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Abstract 

 

The aim of this study is to investigate if and how teachers’ and students’ communication in a classroom 

can lead to learning mathematics. It also aims to identify how students can reason about mathematics in 

various classroom situations. The study was conducted by using participant observation and interviews 

with three teachers and their classes in year 1 at a school in northern Sweden. The results show that oral 

communication of mathematics has equal room as written mathematics. Students work in the book, but 

the teacher and student also communicate to solve math problems in the book. Communication between 

students and teachers and between students takes place in the teaching. Communication is used as a tool 

for learning and development in mathematics. Students and teachers communicate mathematics in the 

classroom to learn and to understand each other. Learning processes take place in every lesson and pupils 

practice their communication skills in Year 1. Pupils understanding of mathematics are positive. Students 

in grade 1 think that math is fun and exciting. They understand teacher’s instructions, explanations and 

lessons. And the teachers believe that communication is an important tool in mathematics teaching. 

 

Nyckelord: matematik, kommunikation, kommunikativ förmåga, lärandeprocess 
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1 Inledning 

Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag uppmärksammat att muntlig 

kommunikation i matematik inte får lika stort utrymme som skriftlig matematik, som 

exempelvis att räkna i matematikboken. Elever arbetar i boken efter att läraren har haft 

en genomgång och resten av lektionen får elever lösa matematiska uppgifter i 

matematikboken själva eller med hjälp av läraren. Elever vänjer sig vid att 

matematikundervisningen börjar med en genomgång och att de sedan får arbeta med 

boken. 

Matematisk kommunikation är ett viktigt verktyg som gör det möjligt för barnen att visa 

sitt matematiska tänkande samt sin förståelse för matematik (Lee, 2015). Matematisk 

kommunikation är ett verktyg för eleverna att visa hur de tänker genom att använda sitt 

språk muntligt och skriftligt, exempelvis genom att rita, eller att skapa andra saker. Lee 

(2015) menar att i matematik är det nyttigt att läraren frågar elever, frågar efter ett 

resonemang och ber elever att tänka högt. Det är också viktigt att eleverna kan få tid att 

tänka efter när de får frågor av läraren. Att tänka högt, menar Lee är inte att prata högt, 

utan att tänka högt och att höra sin egen röst utan att störa andra. När elever svarar och 

försöker ge en förklaring till en fråga kan de lära sig att tänka djupt i matematik. Det 

gäller också att läraren skapar en trygg klassrumsmiljö där det är möjligt för elever att 

tänka samt svara utan att vara oroliga över om de svarar fel (ibid.). 

Kommunikation är en viktig del i vårt samhälle. Att kunna förmedla kunskap, samtala 

och dela med sig av tankar är ett måste om utvecklingen ska gå framåt. Kommunikation 

sker på många olika sätt i klassrummet och i undervisningen. Kommunikationsförmåga 

är en av de förmågor som eleverna förväntas utveckla inom ämnet matematik. Det står 

tydligt i läroplanen (Skolverket, 2011) att undervisningen i matematik ska bidra till att 

eleverna utvecklar förmågorna att föra matematiska resonemang samt kommunicera 

matematik i vardagliga och matematiska sammanhang. Dessa färdigheter krävs för att 

skapa en god kommunikationsförmåga, enligt Kilborn (2007) och Skolverket (2011). 

Inom matematik har Granström och Einarsson (1995) sett att det är viktigt att läraren 

avslutar resonemangen kring ett matematiskt problem samt summerar vad klassen har 

kommit fram till genom att svara på sin egen fråga. Läraren har en viktig roll i 

kommunikationen i klassrummet, och elevens roll är att återge något som hen har lärt 

sig tidigare och beskriva något på uppmaning av läraren (ibid.). 

I klassrummet är det läraren som styr kommunikationen anser Granström och Einarsson 

(1995). De menar att läraren har kontroll och rätt att fördela ordet till elever och elevers 

uppgift är att lyssna och be om ordet. I det typiska amerikanska klassrummet, enligt 

Hamm och Perry (2002), är läraren och läroboken en grundläggande källa för 

matematisk auktoritet, medan elever i princip ignoreras och inte har någon auktoritet. 

Hamm och Perry undersöker därför om eleverna kan ha möjlighet att ha auktoritet i 

matematikklassrum. Men det visar sig att lärarna kommunicerar med elever utifrån att i 
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matematik är det boken som har det rätta svaret eftersom den är granskad samt skriven 

av lärare och inte av eleverna.  

Löwing (2006) har studerat ett antal lektioner i matematik och fann brister i 

kommunikationen och förståelsen mellan elever och lärare. Hon upptäckte att 

kommunikationen sker under det korta ögonblick då elever hade lärarens 

uppmärksamhet. Många elever idag har bristande kunskaper i matematikens språkvärld 

av begrepp, termer, och dels undviker även lärarna att använda ett matematiskt språk 

när de pratar med eleverna. Löwing menar att detta resulterar i missförstånd mellan 

lärare och elever inte bara vid kommunikation utan också när elever ska tolka sina 

läromedel. 

Det jag vill undersöka i denna studie är matematisk kommunikation mellan lärare och 

elever i undervisningen. Undersökningen ska även ge svar på om eller hur 

kommunikationen används som verktyg för lärande och utveckling av eleverna. Den 

nya kunskap som möjligtvis kan komma fram genom undersökningen är hur lärare och 

elever använder kommunikation som ett verktyg för utveckling och lärande. Jag tänker 

studera hur elever och lärare samtalar och kommunicerar matematik i klassrummet för 

att utvecklas och därmed förstå varandra. Resultaten i den här studien kommer 

förhoppningsvis att bli en hjälp i min framtida yrkesroll som matematiklärare. 
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2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om och på vilket sätt lärare och elevers 

kommunikation i klassrumsundervisning kan leda till lärande i matematik. Syftet är 

också att kartlägga hur elever i årskurs 1 resonerar kring matematik i olika 

klassrumssituationer. 

2.2 Frågeställningar 

1. Hur ser kommunikation i matematikundervisningen ut i årskurs 1? 

2. Vilken lärandeprocess framträder i klassrummet?  

3. Vilka olika verktyg/arbetsätt använder läraren i matematikundervisningen? 

4. Hur beskriver elever kommunikation och lärande i matematikklassrummet?  
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3 Forskningsbakgrund 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och internationell forskning kring 

kommunikation, lärande och klassrumsundervisning som jag anser är relevant för min 

studie. Jag redogör även för viktiga begrepp och kopplingar till dagens styrdokument i 

matematik. 

3.1 Styrdokument 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står det att 

undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 

matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till 

sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang (Skolverket, 2011). 

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera 

logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också 

ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur 

dessa kan användas för att kommunicera matematik i vardagliga och matematiska 

sammanhang (ibid.). 

Kunskapskravet för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 är bland annat att eleven 

kan beskriva och samtala på ett i huvudsak fungerande sätt och att eleven kan använda 

konkreta material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss 

anpassning till sammanhanget. Eleven ska även kunna föra och följa matematiska 

resonemang som val av metoder och räknesätt (Skolverket, 2011). 

I en rapport från Skolinspektionen (2009) framgår bland annat att 

resonemangskompetens och kommunikationskompetens behövs för att framgångsrikt 

kunna använda matematik. Dessa mål ska skolan sträva emot, men det är även de mål 

som skolan har svårast att hjälpa eleverna att nå. De andra kompetenserna är 

problemlösningskompetens, procedurhanteringskompetens, representationskompetens 

och sambandskompetens. Förmågan att motivera val via slutsatser och att argumentera 

samt att undersöka hypoteser i matematik handlar om resonemangskompetens. När det 

gäller kommunikationskompetens ska eleverna kunna kommunicera, utbyta information 

om matematiska idéer och bland annat föra muntliga och skriftliga tankegångar (ibid.). 

Ontario är en kanadensisk provins i Toronto och där har de en läroplan för eleverna i 

årskurs 1- 8 inom matematik, Ministry of Education (2005). Enligt Ontarios läroplan i 

matematik för årskurs 1-8 ska eleven bland annat kommunicera matematiskt tänkande 

muntligt, visuellt och skriftligt, med hjälp av det vardagliga språket. Eleverna ska också 

utveckla ett matematiskt ordförråd och en mängd olika representationer. 

Kommunikation är en viktig process för att lära matematik. Genom kommunikation har 

elever möjlighet att reflektera över och förtydliga sina idéer, deras förståelse av 

matematiska relationer, och deras matematiska resonemang. Kommunikation är en 

process att uttrycka matematiska idéer och förståelse muntligt, visuellt och skriftligt, 
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med hjälp av siffror, symboler, bilder, grafer, diagram och ord. Elever ska kommunicera 

för olika ändamål och för olika målgrupper, till exempel med lärare, klasskamrater, och 

med andra elever, eller hela klassen, Ministry of Education (2005).  

