammans sätter sig upp mot sin egen felaktiga tolkning av den 

matematiska diskursen bryter de därigenom den hegemoniska artikulation som de tidigare varit 

med och upprättat.  

 Samtalet ovan belyser förhållandet mellan det abstrakt matematiska och det konkret 

matematiska. Det konkreta utgörs av bokens problemformulering och det abstrakta den utifrån 

problemet uppställda ekvationen. När samtalen stannar upp, finns det möjlighet för deltagarna att 

reflektera över vad de håller på med genom att kommentera tidigare aktiviteter och resonera över 

hur de bör fortsätta. På så sätt jobbar de tillsammans fram en diskursiv uppenbarelse i form av 

den gemensamma upptäckten om vad som har gått snett i deras tidigare lösningsförfarande. I 

vissa fall framträder det gemensamma strävandet efter ett rätt svar eller förståelse i och med 

samtalets utformning, utan att några personliga pronomen används. Med matematiken som en 

frigörande diskurs öppnar jag upp matematiken för de matematiska aktiviteter som inte tillåts ta 

plats i de matematiska läroböckerna, eftersom de helt enkelt innehåller felaktigheter. Genom att 

låta den accepterade matematiken och den bortstötta matematiken ingå i samma kategori som jag 

kallar den kreativa matematikens omöjliga och möjliga göranden, utesluts alla på förhand 

konstituerande regler och sökande efter dessa regler blir därmed en matematisk aktivitet i sig.   

Sammanfattning av analysen 
Låt mig nu sammanfatta det i analysen som är av mest intresse för uppsatsens frågeställning. Jag 

har alltså varit ute efter att studera hur deltagarna hanterar matematiken och vad som händer när 

de gör detta, genom att titta på deltagarnas a) intagande av olika matematiska subjektspositioner 

och b) bruk av matematikens diskursiva resurser för att se hur dessa förhåller sig till varandra och 

vidare tittat på hur de konstruerar olika matematiska diskurser som målas upp och suddas ut i 

takt med att samtalen fortskrider. Som jag har visat är det viktigt att deltagarna ges en viss frihet 

att hantera matematiken, vilket de kan åstadkomma själva genom att visa att ingen prestige står på 

spel genom att ta på sig rollen som matematiska gröngölingar. Det var det som jag beskrev i det 

första utdraget (s. 24), där Jocke lyckades erhålla vad jag kallade matematisk carte blanche: Trots 

detta möjliggörande för deras fortsatta aktiviteter, blir ändå lärarens frånvaro något som måste 

hanteras. I brist på en förgivet tagen auktoritet är det upp till deltagarna att antingen åberopa 

tillfälliga auktoriteter, för att kunna driva, eller acceptera en annan deltagares auktoritet, för att 

kunna drivas. Detta kan sägas vara en stor förklaring till deltagarnas dubbla jobb som både 

handlar om att positionera sig i förhållande till matematiken och till varandra. Det som står på 

spel blir därmed deltagarnas egna konstruktioner av sina egna eller varandras förtrogenhet med och 

intresse för matematiken, vilket möjliggör ett fortsatt agerande. I detta hänseende får 
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matematiken tillhandahålla de resurser som deltagarna behöver för att kunna åberopa dessa 

maktpositioner som kan styra alternativt reglera samtalens framfart. Det gäller att inte förneka 

matematikens allvar, samtidigt som detta allvar måste hanteras för att inte bli övermäktigt, vilket 

kan ske genom att t ex ironisera över den matematiska praxisen. Detta kan ses som ett sätt att 

hantera matematikens reglerande funktion.  

 För vissa hamnar det matematiska i skymundan när andra maktkamper ligger i fokus. Då 

handlar det mer om en kamp om vem som är auktoriteten per se och inte vem som är den 

matematiske auktoriteten. De förhållanden som upprättas mellan matematiken och deltagarna 

kan sägas uppstå genom att de som matematiska subjekt hänvisar till eller konstruerar en egen 

version av matematiken som de sedan förhåller sig till i de fortsatta samtalen. Det finns också en 

möjlighet att se hur samtalen genom deras begränsning, i förhållande till det tal som skall lösas, 

resulterar i det som jag kallar den lilla diskursens hegemoni, som utgörs av deltagarnas 

slutförande av talet, deras reflektioner över sitt görande och deras konsensusbetonade syn på vad 

som är matematik och vem eller vilka som är förtjänta att använda sig av den. Denna hegemoni 

kan sägas syfta till ett distanserande från en uteslutande matematik eller ett närmande till en 

inneslutande matematik. Ett exempel på uteslutande matematik återfinns i utdrag sju på sidan 24, 

i vilket deltagarna utesluter sig själva när de underkänner sin egen lösning av talet, vilket innebär 

en hegemonisk förslutning av en matematisk diskurs som inte innehåller dem själva. Som jag har 

nämnt innehåller deltagarnas samtal ett dubbelt jobb, det som rör det aktuella problemet och det 

som rör deltagarnas förhållande till matematiken. Ofta handlar det om att balansera detta 

förhållande utifrån den uteslutande och den inneslutande matematik som deltagarna själva 

konstruerar, genom att t ex ge uttryck för både avståndstagande och engagemang. Ibland så 

upprättas inget förhållande överhuvudtaget, och det sker i de fall då det matematiska hamnar i 

skymundan för andra maktkamper. Då går det också att tala om en annan typ av diskursiv 

förslutning, som mer ger uttryck för en tillfällig kompromiss som båda tillfälligt accepterar för att 

kunna gå vidare med nästa tal. Resultatet av detta blir att en deltagare kvarstår som en passiv 

mottagare av en matematik som konstituerar ett särskilt och begränsat handlande som varken 

leder till förståelse eller nytta. Ur ett maktperspektiv måste alltid någon ge efter för att en 

dynamik och därmed rörelse skall uppstå, men denna rörelse behöver inte vara uttryck för 

förståelse. Men det är inte alltid som det räcker med en auktoritet. När deltagarna går ihop och 

skapar en gemensam diskursiv referenspunkt till matematiken kan de som ansvarsfulla matematiker 

tillsammans arbeta fram gemensamma upptäckter. I vissa fall framträder det gemensamma 

strävandet efter ett rätt svar eller förståelse i och med samtalets utformning, utan att några 

personliga pronomen används. Ibland kan dock dessa behövas för att skapa gemenskap och 



 40 

sammanhållning. Användandet av vi tycks handla om deltagarnas upprättande av en gemensam 

lösningsrepertoar eller en avstämning om vad som skall göras för stunden med syfte att dela 

ansvaret om någonting går fel. Då handlar det emellertid inte de logiska resonemangen i boken 

som åberopas utan snarare det faktum att deltagarnas lösningsmönster på något sätt liknar de 

lösningar som presenteras i boken. Genom att ta på sig ett kollektivt ansvar kan en deltagare 

hantera en fråga på ett sätt som gör att han både kan undvika att såga den och att svara på den. 

Ett sätt som jag visat är att förskjuta samtalets fokus från en algoritmdiskurs till en 

problemdiskurs. När deltagarna själva letar upp eller använder sig av dessa resurser och utan 

något större motstånd använder sig av dessa, talade jag om resursernas reglerande funktion. 

 Istället för att prata om två självreglerande subjekt kan det ibland vara bättre att se hur två 

deltagare tillsammans representerar ett självreglerande diskursivt subjekt som åstadkommer till 

exempel ett skifte i ett lösningsförfarande. Om den stora matematiska diskursen, i samtalen 

representerad som åberopad praxis, varit tvingande i den bemärkelsen att den reglerat samtalet, 

går det att på detta sätt även se ett frigörande inslag. Genom att deltagarnas tillsammans sätter sig 

upp mot sin egen felaktiga tolkning av den matematiska diskursen bryter de därigenom den 

hegemoni som de tidigare varit med och upprättat. Deltagarnas färd mot det lösta talet kan ses 

som en sammansmältning av det tvingande och det frigörande. Det är inte helt av fri vilja som de 

ger sig in i matchen men de accepterar ändå situationen och hanterar den på ett självständigt sätt. 

Genom att de utöver detta uppnår ett resultat som överensstämmer med facit åstadkoms flera 

saker. Matematiken återupprättas som en symbol för det mänskliga upptäckandet samtidigt som 

denna den lilla diskursens hegemoni återbildar det matematiska metanarrativets status. 