3.2 Matematik och kommunikation 

Matematik definieras som en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och 

metodutveckling (Nationalencyklopedin). Skolverket (2011) formulerar matematiken 

som ett ämne som har en flertusenårig historia med bidrag från många olika kulturer. 

Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att 

utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en reflekterande 

och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och 

tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta 

välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta 

i samhällets beslutsprocesser (ibid.). 

Cross och Woods (2009) menar att matematik erbjuder ett kraftfullt medel för att förstå 

och analysera världen. Matematikens sätt att beskriva och representera kvantitet, former 

och mönster hjälper individer att organisera sina insikter och sin förståelse om världen 

på ett systematiskt sätt. Cross och Woods skriver vidare att matematik behövs för att 

exempelvis kunna räkna och mäta i vardagen.  

Skollagen (2010:800) tar upp fem aspekter om matematik. Den första är och kanske den 

allra äldsta är matematik som vetenskap. Den andra aspekten är matematik som ett 

hantverk, men som alla hantverk också en konst. Den tredje aspekten är matematik ett 

språk, som är ett viktigt medel för kommunikation mellan människor. Den fjärde 

aspekten är matematik som ett hjälpmedel i alltifrån vardagslivet till avancerad teknik. 

Den sista aspekten är att matematik är en del av kulturen som spelar stor roll i den 

historiska utvecklingen inom naturvetenskap och teknik. Matematik är även viktigt 

inom handel och ekonomi, menar Skollagen (2010:800). De fem aspekter av matematik 

skriver även Björklund (2014). Björklund anser att dessa grunder på vad matematik är 

även är önskvärda för eleverna att få upptäcka. 

3.2.1 Matematikläraren 

Den goda matematikläraren anser Björklund (2014) är en lärare; med goda kunskaper 

och färdigheter i matematik, som vet om elevens utveckling i matematik, som vet hur 

man organiserar verksamheten i klassrummet och som även kan skolans regelverk 

gällande bedömning, omdömen, betyg, föräldrakontakter samt är medveten om 

samverkan mellan olika ämnen. Björklund menar även att det är stimulerande och 

spännande att vara lärare, eftersom det är spännande att följa en elevs utveckling. En 

lärare kan påverka elevens framtid och kan utvecklas själv i sin roll som lärare (ibid.).  

Lärares arbete är utmanade och därför har läraren kravet på sig att ha didaktisk 

kompetens, ämneskompetens och social kompetens (Lindström och Pennlert, 2012; 
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Björklund, 2014). Utan goda relationer till eleverna i elevgruppen eller mellan läraren 

och elever blir det svårt att bedriva undervisning som kan leda till lärande påpekar 

Lindström och Pennlert. De menar också att utan goda ämneskunskaper är det även 

svårt att formulera preciserade mål. Didaktisk kompetens innefattar både kunskap om 

undervisning och lärande men också kunskap om att undervisa (Lindström och Pennlert, 

2012; Björklund, 2014). 

Att tala matematik är ett viktigt led i undervisningen anser Malmer (1988). Under 

matematiklektionerna är det oftast matematikprat och mest läraren som står för pratet 

genom att ge förklaringar, dela ut instruktioner, ställa ledande frågor (lotsning) etc. Det 

blir inte någon verklig dialog, eller samtal utan envägskommunikation enligt Malmer. I 

matematik utgör lärarens prat tre fjärdedelar av tiden och elevers utrymme minskar och 

krymper. Malmer påpekar att barn har ett bristande ordförråd och det innebär att elever 

har svårt att tolka lärarens förklaringar och instruktioner. Det innebär också att elever 

har svårt att uttrycka i ord sådant som de egentligen redan vet och känner till. Det är 

därför betydelsefullt att elever använder lämpligt material som exempelvis 

plockmaterial, klossar, och stavar för att de i handling ska kunna finna egna lösningar. 

Malmer påpekar också att det är oerhört viktigt att barn verkligen ges tillfälle att 

uttrycka sina tankar, erfarenheter. Genom tal, bild eller text kan barnen komma i kontakt 

med andra budskap och får därmed också respons. Processer på detta vis blir 

meningsfullt och stimulerar till fortsatt utveckling Malmer (1988).  

3.2.2 Kommunikation i klassrummet 

I klassrummet möts lärare och elever varje dag och tillsammans utför de ett arbete 

(Einarsson, 2003). Einarsson anser vidare att arbetet i klassrummet sker enskilt för 

eleverna medan läraren går runt bland och kommunicerar med eleverna. Alternativt att 

läraren ägnar sig åt administrativt arbete och då inte alls kommunicerar med eleverna. I 

undervisningssituationen sker en kommunikationsprocess mellan lärare och elever 

menar Einarsson (2003). I undervisningen presenterar läraren uppgifter för eleverna 

som de ska arbeta med, och berättar också något som de ska lära sig. Det är därför 

kommunikationen mellan lärare och elever är central för det arbete som sker i 

klassrummet. Men det är typiskt förekommande, enligt Jensen (2012) att en talar medan 

andra lyssnar när det gäller kommunikation i klassrummet. Det är vanligt att läraren 

pratar och elever lyssnar. I ett klassrum är det läraren som har en förmedlande roll och 

vissa elever har avsikter med sin kommunikation i det att de vill lära sig saker eller 

ifrågasätta lärarens förmedlande kunskaper (ibid.). 

Samtalet är den kommunikation som används oftast i klassrummet menar Björklund 

(2014) och Grevholm (2001).  I klassrummet sker samtalet både individuellt och i 

grupper för att förstå varandra och bli förstådda. Flera samtal sker parallellt i 

klassrummet och det kan vara att läraren har ett samtal med en eller flera elever medan 

andra elever arbetar enskilt eller i små grupper med sina uppgifter. Lärarens ansvar är 

att försäkra sig om att elevernas samtal verkligen handlar om matematik samt att alla i 
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en grupp får tillfälle att lära. Läraren har även ansvar för arbetsklimatet, samtalstonen 

och uppföljning från elevernas sida när eleverna har ett gruppsamtal (ibid.). 

Abdul Rahman och Lee (2014) genomförde en studie i Malaysia om kommunikation i 

undervisningen och matematikinlärning. Studien visade att 86 procent av 36 undersökta 

lärare i grundskolan i nio grundskolor är eniga om att kommunikation sker i 

undervisningen. Resultatet visar att matematikinlärning sker när både lärare och elever 

kommunicerar och lyssnar på varandra. Abdul Rahman och Lee föreslår att 

undervisning och lärande bör involvera eleverna aktivt, i synnerhet med hjälp av 

tvåvägskommunikation. Detta kommer att hjälpa elever att förstå bättre vad som lärts 

ut, och beroende på hur läraren frågar sina elever kan detta även bidra till direkta tankar 

och fler interaktioner mellan lärare och eleverna (ibid.). 

3.3 Olika typer av kommunikation  

Enligt Jensen (2012) finns det två typer av kommunikation, den verbala och icke- 

verbala kommunikation i klassrummet.  

Den verbala kommunikationen bygger på symboler och symbolsystem. Ett 

symbolsystem kategoriseras och grupperas i tre huvudkategorier som index, ikon och 

symbol. Index innebär att ett tecken är närhetsmässigt eller orsaksmässigt. Index kan 

vara ett spår, rök som ett tecken för eld med flera. Ikon är ett tecken som är mer eller 

mindre likt sin förlaga, vilket innebär tecknet som det hänvisar till. Symbol menar 

Jensen är ett tecken som används för något specifikt som bygger på skrift, 

gestikulerande tecken och även blindskrift. Icke-verbal kommunikation är sådan 

kommunikation där vi använder kroppen för att producera annat än symboler. Tydliga 

exempel på icke-verbal kommunikation är när någon rynkar på pannan eller ler. 

Huvudnickning, tummen upp eller gester betraktas som icke-verbal kommunikation i 

klassrummet (ibid.). 

Enligt Löwing och Kilborn (2002) finns det fem olika typer av kommunikation när man 

analyserar kommunikation i klassrummet. Dessa typer av kommunikation är 

kommunikationen mellan lärare och elev, kommunikationen mellan elev och läromedel, 

kommunikationen mellan två eller flera elever, kommunikationen mellan föräldrar och 

barn, och den inre kommunikationen som eleven för med sig själv. 

 Kommunikationen mellan lärare och elever innebär att läraren ska använda ett 

förståeligt språk och individanpassa språket. 

 Kommunikationen mellan elev och läromedel handlar om att eleven ska ha en 

viss läsfärdighet, dels förkunskaper för att följa med i texten och lösa de 

uppgifter som ges. Termer och betydelser kan vara svåra och ha dubbla 

betydelser; en vardagsbetydelse och en matematisk betydelse.  

 Kommunikationen mellan två eller fler elever innebär att kommunikativ 

förmågan tränas eftersom eleverna behöver mer hjälp till denna förmåga. 
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Kommunikativ förmågan ska även ingå i en långsiktig plan genom hela 

elevernas skolgång.  