Utelämnade i en situation som inte liknar någon annan, utom möjligtvis från någon av alla de 

matematiklektioner de genom livet har bevistat, erövrar de ansvarsfulla matematikernas, genom 

att lotsa varandra genom den matematiska praktiken, sin plats som självreglerare och 

samhällsförvaltare. 

Slutsatser 
En diskursiv resa är snart i hamn och det är nu dags att försöka samla ihop de bitar som strötts ut 

på vägen. Låt mig först rekapitulera uppsatsens övergripande tema och frågeställning. Temat var 

vuxenstuderandes återupprättade kontakt med matematiken. Med detta tema utgick jag från ett 

språkligt problematiserande, representerat av olika språkfilosofiska, samhällskritiska och 

diskursanalytiska resonemang genom att formulera forskningsfrågan: Hur talar vuxenstuderande 

matematik och på vilket sätt konstruerar/rekonstruerar detta tal olika tvingande, frigörande och 

reglerande representationer av en matematisk diskurs? Denna fråga utgick från dels en ambition 

att generera diskursanalytisk teori inom matematikdidaktik, dels en ambition att problematisera 
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matematikens roll för samhällsmedborgarens självreglering och individens frigörelse i relation till 

det postmoderna samhället. För att kunna föra dessa båda diskussioner presenterade jag först en 

kort sammanfattning av några matematikdidaktiska teorier med fokus på hur behovet av en 

diskursanalytisk matematikdidaktik har uppstått och hur denna teoribildning behöver utvecklas.   

Jag utvecklade sedan i huvudsak två resonemang om matematikens status i det postmoderna 

samhället. Det första fokuserade på eventuella möjligheter för matematiken att gå från en 

kuvande och logisk begreppsapparat, till en frigörande och kreativ aktivitet och det andra utgick 

från matematikens roll som orienteringsverktyg för det självreglerande subjektets vara i det 

postmoderna samhället.  

 Inför analysen av det empiriska materialet utgick jag från en diskurspsykologisk referensram 

som möjliggjorde etnometodologiskt fokus på empirin kombinerat med en diskursteoretisk 

överblick på densamma. Min utgångspunkt för analysen var att studera hur deltagarna hanterade 

både uppgifterna och sina relationer till matematiken utifrån teman som makt, styrning, 

självreglering och frigörelse. För att belysa detta hanterande, i form av deltagarnas språkliga 

göranden, fokuserade jag inledningsvis på tre nyckelscener som framträdde i alla fyra samtal och 

som, med olika karaktäristiska förtecken, lät min problemställning träda fram. Dessa nyckelscener 

var rollbesättning, omskolning och avtackning. Med dessa metaforiska begrepp visade jag hur deltagarna 

i det empiriska materialet, genom åberopandet av olika subjektspositioner, fasade in sig i den 

matematiska diskursen, både med avseende på förhållning och deltagande, och hur de retoriskt 

konstruerade ett diskursivt rum som möjliggjorde deras matematiska göranden. Efter att ha tittat 

på detta konstituerande av diskursiva strukturer och deltagarnas positionerande i förhållande till 

varandra och till matematiken lyfte jag blicken mot relationen mellan de olika matematiska 

diskurser, som jag introducerade i teorikapitlet, och deras möjliggörande för deltagarna att agera 

och interagera. Samtalen i mitt material drevs mest av deltagarnas hanterande av det som står på 

spel, den matematiska prestigen, och de arbetade mycket med att försöka klargöra sin egen 

inställning till matematiken genom att antingen förminska matematiken, genom att ironisera över 

dess tyngande allvar, genom att förminska sig själva genom att konstruera sig själva och varandra 

som ömsom auktoritära ömsom anti-auktoritära kategorier, eller genom att upprätta ett avstånd 

mellan sig själva och en på förhand given matematisk praxis. Samtalen konstituerades därmed 

genom deltagarnas användande av olika diskursiva resurser, en blandning av meningsbärande 

matematiska symboler, regulativa metaregler och andra resurser, språkliga och materiella. Genom 

att rikta fokus mot hur deltagarnas subjektspositioner och diskursiva göranden resonerade med 

de matematiska diskurser som jag introducerade i teorikapitlet införde jag i analysens sista steg de 

metaforiska subjektspositionerna den kuvade, den ansvarsfulla och den reglerade matematikern 
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och deras göranden i den tvingande, reglerande och den frigörande matematiken. I det följande 

tänkte jag diskutera uppsatsens slutsatser utifrån tre teman: Vuxenmatematikens retoriska 

vändning, dess praktiska tillämpning samt relevans för matematikdidaktiken. När dess teman nu 

behandlas har jag försökt att koppla dem till mina kunskapsanspråk, d v s min ambition att bidra 

med dels diskursanalytisk teoribildning inom matematikdidaktik dels peka på några praktiska 

implikationer för synen på och hanterandet av relationen matematik, individ och samhälle.  

Vuxenmatematikens retoriska vändning 
Jag har under uppsatsens gång introducerat en mängd begrepp, vissa analytiska och vissa av mer 

metaforisk karaktär, och jag tänkte nu låta dessa gravitera mot en sammanfogande beskrivning av 

vad jag har försökt visa med denna uppsats. Denna beskrivning sammanfaller lämpligt nog med 

rubriken på detta stycke, matematikens retoriska vändning, vilken jag nu ämnar diskutera. Vad 

innebär då denna vändning? Lite förenklat kan den sägas vara en vändning som framträder ur den 

treenighet som jag konstruerade med uppsatsens frågeställning, dess diskursteoretiska ram samt 

dess diskurspsykologiska fokus på deltagarnas samtal. I analysen utgick jag från tre matematiska 

subjektspositioner; den kuvade, den självreglerande och den ansvarsfulla matematikern och deras 

språkliga göranden utifrån en tvingande, reglerande och frigörande matematik. Detta gjorde jag 

för att försöka belysa de sidor av matematiska aktiviteter som kanske vanligtvis inte lyfts fram i 

matematikdidaktiska analyser, nämligen de som har med hanterandet av matematiken, snarare än 

tillägnandet av den skolmatematiken som läroboken och/eller läraren presenterar. Med denna 

analys visade jag att deltagarna i mitt material kan inta en mängd möjliga subjektspositioner för att 

åstadkomma ett görande som ömsom handlar om att driva det matematiska framåt, ömsom 

handlar om att hantera relationen till det matematiska, vilket innebar mycket retoriskt arbete och 

hoppande mellan olika retoriska incitament. Detta kan sägas vara kärnan i matematikens retoriska 

vändning, ett hanterande av matematiken som en diskurs fylld med retoriska resurser som 

möjliggör det empiriska materialets matematiska samtal. Detta får som konsekvens att det inte 

alltid är det, enligt läroboken korrekta matematiska, som bär konversationen, eftersom 

deltagarnas fokus inte ligger på lärande utan snarare på hanterande, överbryggande, överlevande. 

Detta öppnar i sin tur upp för ett lössläppt och kreativt förhållningssätt till matematiken med 

vilket de förmår bryta igenom dess allvar. I teorikapitlet hänvisade jag till Lyotards resonemang 

om hur mänsklig aktion, snarare än reaktion, skall bli möjlig i ett språkspelsperspektiv. Detta blir 

endast möjligt om språkspelens gränser ingår i eller problematiseras i språkspelen själva, något 

som dess aktörer åstadkommer genom att vara uppmärksamma på sin egen funktion i språkspelet 

(1984: 17). I mitt material har jag låtit exempel på aktion framträda i och med de 

samtalssekvenser, där deltagarna lekfullt kommenterar och reflekterar över matematikens ömsom 
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uttalade ömsom underförstådda allvar. Kan det kanske vara detta lekfulla förhållningssätt som 

både Unenge (1999) och Mouwitz (2006) efterlyser i matematisk undervisning för att möjliggöra 

ett subjektivt tillgängliggörande av matematiken? Men i dessa samtal är det faktiskt deltagarna 

själva och inte läraren som åstadkommer de lekfulla elementen. Exempel på reaktion återfinns i de 

sekvenser där matematiken konstituerar ett handlande som bara skall följas, utan varken mål eller 

mening ”…för att få ut talet”.   