 Kommunikationen mellan föräldrar och barn är den kommunikation som är 

viktigt vid läxläsning och föräldrars okunskap. Okunskapen hos föräldrar kan 

leda till onödiga konflikter. Och ett sätt att undvika detta är att under 

föräldramöten beskriva vad undervisningen går ut på, detta kan hjälpa föräldrar 

att bli intresserade av att hjälpa sina barn.  

 Den sista typen av kommunikation är inre kommunikation som eleven för med 

sig för att bearbeta den information eleven har lyssnat eller läst sig till. Det 

handlar också om att eleverna ska kunna redovisa och diskutera sina idéer 

muntligt och skriftligt.  

3.4 Kommunikation och lärande i matematik 

I detta avsnitt presenteras vad begreppen lärande, lärandeprocess, klassrumsmiljö, 

kommunikation som verktyg och sociokulturellt perspektiv innebär. 

3.4.1 Lärande 

Lärande som nämndes tidigare kan definieras på så många olika sätt. Illeris (2015) 

diskuterar fyra grundbetydelser av lärande och en av dem är att lärande och ordet 

lärprocesser används ofta mer eller mindre liktydigt med ordet undervisning. Illeris 

(2015, 18) definierar lärande så här: 

”Lärande är varje process som hos levande organismer leder till en varaktig kapacitetsförändring 

som inte bara beror på glömska, biologisk mognad eller åldrande.” 

Elleris menar att lärandet förändras exempelvis genom att det som lärts in överlagras av 

nytt lärande eller, på grund av att individer inte längre använder den tidigare kunskapen 

faller det i glömska. Illeris skriver vidare att skol- och utbildningssystemet erbjuder 

systematiska och målinriktade lärmöjligheter, men att det även finns skollärande som 

inte alltid är direkt tillämpbart utanför skolan och utbildningar (ibid.). 

Ordet lärande används i flera olika betydelser. Dysthe (2003) beskriver att lärande är 

något som sker ständigt och överallt. Dysthe menar att lärande äger rum i institutioner 

som är upprättade med lärande som mål exempelvis i skolan och universitet; i små 

grupper av olika slag eller i större grupper. Dysthe skriver vidare om sambandet mellan 

samspel, lärande och dialog, där samspel och lärande är sammanlänkade.  

I en studie om hur man delar eleverna i grupp för att maximera lärande redovisar 

Kosheleva och Kreinovich (2012) att varje elev lär sig av de andra eleverna med högre 

grad av kunskap om mer än två elever arbetar i grupp. Kosheleva och Kreinovich 

beskriver även att om tre elever arbetar i grupp med en viss kunskap från början av 

grupparbetet, kommer de att nå en ny högre nivå av kunskap efter grupparbetet. 

Författarna skriver även om grupparbetets vikt för lärande. Skolan och institutionella 

miljöer är viktiga för människors lärande och utveckling anser Säljö (2005). Säljö 
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menar att termen lärande ofta används med positiva förtecken. Lära är viktigt och ju 

mer man lär desto bättre.  Enligt Säljö är lärandet en aspekt av alla mänskliga 

handlingar och något som är integrerat i alla sociala praktiker. Säljö menar även att 

lärande bygger på en sociokulturell eller kulturhistorisk tradition. Analysen av lärande 

och lärandet i sig sker på tre nivåer nämligen individnivå, organisationsnivå, och 

samhällsnivå (Säljö, 2005).  

Fusun, Clements och Samara (2015) hävdar att barnen lär sig genom att ställa frågor 

och variera det de gör. Förståelse i matematik kräver repeterande erfarenheter med 

samma tal, former, och relevanta uppgifter. Dessa upprepade erfarenheter kan vara i 

strukturerade aktiviteter som gör att barnen engagerar sig i viktiga matematiska idéer 

samt pratar om vad de gör och varför de gör det. Författarna anser att om man börjar 

redan i tidig ålder blir barnen redo att engagera sig i matematikmålen redan i årskurs 1 

(ibid.). 

Enligt Björklund (2014) är det i grundskolans första årskurser som elever lär sig att 

kommunicera matematik, men eleverna behöver också lära sig att förstå de sociala 

normer och regler som råder i klassrummet. Björklund menar att sociala normer är vissa 

regler och rutiner som är svåra för de yngre eleverna att förstå. Dessutom finns det 

oskrivna grundläggande regler för deltagande, som att låta en person i taget tala och 

som att många talare säger mer eller mindre detsamma. 

I första klass kommer elever till skolan och är relativt aningslösa om vad det innebär att 

vara elever i matematik. Ofta berättar läraren hur man beter sig med tydliga 

instruktioner om vad man ska göra och inte får göra i klassen. Perry, McConney, 

Flevares, Mingle och Hamm (2011) skriver i en artikel om hur lärare ska ge explicita 

instruktioner i att delta i matematik och vad som är ett lämpligt beteende för att delta i 

matematikundervisning. Perry et al. (2011) hittade tre distinkta kategorier av 

instruktioner om deltagande. Den första kategorin är instruktioner om 

klassrumsprocedurer, den andra är instruktioner om hur man behandlar varandra och 

material, och den tredje är instruktioner om hur man lär sig matematik. Varje kategori 

ger specifik information till eleverna om hur de ska vara i matematikundervisningen. 

Instruktionerna är att hålla ordning i klassrummet, andra instruktioner är att ha respekt 

för lärande genom att vara tydlig med att ett lyckat matematiklärande sker när man 

lyssnar, fokuserar i problemlösningsmaterial och samarbetar med läraren och andra 

elever för att förstå matematiken menar Perry et al. (2011). 

3.4.2 Lärandeprocess 

Elever befinner sig i en lärandeprocess och lärare ska stödja eleverna i denna process 

enligt Einarsson (2013). Ett barns lärandeprocess i matematik anser Claxton (1990) är 

allt från att barnen lär sig och upptäcker saker och ting som t ex att räkna, veta sin ålder 

eller sin systers ålder. Claxton menar att när barnen börjar i skolan och blir en elev i 

matematik har inte eleven någon aning om vad nummer är eller vilka färgerna är men de 

kan ändå använda ordet på färgerna och andra scenerier som är kända för eleven. Eleven 
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kommer också att möta de svårigheter som finns i matematiken exempelsvis ordet 

”gånger”, ”skillnaden”, ”blir”, ”lägger till” och ”ta bort”. Men när steget för lärande är i 

verksamhet blir det lättare för barnen att lära sig och förändringen och konsekvenserna 

hos eleven kan bli en lång tids inlärningsförmåga (ibid.). 

3.4.3 Klassrumsmiljö 

Miljön påverkar kommunikationen menar Jensen (2012) eftersom kommunikation alltid 

sker i en miljö. I klassrummet som miljö följs vissa traditionella mönster. Jensen 

diskuterar de arrangemang av klassrumsmöbler och den fysiska miljön som anses ha 

inverkan på hur kommunikationen utspelas i klassrummet. Ett barn pendlar ständigt 

mellan miljöer skriver Imsen (2006). Miljöer som skolan, eller klassrummet uppmuntrar 

kommunikation eller förhindrar kommunikation i klassen. Dessa två 

klassrumsarrangemang som modeller kallas sociofugal och sociopetal skriver Jensen 

(2012). Sociofugal är en möbleringsmodell som förhindrar elever att kommunicera 

mellan individerna eftersom de inte har ansiktena vända mot varandra utan enbart mot 

läraren eller talaren. Det är modellen med raka bankrader. Den andra modellen är 

sociopetal som uppmuntrar kommunikation mellan individerna, stolar är ställda emot 

varandra i en cirkelform eller runt ett bord. Individerna ser varandras ansikten och 

uppmuntrar därför kommunikation. En annan modell och ett sätt att möblera 

klassrummet är med en hästskoform eller att sätta bord och stolar i en stor ring. Denna 

sista variant av klassrumsmöblering uppmuntrar till interaktion mellan lärare och elever 

och tvärtom, men då är det de elever som sitter närmast på sidorna och längst bak med 

ansiktet riktat mot läraren som får mest uppmärksamhet (ibid.) 

3.4.4 Kommunikation som verktyg 

Mercer och Sams (2006) forskning visade att elever i grundskolan ofta inte arbetar med 

produktivitet i grupparbetet i klassrummet. Elever hade sämre förmåga att göra 

aktiviteter med andra. Forskningen ville undersöka problemet och ville ta reda på 

lärares stöd för att eleverna ska utveckla sina förmågor i att använda språket som 

verktyg till resonemang. Denna studie gjordes i Sydöstra England i en grundskola.  I 

studien deltog årskurs 5 elever med ålder 9-10. Resultatet visade att elever i allmänhet 

engagerade sig mer samarbetsvilligt, entusiastiskt och produktivt när de arbetade i 

grupp. Dessa resultat kan läggas till en mängd bevis t ex att undervisning med elever i 

hur man använder språket som ett effektivt verktyg för samarbete i en aktivitet, ger en 

gynnsam effekt på deras utbildningsprestation och deltagande (ibid.). 