 Med hjälp av Rose (1999) ser jag hur motivet för matematiken har blivit dess möjliggörande 

av människans roll som ett självreglerande subjekt i det postmoderna samhället. Men då 

matematiken i sig konstituerar en sådan maktstruktur medför detta att matematiken både kan 

verka som frigörande och tvingande. I den kan deltagarna betraktas som hjälplösa, såtillvida att 

de ännu inte är innehavare av den – för deras transformation från reglerade objekt till 

självreglerande subjektet – så nödvändiga orienteringskunskap som matematiken utgör. I och 

med att de är vuxna så ingår de på ett sätt redan i kategorin självreglerande subjekt men de saknar 

en viktig beståndsdel för att få åberopa denna. Så vad är det som händer när deltagarna tar sig an 

uppgiften och med alla tillbuds stående regler försöker lösa den? Främst vill jag säga att det 

handlar om upprättandet av ett kontrakt, med vilket de båda accepterar matematiken som något 

som det finns ett värde i att ägna sig åt. Matematiken kan sägas vara representerad av dels 

läroboken dels deras tidigare göranden, men i analysen av materialet mer som diskursiv resurs än 

logisk motor. Genom att utmåla sig själva som icke-matematiker möjliggör också deltagarna 

bruket av andra retoriska resurser än rent matematiska. Ändamålet i form av ett korrekt svar 

helgar de matematiskt oheliga medlen men möjliggör samtidigt ett utträde ur en tvingande 

matematik som deterministiskt reglerar deras göranden. Med tanke på t ex Jockes och Patriks 

(från samtal ett) resa mot det lösta talet och deras uttryckta glädje är det svårt att inte beskriva 

denna som glädjefull och kreativ, fast med vissa inslag av uttryckt uppgivenhet som måste 

hanteras för att de båda på nytt skall kunna ta upp det matematiska spåret. Denna acceptans av 

ett givet svar kanske också kan vara uttryck för behovet av en referenspunkt i en allt mer 

fragmenterad värld. 

Praktiska implikationer för matematikdidaktik 
I stycket ovan diskuterade jag vuxenmatematikens retoriska vändning, utifrån min 

diskurspsykologiska analys av de matematiska samtalen, och nu tänkte jag diskutera denna 

vändnings relevans för en praktisk skolmatematisk undervisning. Inledningsvis i denna uppsats 

gjorde jag en distinktion mellan skolmatematiken och den akademiska matematiken och det finns 

en poäng att diskutera dess praktiska implikationer utifrån denna dikotomi. Utifrån resonemanget 

om matematikens roll för samhällsmedborgarnas självreglerande möjligheter framträder en 



 44 

nyttobetonad syn på matematiken och nytta är oftast något som eftersträvas i ”skarpa lägen” när 

matematikeleverna avkräver läraren ett svar på den klassiska frågan ”men varför ska vi hålla på 

med det här, egentligen?”. Genom att se skolans ämnen som förmedlare av kunskaper som skall 

användas kan detta leda till att matematiken framställs som ett verktyg snarare än ett sätt att 

tänka. Därmed blir skolmatematiken knuten till de självreglerande subjektens blivande. Detta kan 

leda till att den matematiska humanisering, som matematikdidaktiken efterlyser, eftersom både 

skolmatematiken och den akademiska matematiken blir pragmatiska diskurser som konstituerar 

mallar för ett okritiskt reagerande snarare än ett kritiskt agerande. T ex kan statistiken ses som de 

numeriska inskriptionernas konstituerande av medborgarnas handlingsutrymme, endast om 

medborgarna har tillräckliga kunskaper för att tillgodogöra sig statistikens informerande 

egenskaper. Det handlar om matematik som auktoritet i kombination med en vardagsmatematisk 

kompetens som kanske inte förmår att kritiskt granska de ”sanningar” som statistiken upprättar, 

något som kan leda till en form av utestängande snarare än inkluderande (Rose, 1999: 7). Men 

trots den formalistiska matematikens svåråtkomlighet vill inte alla deltagare i min empiri 

uteslutande erkänna den pragmatiska sidan, utan de hoppar mellan en tvingande, reglerande och 

frigörande matematik.  

 På samma sätt som makt, styrning och självreglering är kopplat till sanningsbegreppet 

kommer kunskapen om denna sanning snabbt i fokus. Jag har tidigare pratat om hur Gödels 

ofullständighetsteorem bryter ner matematikens absolutism men att dess auktoritära funktion 

ändå tycks kvarstå. Med fokus på en matematikdidaktik som intresserar sig för och vill förbättra 

matematikundervisningen ser jag en stor poäng med att som jag gjort låta deltagarnas retoriska 

hantering av det matematiska ligga i fokus. Detta då det lättare går att studera deras väg genom 

det matematiska, med bruket av spelregler som kanske ursprungligen inte var avsedda för spelet. 