Att kommunicera menar Grevholm (2001) är att samtala. Det innebär att i samspel med 

andra utbyta meningar. Enligt författaren ska samtalen hjälpa eleverna att skaffa sig nya 

kunskaper. Här erbjuder skolmatematiken regler som är lämpade för att hjälpa eleverna 

att nå matematiken. Uppgifter och instruktioner är tänkta för eleverna att komma igång 

med sitt arbete, för att eleverna ska få hjälp att finna en inriktning till sitt utforskande. 

Grevholm (2001) påpekar att de pedagogiska hjälpreglerna också kan bli ett hinder för 
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tänkande för eleverna. Ett exempel som hon tog upp är samtalet mellan en elev och en 

mattelärare. Läraren tänkte sig att övningen skulle hjälpa eleven att upptäcka 

multiplikationens kommunikativitet, som att ett tal kan skrivas som en multiplikation av 

två andra tal, exempelvis talet 2 kan skrivas som 2*1 och 1*2. Men eleven nådde inte 

det matematiska innehållet utan kommunikationen handlade om vad hen skulle skriva, 

hur hen skulle göra det och var det ska ske (ibid.). 

3.4.5 Sociokulturellt perspektiv 

Ett sociokulturellt perspektiv på människan och hennes lärande och utveckling 

formulerades av Lev Semenovich Vygotskij. I det sociokulturella perspektivet är 

språket centralt i relation till mänskligt tänkande och ses som ett slags inre samtal, Säljö 

(2005, 2014). Språket bör ses som en uppsättning av redskap (Säljö, 2013, 2014). 

Språket är ett redskap enligt Säljö från vilket individen kan låna insikter, färdigheter och 

kunskaper av andra. Det är också genom språket individer kan kommunicera 

erfarenheter och iakttagelser och dela detta med andra. Ord och språkliga uttryck gör det 

möjligt för oss att kommunicera kunskaper och insikter till varandra på ett sofistikerat 

sätt konstaterar Säljö (2013). Säljö (2013, 2014) menar att det centrala i mänskligt 

lärande är språk och kommunikation, eftersom människor utvecklar och formulerar 

kunskaper och insikter genom språket. Det är viktigt i människors liv att ha en 

förutsättning att kunna bygga upp och föra vidare kunskaper och färdigheter mellan 

människor och generationer (ibid.).  

Kommunikation gör att individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter (Säljö, 2013, 

2014). Genom att höra vad andra säger och hur de föreställer sig världen, kan barnet 

upptäcka och lära sig från en mängd iakttagelser menar Säljö (2014). Utveckling 

kommer från individen och den är i huvudsak betingad av den biologiska mognaden. 

Lärande och färdigheter blir möjliga när individen nått tillräcklig mognad. Att lära är att 

dra nytta av samhällets samlade kunskaper och färdigheter (exempelvis läsa, räkna, 

snickra, och så vidare), Säljö (2013, 2014). Kommunikation och samtal är de viktigaste 

arenorna för lärande enligt Säljö (2013). Ur ett sociokulturellt perspektiv är lärande en 

process där individer tillägnar sig delar av kunskaper och färdigheter som utvecklats i 

samhället. I skolan möter barnet vetenskapliga begrepp och detta är också meningen 

med skolan menar Säljö (2013). Dessa begrepp och sätt att tänka kommer att strukturera 

individens sätt att resonera, lösa problem, och kommunicera (ibid.). 
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4 Metod 

I detta kapitel beskrivs den valda metoden vid urvalet av deltagare och lärare i studien. 

Därefter presenteras datainsamlingsmetoder som i det här fallet består av 

klassrumsobservationer och enskilda intervjuer med sex elever och tre klasslärare. I 

detta kapitel redogörs även för genomförandet av studien. Slutligen innehåller kapitlet 

även en beskrivning av hur studiens insamlade data bearbetats, och analyserats. 

4.1 Urval  

Eftersom jag i min undersökning ville studera matematisk kommunikation mellan lärare 

och elever valde jag en skola som har tre klasser i årskurs 1. Skolan är en F-1 skola som 

ligger i norra Sverige. I studien deltog tre årskurs 1 klasser, sammanlagt 63 elever, med 

tre undervisande lärare i årskurs 1.  Lärarna presenteras i en tabell och kallas Lärare A, 

B, och C i studien. I studien deltog de tre klasslärarna i en enskild intervju samt två 

elever från varje klass, som lärarna hade valt ut slumpsmässigt. Dessa elever hade fått 

föräldrarnas samtycke både muntligt och skriftligt. 

För att kunna genomföra min studie tog jag kontakt med den aktuella skolans rektor via 

mejl. I mejlet beskrev jag kortfattat mitt syfte och vilken metod jag skulle använda. 

Rektorn godkände och lärarna var också positiva och gav sitt samtycke. Lärarna 

informerade föräldrar och vårdnadshavare via veckobrevet.  

4.1.1 Presentation av lärarna 

Denna översikt visar erfarenhet och utbildning hos de deltagande lärarna. 

Sammanfattningsvis kan sägas att lärarna hade god erfarenhet och relevant utbildning 

 

Tabell 1. Presentation av lärare 

Frågor Lärare A Lärare B Lärare C 

1. Vad har du för 

utbildning? 
Förskollärare 

Förskollärare/ 

Grundlärare 

Åk 1-6 

F-6 lärare 

2. Hur många år har 

du jobbat som lärare? 
I över 10 år Knappt 20 år I över 10 år 

3. Hur många år har 

du jobbat i denna 

skola? 

nästan 10 år nästan 10 år I över 2 år 
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4.2 Datainsamlingsmetoder 

Deltagande observationer 

De deltagande observationer som använts i denna studie kan beskrivas som en 

småskalig etnografisk studie dvs. forskning med syftet att ge detaljerade bilder av 

händelser och kulturer (Denscombe, 2014). Enligt Fangen (2005) är deltagande 

observation en forskningsmetod som innebär allt från att endast observera till att delta i 

undervisningen. I min studie deltog jag inte utan bara observerade. Min observation 

innebar att jag ställde mig på sidan och tittade på vad eleverna gjorde och sa och så lite 

så möjligt involverade mig i deras arbete. 

Vid observationerna använde jag mig av ett observationsschema som var till stor hjälp 

för att minimera och eventuellt eliminera händelser och situationer i observationerna, 

och istället få fram fokus av kommunikationen i klassrummet (Denscombe, 2014). I 

denna studie samlades empiri för att observera viktiga samtal, dialoger och diskussioner 

i klasserna. Ett observationsschema med låg grad av struktur användes i studien 

(Einarsson, 2003). En observation med låg grad av struktur är strukturerad i den mån att 

forskaren har med sig en frågeställning, eventuellt nedbruten i delfrågor, vilka 

observatören avser att få besvarade i samband med observationen, medan forskaren i en 

observation med hög grad av struktur i förväg har bestämt vilka situationer och 

kategorier som ska studeras. Syftet var att inhämta så mycket information som möjligt 

om det dagliga arbetet under matematiklektionerna. Observationerna innebar att jag 

förde löpande anteckningar över det som skedde i matematikundervisningen ur vilket 

jag sedan kunde hitta mönster i (ibid.). 

Semistrukturerad intervju 

För denna studie valdes semistrukturerade intervjuer som intervjumetod då metoden 

anses erbjuda den flexibilitet som eftersträvades (Denscombe, 2014). Semistrukturerad 

intervju innebär att den som intervjuar har ett färdigt program med frågor som ska tas 

upp och besvaras. Den som intervjuar kan dock vara flexibel vad gäller hur programmet 

ska följas. Vissa ämnen och vissa frågor kan ställas vid olika tillfällen och den som 

intervjuar är inte bunden till en viss ordningsföljd. Det viktiga vid en semistrukturerad 

intervju är att den intervjuade får tillfälle att utveckla sina idéer och dessutom får en 

chans att förklara mer utförligt hur han eller hon tänker. Vid en semistrukturerad 

intervju är frågorna öppna för att den intervjuade ska kunna tala fritt om det ämne som 

behandlas (Denscombe 2009). Utifrån de fyra forskningsfrågorna skrev jag fram ett 

antal intervjufrågor som kom att utgöra ett stöd till intervjun (Bilaga 1) som därmed 

också låg till grund för de samtal som ägde rum med intervjudeltagarna. Vid alla 

intervjutillfällena hade jag intervjufrågorna som stöd och vägledning. Frågorna 

formulerades vid intervjutillfällena på ett öppet sätt för att undvika ledande frågor samt 

för att underlätta för elever att förstå frågorna. Intervjudeltagarna gavs möjlighet att 

utveckla svaren (Denscombe, 2014) på vissa frågor om de önskade. Alla intervjuer 
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präglades av en samtalsinriktad karaktär samt god och avslappnad stämning. Målet med 

intervjuerna med lärare och elever var att söka deras kunskaper, synpunkter, tankar och 

upplevelser kring matematik och kommunikation i klassrummet. Enligt Kaijser och 

Öhlander (2011) görs en intervju med bestämt ett mål vilket föregående mening 

beskriver för denna studie. Studien avslutades med ytterligare en semistrukturerad 

uppföljningsintervju med de tre lärarna i studien. Detta gjordes några veckor efter 

avslutad observation och sista lärarintervjun. Uppföljningsfrågan ställdes till lärare av 

anledningen att få veta mer om den kommunikativa förmågan i klassrummet. Denna 

gång spelades lärarnas svar in så att all min uppmärksamhet kunde koncentreras på 

intervjusituationen. Det är en fördel att använda en ljudupptagare som användes i denna 

uppföljningsintervju eftersom man då kunde lyssna till tonfall och ordval upprepade 

gånger efteråt, samt att man kan koncentrera sig på frågan och svaren, något som Trost 

(2010) menar att ökar studiens kvalitet. 