Så länge svaret överensstämmer med facit är alla medel tillåtna. Denna diskussion kan vara 

relevant för alla de som ser det som ett problem att de matematiska kunskaperna ses som en 

förutsättning för medborgarna att klara sig i samhället. Skulle det till och med kunna vara så att 

ett icke-lärande är att föredra framför ett mer ortodoxt matematiskt lärande, eftersom individerna 

i alla fall då får behålla sin heder och sin kreativa förmåga? Medan Unenge (1999) ser positivt på 

att matematikundervisningen på senare tid fokuserat just på kreativ problemlösning ser Mouwitz 

(2006) en risk med att den matematiska formalismen då lätt hamnar i skymundan. Hur man skall 

ställa sig till detta dilemma hänger helt och hållet på för vad och för vem matematiken skall vara 

bra. Som jag ser det handlar det om på vilken sida om matematiken man väljer att stå på när dess 

roll i samhället studeras. Står man, som förmodligen de flesta matematiklärare, på insidan går det 

att ställa frågan: Matematik är någonting viktigt för samhället och dess medborgare så hur kan vi 
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övertyga de som står utanför att så är fallet? Står man på utsidan går det däremot att fråga: Varför 

och för vem är matematiken viktig? Genom att, som jag har gjort i denna uppsats, fokusera på 

vad som hanteras och hur detta hanteras, hoppas jag att de som på något sätt är involverade i 

matematikundervisning börjar engagera sig i dessa frågor. 

Teoretiska implikationer för matematikdidaktik 
Ett av mina syften med denna uppsats har varit att bidra med diskursanalytisk teoribildning inom 

matematikdidaktik. Utifrån detta syfte tänkte jag i detta stycke diskutera den diskursanalytiska 

matematikdidaktikens möjligheter. Min utgångspunkt har i det analytiska arbetet inte varit att 

söka efter att förbättra matematikundervisningen för vuxenstuderande utan snarare varit att 

ifrågasätta dess relevans för dessa studerandes bildningsresa. Detta problematiserande resonerade 

med en matematisk kunskap som genom Kant har framställts som nödvändig för ett rationellt 

och fullvärdigt subjekt (Mouwitz, 2006). De vuxna som ingår i undersökningen har av olika 

anledningar inte formellt erövrat rollen som fullvärdiga självreglerande subjekt och dessa skall nu 

återuppta kontakten med den matematiska diskursen för att genomgå transformationen från 

objekt till subjekt. Att då bara prata om ett matematiskt lärande kan leda till en matematisk 

diskurs som tas för given och som är avsedd att innehålla något för alla. För mig har ett 

diskursanalytiskt perspektiv på matematikdidaktik inneburit ett problematiserande av matematisk 

kunskap och matematiskt lärande som har inneburit att jag har fokuserat på begreppet 

hanterande före begreppet lärande. Med en diskursanalytisk matematikdidaktik går det att 

överbrygga eller dekonstruera dikotomin mellan det kognitiva och det socialkonstruktivistiska 

lärandet (Kieran et. al., 2002: 11) och jag har i denna uppsats försökt göra det senare. I min analys 

av samtalen lät jag mig inspireras av Sfards (2002) resonemang om hur matematiska symboler 

både kan användas som det matematiska samtalets meningsbärande objekt och som dess 

reglerande meta-diskursiva resurser. I min analys har jag tagit fasta på det meta-diskursiva 

hanterandet och försökt diskutera detta utifrån relationen mellan uppsatsens matematikdeltagare 

och deras egen konstruktion av en matematisk diskurs, en allians som syftar till värdig överlevnad 

snarare än ovärdig matematikinlärning. Med hänvisning till Lerman (2002) och lärarens roll för 

den matematiska individens blivande, ser jag det som att de försöker bryta sig ur den matematiska 

diskurs som andra än de själva varit med och konstituerat och legitimerat. För att ta sig igenom 

matematiken, behöver deltagarna bygga upp den på sina egna villkor och de konstruerar därmed 

ett diskursivt rum i vilket de så smärtfritt som möjligt kan orientera sig. Genom att låta de 

matematiska objekten föras upp på en metadiskursivnivå och därmed utgöra resurser bland andra 

tillgängliga retoriska resurser ges deltagarna möjlighet att respektlöst ta sig igenom den 

tillkrånglade formalismen. För en diskursanalytisk matematikdidaktiker tror jag att det är viktigt 
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att inte försöka utgå från en enda, väldefinierad, diskurs utan istället lämna utrymme för olika 

matematiska diskurser som alla tillhandahåller resurser för matematiska samtal. Som jag har varit 

inne på kan det finnas problem att kombinera diskursanalysens antiessentialistiska hållning med 

en normativ matematikdidaktik och det är detta som har varit min utmaning i mitt teoretiska, 

metodologiska och analytiska arbete. Vad jag har försökt göra är att närma mig 

matematikdidaktiken från det diskursanalytiska hållet snarare än att ta avstamp i en 

matematikdidaktisk forskartradition och i denna försöka anamma en diskursanalytisk metodologi. 

Jag ser det som ett försök till ett tunnelbygge i vilket det borras från två håll, vilket bäddar för en 

mängd olika, teoretiskt såväl som praktiskt fruktbara och intressanta möten mellan de diskurser 

som bär med sig någon form av matematisk framställning.  

Avslutande diskussion 
I denna diskussion tänkte jag passa på att reflektera över mitt eget arbete med uppsatsen och 

därmed försöka svara på frågan om jag har bidragit med något som kan vara av intresse och som 

skulle kunna leda till ett vidare problematiserande utifrån den diskursanalytiska matematik jag har 

presenterat i ovanstående text. Med andra ord: Finns det någon tillämpbarhet som sträcker sig 

utanför uppsatsens språkligt begränsade kontext? Utifrån min övergripande målsättning att 

presentera en tänkvärd, relevant och kontingent version av matematikens möjligheter och 

begränsningar blir denna fråga självklart öppen för de möjliga tolkningar/dekonstruktioner som 

en eventuell läsare av denna uppsats kan erbjuda. Att ta sig an ett problem är enligt mig att 

samtidigt försöka vilja förstå någonting, så även inom den diskursanalytiska världen i vilken 

förståelse helt klart blir något problematiskt med begreppets kognitiva eller metafysiska grundton. 

Samtidigt som ett avståndstagande mot allt vad essens, realism och kognitivism innebär handlar 

diskursanalysen väldigt mycket om att motivera sin egen existens med resonemang som ändå är 

svåra att svära fria från en essentialistisk grundklang. Genom att utgå från kravet på kontingens 

som ett försök att presentera en möjlig men inte nödvändig version av verkligheten, återstår för 

mig frågan om vad som skapar denna möjlighet. Jag ämnar därför avslutningsvis lyfta fram några 

självrefererande dilemman som i bästa fall kan leda till en tydligare inramning av uppsatsen i dess 

diskursanalytiska helhet15. Ett tema rör uppsatsens övergripande diskursanalytiska perspektiv som 

jag har försökt avhandla vid sidan om det problemrelaterade stoffet, och dess relation till 

matematikerna, d v s de som skapar matematiken. För dessa måste väl ändå matematiken 

upplevas som en trygg värld, i vilken Pythagoras sats alltid är giltig och inte på något sätt kan 

korrumperas? Är det så att för dem är åberopandet av matematiken ett sätt att överleva 

                                                 
15 För en pedagogisk och underhållande redogörelse över diskursanalysens självrefererande dilemma, läs Malcolm 
Ashmores The Reflexive Thesis från 1989. 
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postmodernismen? Med Lyotards postmoderna syn på den vetenskapliga kunskapen går det att 

problematisera dennas förhållande till matematiken men det ges också en möjlighet att upphäva 

de låsta positionerna, vilket många av deltagarna i min undersökning gör alldeles föredömligt, 

men för en matematiker, absolut en smula oheligt. Till detta bör läggas att matematiken, även för 

en diskursanalytisk författare som försöker motstå detta, tycks inbjuda till ett essentiellt 

ställningstagande och det är väl inte för inte som matematiken har fungerat som laboratorium för 

filosofiska resonemang som vill motivera någon slags allmängiltighet. Detta behov av en trygg 

värld, i vilken idéerna får stå som orörda bastioner, kan vara en förklaring till att matematikens 