4.3 Genomförande 

4.3.1 Klassrumsobservationsstudie 

Studiens syfte var att se hur lärarna och elever kommunicerar matematiskt och om 

kommunikation var ett verktyg som läraren använde i undervisningen i matematik. 

Under dessa lektioner observerade jag hela matematiklektioner genom att se, höra och 

anteckna det som hände i klassen. Under dessa observationer placerade jag mig på olika 

ställen i klassrummet, men mest längst bak för att jag skulle kunna se och höra vad 

eleverna och läraren samtalade och pratade om. 

 

Tabell 2. Observationsdagarna 

Klass Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Klass 1 

   21/1 22/1 

25/1 26/1 27/1   

Klass 2 

   28/1 29/1 

1/2 2/2 3/2   

Klass3 

15/2 
16/2 

(studiedag) 
17/2 18/2 19/2 

22/2     

 

I varje klass studerades fem matematiklektioner under fem dagar och lektionerna hade 

olika längd. En lektion kunde vara en 60 min, andra 40 minuter, eller 35 minuter. 

Klasslärare och elever fanns i klassrummet under studien samt en assisterande lärare, en 

resurs och ibland årskurs 1 lärarna från andra klasser. Under några lektioner fanns en 

speciallärare som tog med elever till ett grupprum där de jobbade med andra elever. 

Observationerna i de tre klasserna utfördes i totalt 800 minuter. Observationerna i varje 

klass kallades klass 1, klass 2 och klass 3. I varje klass förklarade jag för eleverna att jag 

hade en stor läxa från skolan som jag behövde göra i deras klass. Jag förklarade även för 
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barnen att de skulle försöka att inte bry sig om mig i klassen, och att de bara skulle göra 

som de brukade göra under matematiklektionerna.  

4.3.2 Intervjustudier 

När klassrumsobservationerna var genomförda tillfrågades lärare om de ville delta i en 

enskild intervju med mig. Klasslärarna deltog i den första intervju och därefter valdes 

två elever i varje klass. Ett brev skickades till vårdnadshavare som innehöll information 

om studien, och de fick även tid att återkomma om de hade frågor. Fyra av sex elevers 

vårdnadshavare tog kontakt via telefon och godkände att barnen kunde delta i intervjun. 

Två av vårdnadshavarna skickade tillbaka brevet med signatur och godkännande av 

intervjun. Sex stycken elever totalt, samtyckte och deltog därefter i en enskild intervju 

med mig. Jag valde att inte skicka ut frågorna till lärare och elever i förväg, då deras 

spontana tankar var av stor vikt för studien. Deltagarna informerades i förväg om att 

intervjun inte spelades in och de blev försäkrade om fullständig anonymitet både 

skriftligt och muntligt. Enligt Stukat (2005) är det viktigt att hitta en plats där 

intervjudeltagaren känner sig trygg och platsen bör väljas av deltagaren själv. 

Intervjuerna skedde därför i anslutning till den skola där undervisningen bedrevs. Olika 

intervjudeltagare valde olika delar av skolan samt tidpunkter som passade dem bra. Alla 

intervjuer tog mellan 8 – 20 minuter och alla intervjuades under arbetstid på 

eftermiddagarna. 

Nedan presenteras genomförande av intervjun med lärare respektive elever: 

4.3.3 Lärare 

Intervjuerna skedde i lärarrummet och i ett klassrum. Alla intervjutillfällen med lärarna 

skedde enskilt med mig (forskaren). Lärarna svarade på frågor (bilaga) som jag ställde 

för att få information om deras utbildning, arbetslivserfarenhet, antal elever och hur de 

såg på kommunikation i matematikundervisningen. Under intervjun förde jag 

anteckningar. Lärarnas namn togs inte upp i några anteckningar vare sig i 

anteckningsboken eller på datorn utan de kallades Lärare A, B och C.  

Vid första intervjutillfället antecknades alla svar, men vid den andra uppföljande 

intervjun spelades de tre lärarintervjuerna in med hjälp av röstinspelning, som är en app 

i Samsungs mobiltelefon. Lärarna kontaktades denna gång och alla gick med på att bli 

intervjuade ytterligare en gång. Lärarna intervjuades enskilt i ett rum där bara en lärare 

och forskaren (jag) fanns och deras svar och exempel spelades in med hjälp av mobilen. 

Denna gång svarade lärarna mellan 4-8 minuter. Endast en fråga ställdes vid det andra 

intervjutillfället men lärarna fick möjlighet att säga om de ville kommentera mer om 

kommunikation och den kommunikativa förmågan i klassrummet.  

4.3.4 Elever 

Intervjun med eleverna genomfördes i grupprummet och i lärarrummet. Eleverna togs ut 

från en ordinarie lektion i matematik och de informerades om att de kunde avbryta 
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intervjun närhelst de ville. Dessa intervjuer var enskilda där bara jag (forskaren) och 

eleven var i rummet. Eleverna svarade på några informella frågor (bilaga 1) för att få 

veta hur de tyckte och tänkte kring kommunikation i matematik. Under intervjuerna 

antecknade jag elevernas svar på mina frågor. Under intervjun utgick jag från några 

exempel från rummet som kunde hjälpa eleverna att uttrycka sig och förklara för mig. 

Jag tog exempelvis frukter som låg på ett fat som exempel för att eleverna kunde få 

svara till den andra fråga (se bilaga 1) som ställdes till eleverna. I varje klass valdes 2 

elever av klassläraren och eleverna namnges i studien som 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, och 3B.  

4.4 Databearbetning och analys 

Denna studie har en kvalitativ forskningsmetod och har som utgångspunkt att söka efter 

företeelser som ligger under ytan och hitta förklaringar till vad företeelserna är. Målet är 

också att komma fram till vissa allmänna principer som kan tillämpas i andra 

situationer. Den kvalitativa forskningen bygger på att omvandla det som observeras, 

rapporteras eller registreras till data i form av ord (Denscombe, 2014 ). Analys av 

observationerna och de semistrukturerade intervjuerna med lärare och elever presenteras 

under de två underrubrikerna nedan: 

4.4.1 Analys av observationerna 

I analysen av observationerna följde jag de fem steg som Denscombe (2014) utarbetat. I 

kategorin iordningställande av data skrevs observationer ut för att kunna studera om det 

fanns likheter och olikheter i kommunikationen i varje klass. I det andra steget som 

kallas inledande forskning genomsöktes datamaterialet efter tydligt återkommande 

teman och innehåll. I det tredje steget analys av data kommenterades data och 

anteckningar fördes för att fånga in idéer. Kodning av data, gjordes genom enkla 

jämförelser av kategorier, samt genom att försöka hitta begrepp som sammanfattade 

kategorierna som gjordes. De två sista analysstegen var framställning och presentation 

av data och validering av data. Dessa två analyssteg användes för att tolka och jämföra 

olika förklaringar i datamaterialet. Dokumentationen i denna studie gjordes på plats. 

Sedan renskrevs det på dator. Eftersom observationerna inte spelades in hade jag 

(forskaren) skrivit anteckningar under lektionerna med reflektioner utifrån vad jag hade 

sett, hört och upplevt. 

4.4.2 Analys intervjuer 

Jag använde mig av semistrukturerade intervjuer där jag utgick från en lista med ämnen 

eller ämnesområden som skulle behandlas och frågor som skulle besvaras. Jag strävade 

efter att göra intervjufrågorna så tydliga som möjligt och gav även utrymme för de 

intervjuade så de kunde utveckla sina idéer, aspekter som bedömdes viktiga vid den 

kvalitativa intervjun (Denscombe, 2014; Stukat, 2011). Efter att intervjuerna var 

genomförda skrev jag rent dessa på dator med kommentarer och reflektioner och 
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intervjuerna transformerades från talspråk till skriftspråk. Intervjuerna med både lärare 

och elever analyserades därefter för att få en bild av elevernas tankar och resonemang 

inom matematik, och lärares syn på kommunikation som ett verktyg till lärande.  