strukturella kollaps inte tycks riktigt få något riktigt genomslag.  Men det postmoderna tänkande 

kan bidra till en förändrad inställning till matematikens status och i denna bemärkelse blir ju 

deltagarna i mitt empiriska material i vissa fall väldigt postmoderna i sitt sätt att lösa sina 

uppgifter. Som jag ser det utgörs diskursanalysens styrka av det faktum att olika typer av 

problemområden kan behandlas på samma spelplan, d v s den språkliga spelplan som formar vårt 

livsutrymme. Att dra in matematiken på denna spelplan ser jag som en fruktbar åtgärd för att 

problematisera dess roll för både samhälle och individ. Jag vill därför så här när jag närmar mig 

slutet slå ett slag för den renodlade diskursanalysens möjligheter att – på det ifrågasättande vis 

som den har gjort sig känd för när det kommer till andra samhälleliga diskurser – ta sig an 

matematiken och bidra med alternativa versioner av det förgivet tagna för att kunna ställa 

relevanta frågor som ingen ens trodde var möjliga att ställa  

 Att avsluta är alltid svårt. Jag väljer att göra det med några ord om min egen användning av 

matematiken som retorisk resurs. I denna uppsats har jag ju framställt matematiken som både mål 

och medel för det självreglerande subjektet. Om jag utgår från dessa resonemang, i vilka 

matematiken framställs som en nödvändig del i de blivande samhällsmedborgarnas 

utbildningsrelaterade vardande, kan det ju vara problematiskt att påstå att en vuxen utan allmänna 

kunskaper i matematik inte är en fullvärdig medborgare. Å ena sidan behövs matematiken för att 

konstruera ett fullvärdigt subjekt och å andra sidan måste det till ett fullvärdigt subjekt för att 

kunna ta till sig matematiken. Alltså, det måste finnas en annan fråga som rör uppkomsten av de 

vuxna matematikstuderandenas konsensusbetonade acceptans av den matematiska statusens 

reproduktion och denna fråga lämnar jag åt vidare forskning, liksom frågan som rör vems ansvar 

det är att lyfta matematiken från det tvingande till det frigörande och om detta är något som bör 

angå alla människor. Genom att åberopa människans uppmärksamhet och kreativitet visar 

Lyotard att det hela tiden finns en möjlighet att utvidga språkspelen, vilket i sig skulle kunna leda 

till någon form av subjektets förlösning från en matematisk hegemoni. Vad detta kommer att 

resultera är dock svårt att förutse. Varför inte, som Mouwitz (2006) föreslår och som deltagarna i 
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analysen faktiskt gör, helt enkelt tömma den matematiska papperskorgen och låta det logiska 

såväl som det ologiska få träda fram i en dekonstruerande omvändning som målar upp 

matematiken som en aldrig sinande uppsättning av omöjliga, galna och självmotsägande 

aktiviteter, idéer och infall. Vad som sedan ska göras med denna matematiska dekonstruktion 

lämnar jag åt läsaren att fundera över.  
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 A 

Appendix 

 

Transkriptionssymboler 

Nedan följer de transkriptionssymboler jag har använt mig av i uppsatsen. De är alla hämtade ur 
Wooffitt (2001).  
 

 
(.5) Paus som anges i sekunder. Denna paus 0.5 sekunder 
 
(.) Paus som är kortare än 0.5 sekunder  
  
sextiotre Understrykning markerar betonad stavelse 
 
? Stigande betoning, behöver inte indikera frågor 
 
˚kan jag få˚ Gradtecken visar noterbart lägre tal än omkringliggande tal 
 
[men, vadå? Hakparentes visar samtidigt eller överlappande tal 
 
ja: Kolon markerar förlängning av ljudet strax före. 
 
<låångsaaamt> Gapet mot ordet indikerar långsammare tal  
 
>snabbt< Spetsen mot ordet indikerar snabbare tal  
 
avbrut-  Bindestreck markerar ett snabbt avslut på talet 
 
= Likhetstecken markerar tal som hänger ihop 
 
(ord) Ord i parentes markerar osäker transkription 
 
(   ) Ohörbart tal eller missljud 
 
.hhh Inandning 
 
hhh Utandning 
 
Upprepade symboler, t ex :::, hhhh, betyder ytterligare förlängning 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