Intervjun med eleverna skedde den 22 februari och dokumentationen gjordes samma 

dag i lärarrummet i skolan, dock inte analysen. I analysen av de kvalitativa intervjuerna 

samlade jag först in data från intervjuerna, sedan analyserade jag data genom att läsa 

igenom det jag skrivit ut och funderade sedan över vad jag såg och hörde. Redan under 

intervjun började jag tolka och analysera intervjusvaren.  

Under samtalets gång förde jag anteckningar och efter varje intervju skrev jag rent. 

Sedan skrevs också de händelser ned som uppkom under intervjuerna och alla 

reflektioner eller kommentarer. Kaijser och Öhlander (2011) påpekar att det är viktigt 

att de nedtecknade intervjuerna skrivs ut så snart så möjligt och helst omedelbart efter 

samtalet medan minnesbilden är tydlig. 

4.5 Tillförlitlighet 

Min studie har en kvalitativ forskningsmetod och har som utgångspunkt att söka efter 

företeelser som ligger under ytan och hitta förklaringar till vad företeelserna är 

(Denscombe, 2014). Tillförlitligheten består av fyra delkriterier som redovisas i 

Brymans (2008) metodbok och även i andra metodböcker. Ett av de fyra delkriterierna 

som Bryman är trovärdighet som innebär att tonvikten ligger på att flera beskrivningar 

av den sociala verkligheten framgår med all önskvärd tydlighet. Studien har undersökt 

vad som händer i årskurs 1 klassrum med matematikundervisning. Observationerna 

visar den sociala verkligheten och tillförlitligheten ökat genom att intervjua lärare och 

elever. De beskrivningarna av en social verklighet presenterar trovärdigheter enligt 

Bryman. Detta gör att resultat som man har kommit fram är godtagbart i andras ögon 

(ibid.). 

4.6 Etiska övervägande 

I planeringen och genomförandet av denna studie togs hänsyn till de forskningsetiska 

principer som Vetenskapsrådet (2013) arbetat fram. För att det ska vara etisk forskning 

behövs fyra viktiga principer, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet.  

Informationskravet innebär att forskaren skall informera de som berörs av studien både 

utifrån studiens syfte och om att deltagandet är frivilligt. Eventuella risker för obehag 

och skada ska redovisas (Stukat, 2011). För att möta detta krav har jag informerat 

deltagarna om studiens syfte och att de när som helst kan avbryta sin medverkan.  

Samtyckeskravet innebär att deltagare har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

I studien har vårdnadshavares samtycke delgivits (se bilaga 2) både muntligt och 

skriftligt. Jag har fått muntligt samtycke av lärarna själva, ansvarig rektor och elever. 
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Personerna i studien har fått information om att deltagandet är frivilligt samt att de hade 

möjlighet att avbryta sin medverkan i studien när som helst.  

Konfidentialitetskravet som innebär att uppgifter i en undersökning ska ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras så att obehöriga inte kan ta 

del av dem (Vetenskapsrådet, 2013).  När det gäller detta krav har personer i studien 

informerats om att alla uppgifter behandlas konfidentiellt och att privata data som kan 

identifiera informanten inte kommer att redovisas. Personerna i studien går inte att 

identifiera för de är anonyma. 

Nyttjandekravet innebär att all information som samlats in endast får användas för 

forskningsändamål, vilket också gäller för insamlat material i denna studie. 
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5 Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet av undersökningen. Resultatredovisningen inleds med 

en kort beskrivning av varje undersökt klassrumsmiljö, sedan följer resultatet från 

observationerna i varje klass och en sammanfattning av observationsstudierna. Sista 

delen i redovisningen är elevernas uppfattning om matematikämnet utifrån 

elevintervjuer, sedan följer lärarintervjun samt sammanfattning av båda intervjuer. 

5.1 Klassrumsmiljö 

För att redovisa klassrumsmiljön och hur den kan påverka elevers kommunikation både 

elever emellan och mellan lärare och elever ges här en kort orientering över kontexten i 

de tre klassrum som ingår i studien (se bilaga 3). 

I klass 1 sitter eleverna vid fyra bord och varje bord har 5 och 6 elever vid varje bord. 

Klassen arbetar i grupp och eleverna kommunicerar med varandra. I några grupper 

observeras att eleverna är trygga med varandra och samtalar om matematikuppgifter. I 

klass 2 sitter eleverna parvis. Det finns 11 bord och 2 bord är formad som en halvmåne. 

Eleverna sitter parvis och på lektionerna kan eleverna diskutera med varandra samt 

spela med varandra exempelvis, additionsrace, subtraktionsrace med mera. I klass 3 

sitter eleverna i grupper om fem. Eleverna kommunicerar med varandra i alla 

grupparbeten, och läraren förklarar i varje grupp om det är något en elev vill ha hjälp 

med. 

5.2 Observationerna 

Det som redovisas i detta kapitel är studiens resultat utifrån de två frågeställningarna i 

studien. 1.) Hur ser kommunikationen i matematikundervisningen ut i tre olika klasser 

inom samma årskurs? 2.) Vilken lärandeprocess framträder i klassrummet?  

5.2.1 Kommunikation i varje klass 

Klass 1 

Alla lektioner i denna klass börjar för det mesta med att repetera innehållet i den 

föregående lektionen och ibland börjar det med en genomgång av dagens lektion. 

Kommunikationen mellan lärare och elever sker oftast vid genomgång av dagens 

lektion och när läraren går runt för att hjälpa eleverna med matematikuppgifter.  

Här är ett exempel på kommunikation mellan läraren och elever vid en genomgång av dagens 

lektion. Elever med White-board och pennor och Lärare 1 ritar och förklarar genom att visa på 

tavlan. Blå är lärarens- och röd elevernas dialog. 

– Börja inte rita än. Låt den bara ligga. 

– Har alla fått en White-board och penna? (Här är det elever som läraren lät dela ut White-boarden 

och pennor.) 

– Gör ingenting, först pratar jag färdigt. (Läraren ritat två cirklar.)  
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– Rita dubbelt så mycket som på bilden. Rita och visa. 

– 00 00 (Elever visar sina svar på White-boarden) 

 – Hur tänkte du? (Läraren frågar en elev.) 

 – Jag ritade 2 och 2 till. 

 (Läraren ritar 3 cirklar) -Jag vill att ni ritar dubbelt så många.” 

-000 000 

– Bra. 

Eleverna lyssnar på läraren när de samtalar om exempelvis tal och bilder på tavlan. 

Instruktioner och information är en sorts kommunikation som läraren ger till eleverna i 

denna klass. Instruktionerna kan vara om en läxa, ett möte, tystnaden i klassen och att 

det är tillåtet att ta datorn om någon blir klar med dagens uppgift. Denna klass använder 

dator under matematiklektionerna. Lektionerna har ingen riktig avslutning eller något 

avslutande samtal om vad de har lärt sig på lektionerna.  

Klass 2 

Lektionerna börjar i denna klass med en genomgång av dagens lektion där elever och 

läraren samtalar i helklass. Vid genomgången sker kommunikationen mellan lärare och 

elever utifrån att läraren pratar och eleverna svarar eller samtalar med varandra. 

Instruktionerna och informationen sker vid utdelning av material innan dagens lektion. 

Läraren går runt och hjälper eleverna med sina uppgifter genom att samtala eller ställa 

frågor till dem med syfte att de ska komma på svaret tillsammans.  

Här är ett exempel på samtal mellan Lärare 2 och elever. Blå är lärares- och röd elevens prat. 

(Hela klassen löser och tänker på svaren tillsammans. Läraren skriver svaret och elever räcker upp 

handen och svarar.) 

– 4 och 1 är 5. (Eleven funderar högt) 

– Hur säger man? 

– Fyra plus ett är fem. 

– Vilka tal ska man ha där? Vad var det man ska göra? Hur ska man veta vad som ska stå här? 

– Man sätter ihop de 2. (Detta är samtal kring räknekaniner) 

– Precis. 

Eleverna samtalar med varandra vid många tillfällen. De jobbar ofta i grupp om två för 

att spela eller diskutera uppgifter. Denna klass använder dator under några 

matematiklektioner. Ingen avslutning av lektionerna med repetition observeras. 

Klass 3 

Klassen börjar med repetition av förra lektionen och sedan en genomgång av dagens 

lektion. Eleverna lyssnar till läraren och läraren pratar och sedan blir det hämtning av 

olika material och läraren går runt för att hjälpa eleverna med att svara i boken eller med 

andra uppgifter. Oftast har läraren och eleven en dialog eller ett samtal om matematik 

uppgifter. 
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Här är ett exempel på en dialog eller ett samtal mellan Lärare 3 och en elevgrupp om en 

matematik uppgift. Blå är lärares- och röd elevers dialog. 

– Jobbar ni tillsammans? 

– Vi skrev 5 cm. (Elever svarar inte utan bara läser sina papper) 

– Hur kom ni fram till det? 

– På 6 dagar är det 10 cm, om man tar bort 3 då blir det 5. 

– Hur kom ni fram till b? (Föregående uppgift var en a uppgift) 

– På sex dagar är den 10 cm och på 6 dagar är det 10 cm till. Det blir 12. (Eleven förklarar för 

läraren genom att visa på linjalen.) 

– Bra. Du dubblade i cm. 

Instruktioner och information till eleverna som läraren ger till klassen, är exempelvis att 

städa ihop materialet och att skriva namn på arbetsbladet. Denna klass använder dator 

under några matematiklektioner. På en av de fem lektionerna avslutar läraren en lektion 

med att gå igenom det de har jobbat under dagen, som repetition. Under den lektionen 

avslutar läraren lektionen genom att ge en uppgift till eleverna som sedan ska svara på 

genom att viska svaret till henne. 

5.2.2 Lärandeprocess som framträder i klassrummet  

Elever och läraren kommunicerar genom att ha en dialog eller pratar matematik varje 

dag i klassrummet. Denna kommunikation kan omfatta allt från att elever frågar om 

hjälp, elever får fråga läraren till att läraren frågar eleven i helklassundervisning.  

Observerade lärandeprocesser i tre olika klassrum presenteras nedan per klass och fem 

tillfällen. 

Klass 1 

Tillfälle 1 

En elev frågar läraren om hjälp. I samtalet börjar läraren att fråga vilket av föremålen i 

uppgiften ska bort i uppgiften och då svarar eleven genom att peka i boken på den som 

hon tror ska bort. Läraren frågar varför och eleven svarar med en förklaring.  

Exempel på lärar- och elevsamtal. Lärarens text markeras i blått och elevens text i rött. 

– Vilken ska bort? Den. 

– Varför då? För att den är…(Eleven tänker.) 

– Titta (pekar i boken), Den ska bort för att den är rektangel. 

– Varför… för att de andra är trianglar. 

– Det är bara du själv som kan bestämma. Bra motivering. 

Läraren leder eleven till ett föremål och pekar i boken ”titta”. Eleven svarar sedan att 

den andra ska bort för att den är en rektangel. Läraren frågar en gång till om varför och 

eleven förklarar ännu en gång varför han tänker så. Detta samtal eller denna 

kommunikation mellan elev och lärare avslutar med att läraren kommenterar att det bara 
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är eleven själv som kan bestämma vilket av föremålen som ska bort om han har en 

motivering varför ett föremål ska bort.  

Ett tillfälle samma dag när lärare och elev sitter vid dator:  

Eleven frågar läraren om hjälp. Läraren kommer fram och håller med eleven att 

uppgiften är lite klurig. Eleven tänker och frågar läraren efter en stund om hen kan flytta 

4:an. Läraren svarar inte utan visar eleven att även hon måste tänka. Eleven provar att 

flytta något på datorn och lyckas inte. Läraren ger ett förslag om att kanske 6:an går att 

flytta. Eleven gör som läraren säger och fortsätter spela. Läraren går därifrån och hjälper 

andra elever. 

Tillfälle 2 

Läraren samtalar i helklass genom att förklara vad dubbelt så mycket innebär. Läraren 

berättar för klassen om det som har ritat på tavlan och frågar klassen på vilket sätt 

eleverna kan dela upp föremålen, som är cirklar. I detta fall ritar läraren 4 röda cirklar 

och 8 gröna cirklar. En elev svarar att man kan köra dubbelt så mycket på de röda. 

Eleverna tänker en stund innan läraren förklarar att det man kan säga är att 8 gröna är 

dubbelt så mycket som 4 röda. 

Läraren tar ett annat exempel genom att rita 2 nya cirklar. Därefter frågar läraren 

klassen om hur många ska bli dubbelt så många? En elev, bland de många elever som 

räcker upp händerna, svarar fyra. Läraren frågar hur eleven tänker och om eleven bara 

gissar. Eleven räknar tyst. Läraren säger att det inte är lätt att förklara om hur man 

kommer fram till det. Men en elev svarar att man ser att det är 2 fler. Läraren håller med 

och förklarar att dubbelt så mycket är samma sak som ”en gång till”. 

Läraren tar ett annat exempel genom att rita på tavlan. Hon ritar 3 cirklar och frågar 

klassen om hur hon ska göra för att det ska bli dubbelt så mycket som de 3 cirklarna. 

Klassen kommer fram till att det är att rita 3 cirklar och då blir det lika många. Klassen 

kommer också fram till att alla dubbleringar är jämna tal. 

Tillfälle 3 

Dagens lektion handlar om ”hälften”. Efter repetition av gårdagslektionen om dubbelt så 

mycket, börjar läraren med att presentera hälften. Läraren frågar klassen vad hälften av 

4 är utan att visa bild på tavlan. En elev svarar ”2”.  

I nästa exempel får eleverna ha bildstöd på tavlan genom att läraren ritar sex cirklar. 

Läraren ber en elev att förklara hur många det är som hon har ritat på tavlan. Eleven 

svarar 6. Och eleven får en följdfråga hur hon har tänkt. Eleven svarar att hon har delat 

3. Klassen förstår att 8 är dubbelt så mycket som 4, och 4 är hälften av 8. 

 

Tillfälle 4 och 5 
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De andra två tillfällena ägnar eleverna åt att göra klart sina uppgifter i sina 

matematikböcker.  På lektionerna får eleverna hjälp med att svara i matteböcker, spela 

mattespel samt träna matte genom att svara på några stenciler.  

Klass 2 

Tillfälle 1 

Vid genomgången av kinesiska symboler frågar läraren klassen vad de tror att kineserna 

räknade med för länge sedan. 

Exempel på samtal mellan lärare och elev vid genomgången av kinesiska symboler. Här är 

lärarens text markeras i blått och elevens text i rött. 

– Vad tror ni de har räknat i här? (Lärare 2 pekar på skärmen.) 

– Bambu. 

– Hur tror ni de har gjort med sexan?   

(Eleverna tänker) 

– Liggande bambu pinne är fem. Du undrar jag vad det är för siffra? 

– Då tror jag frågar elev_? Om det är talet 6 och det är 8, vad kan det här bli? 

– Det ska vara två pinnar nere. (Eleven gissar.)  

– Bra! Vad duktiga ni är!  

Eleverna svarar ”bambu” eftersom de ser det i boken och på den projektor som läraren 

har förberett för dem. I bilden kan eleverna se formen på de gamla kinesiska 

symbolerna. Läraren frågar hur kineserna räknade med 6:an och eleverna får en stund 

att fundera. Då fortsätter läraren att förklara om den liggande pinnen som är 5 sedan 

undrar hon om en elev kan svara på frågan. Läraren vägleder eleven genom att förklara 

för klassen om sexan och åttan, och då kommer eleven på att det är 2 pinnar som ska 

vara nere i den liggande formen. Eleverna fortsätter att fundera och gissar sig fram till 

svaret. 

Tillfälle 2 

Vid genomgången av dagens lektion svarar eleverna läraren att det är subtraktion när 

det är addition de pratar om. Läraren säger att det är addition eftersom de lägger ihop. 

En elev svarar att 4+2 är lika med 6 och en annan elev svarar att det är ”lätt som en 

plätt”. 

Tillfälle 3, 4 och 5 

De andra tillfällena ägnar eleverna åt additionsrace, subtraktionsrace och att rätta sina 

matteböcker. 

Klass 3 

Tillfälle 1 

Lektionen börjar med att reflektera över talen 16-20. Lärare visar vid avslutning av 

lektionen en uppgift på tavlan och frågar elever om hur 14 ska se ut samt att om hon kan 

visa det med multiklossar. Läraren frågar en elev och eleven förklarar hur hon tänker. 
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Exempel på samtal mellan lärare och elev. Lärarens text markeras i blått och elevens 

text i rött. 

– Hur ska 14 se ut om jag ska göra det med multiklossar? 

– Elev 1? 

– Först ska det stå en lång multikloss som är tio och fyra små klossar. 

– Elev 2, Hörde du vad Elev 1 sa? 

– Eleven svarade inte. 

Läraren frågar en annan elev om han har hört vad första eleven har sagt och då svarar 

eleven inte. Eleverna får tänka själva sedan förklarar läraren hur multiklossar ska staplas 

ihop och kan visa tydligt en tia och en fyra. 

Tillfälle 2 

Problemlösning är dagens ämne i denna klass. Läraren kontrollerar om eleverna jobbar. 

Eleverna läser sina papper och säger till läraren att de har skrivit 5 cm. Läraren frågar 

hur de har kommit fram till svaret.  

 

Tabell 3. Elevers uppgift - Solros längd 

dagar cm 

6 10 

3 5 

12 20 

Eleverna förklarar att på 6 dagar är det 10 cm och om man ska ta bort 3, då blir det 5. 

Läraren frågar eleverna igen hur de har svarat i fråga B, och då svarar de att på 6 dagar 

är det 10cm och på 6 dagar till kan det bli 12 cm. En elev visar det på en tallinje. 

Läraren berömmer eleven och håller med om att centimeter fördubblas. Efter det tar 

läraren svaren i helklass. 

Tillfälle 3 

Under denna lektion grupperas eleverna i 4 grupper. En grupp stannar i klassrummet 

med klassläraren och mig.  De andra 3 grupperna får gå ut med de andra lärarna i åk 1 

och en lärarassistent. 

Läraren frågar gruppen om vad som ska stå i den öppna saga som eleverna har fått som 

uppgift. I den uppgiften ska man svara på vilka av talen som tillhör talfamiljen. En elev 

svarar att hon kan visa svaret men läraren förklarar att hon kan säga det så att andra 

elever kan höra. Eleven svarar att det är 10. Läraren frågar en annan elev om vilket tal 

ska bli i nästa lucka. Den eleven svarar 10 + 7 och 3. Och lärarens respons är ” Nu 

skojar du med mig”. Eleven svarar igen och sa 7 + 3. Läraren repeterar; 7 + 3 är __? 10 

svarar eleven.  

Tillfälle 4 och 5 



29 

De andra två tillfällena ägnar eleverna åt mattediagnos och åt att formulera egna 

problem som är mellan 0-20. 

5.3 Sammanfattning av observationerna 

Eleverna sitter olika i sina klassrum. I alla klassrum bjuds elever in till kommunikation 

med läraren och elever, i grupparbete och i samarbete och samtal. 

I alla tre klasser i studien börjar lektionerna med antingen en repetition, ett nytt område i 

matematik eller en uppföljning av förra lektionen. Lärarna inleder vanligtvis med att ge 

en genomgång av dagens lektion eller ge instruktioner till en aktivitet samt delning av 

material som eleverna ska använda på lektionen. Kommunikation mellan lärarna och 

eleverna sker vid genomgång, instruktioner, delning av materialet och vid information 

som eleverna får veta. I klasserna ställer läraren som regel frågor till eleverna och 

eleverna får svara i helklass. Läraren går runt i klassrummet antingen för att hjälpa 

eleverna med uppgifterna eller för att kontrollera om eleverna gör det de ska göra. 

Ibland lyssnar läraren på elevernas samtal och ser till att de gör rätt. Eleverna får 

möjligheter att få använda dator på mattelektionerna om de är klara i boken och för att 

träna mer. 

Det görs som regel inga utvärderingar eller andra tydliga avslut på dagen i klasserna. I 

klass 1och 2 gör läraren en genomgång innan eleverna ska börja jobba själva. Eleverna 

kan se och förstå de exempel som läraren tar upp, och därför kan eleverna jobba själva 

efteråt. Eleverna lär sig genom att titta på dessa exempel och kan även fråga läraren om 

svar för att kontrollera att de gör rätt. I klass 3 händer det att läraren gör avslut där 

eleverna får tycka till om dagens uppgift, och eleverna gissar svaret till sista uppgiften. I 

klass 3 försöker läraren att fråga elever under varje genomgång. Eleverna räcker upp 

händerna för att svara på lärarens fråga i helklass. Läraren är noga med att fråga hur en 

elev tänker. Problemlösning är ett exempel som eleverna får öva sina kunskaper i 

matematik om hur man gör ett problem. 

 

När jag tittade på lärandeproceser som framträder i alla klassrum, såg jag att 

lärandeprocesser skedde varje lektion. Lektionerna var traditionella vid några tillfällen 

men vid andra tillfällena i alla klasser ägnades tiden åt additionsrace, subtraktionsrace 

och åt att rätta sina matteböcker. 

5.4 Elevintervjuer 

5.4.1 Elevers uppfattning om matematikämnet 

Under denna rubrik presenteras resultat av elevintervjuerna. Elever som deltog i 

intervjuerna i studien kallas för Elev 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, och 3B. 
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Elev 1A 

Eleven tycker om att träna matematik på datorn. På skolplus tränar han allt möjligt men 

mest matematik. 1A klarar av att räkna i huvudet och behöver inte lärarens hjälp 

eftersom han förstår sin lärares instruktioner och genomgångar. Det som är roligt med 

matematik är att man får veta vad resultatet blir och det tycker han är spännande. Eleven 

anser att kommunikation är viktigt i matematik men han uttrycker också att han inte 

behöver mycket hjälp i matematik. 

Elev 1B 

Eleven berättar vad klassen använder datorn till t ex att skriva mejl, egna dokument och 

spela på skolplus. Det är dock valfritt att vara på skolplus enligt henne och det är läraren 

som bestämmer vart de ska vara på skolplus. IB behöver inte lärarens hjälp och förstår 

lärarens instruktioner och genomgångar. Hon menar att hon svarar rätt när läraren frågar 

henne. Det hon brukar vill ha hjälp med är när hon fastnar i en uppgift med stort tal. 

Matematik är roligt anser 1B och talfamiljer är spännande att lära sig. Eleven menar att 

det är bra med samtal i matematik men inte alltid.  

Elev 2A 

Eleven beskriver att han använder mest dator i svenska eftersom han inte får räkna med 

fingrarna vid användning av dator i matematik. Han berättar även att han oftast svarar 

rätt när läraren frågar honom och detta hjälper honom att tänka. Eleven förstår lärarens 

instruktioner och ibland behöver han lärarens hjälp. 2A anser att matematik är roligt och 

det roligaste är när man kan spela. Problemlöning är spännande men talfamiljer är 

svårare enligt honom. Han anser att kommunikation är viktigt i matematik.  

Elev 2B 

Eleven berättar att han inte vill jobba med dator. Det är mest i svenska han använder 

dator. 2B beskriver att det hjälper när läraren ställer en fråga för att han ska kunna tänka 

eller berätta. Ibland behöver han hjälp av läraren men annars förstår han alla lärarens 

instruktioner. Eleven anser att matematik är roligt för att man kan lära sig om siffror och 

sådant som man inte vet vad det blir för resultat. Det är viktigt med samtal i matematik 

menar eleven för då får man hjälp. 

Elev 3A 

Eleven beskriver vad han gör på dator, och det är att spela spel i matematik. Han menar 

att det hjälper när läraren ställer en fråga för då kan han förklara. Det är när han 

förklarar som han förstår anser 3A. Eleven behöver inte hjälp jämt och han förstår sin 

lärares instruktioner. Det är bara när det inte är tyst i klassrummet som han inte förstår. 
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Eleven anser att det är roligt med matematik och det är spännande att lära sig. Eleven 

menar att kommunikation är viktigt i matematik. 

Elev 3B 

Eleven berättar att hon spelar matematikspel på skolplus. Hon tränar mest matematik 

och svenska på datorn. 3B anser att det hjälper när läraren ställer en fråga hur hon 

tänker. Eleven behöver sin lärares hjälp ibland. I stort förstår hon lärarens instruktioner. 

Hon menar att matematik är roligt och spännande. Det är spännande att få veta vad 

resultatet blir enligt eleven. Eleven anser att det är viktigt med samtal i matematik för då 

lär man sig. 

5.5 Lärarintervjuer 

5.5.1 Kommunikation som verktyg i matematikundervisning 

Intervjun med lärarna visar att lärarna anser att kommunikation är viktigt i 

undervisningen. Kommunikation är viktigt för att höra hur elever tänker och resonerar i 

matematik. Det ger också en möjlighet att förstå elever och veta om de förstår lärarens 

undervisning.  Det är nyttigt att kunna prata eller samtala med elever men ett problem är 

att få tid att lyssna på alla elever. Lärarna försöker lyssna så mycket de kan, men ett 

problem kan vara att vissa elever inte vill prata och samtidigt finns det elever som vill 

kommunicera hela tiden. Eleverna börjar träna denna förmåga redan nu enligt lärarna. 

En lärare tycker att det är lite av personligheten också eftersom vissa elever är duktiga 

på att formulera det de vill prata om eller fråga om när de vill ha hjälp i matematik 

medan andra är tysta. En annan lärare i studien berättar att det finns ett avsnitt som heter 

”undersök” i boken och som hjälper elever att tänka, resonera och påminna sig vad de 

har lärt sig i kapitlen. 

5.5.2 Den kommunikativa förmågan i klassrummet 

Lärare 1 

I klassrummet försöker läraren att få eleverna att prata matematik. Förut pratade man 

inte matematik, utan det var bara färdighetsträning och elever fick jobba i boken hela 

tiden. Nu är alla elever med på att använda matteprat i klassen och använda 

matematiska begrepp. Elever befäster kunskap även om de inte är aktiva i samtalet, 

eftersom de kan lyssna in vad andra elever samtalar om. Vid genomgångarna ser Lärare 

1 till att alla elever är med för att få en dialog med dem senare. Eleverna får jobba 

parvis när de till exempel ska jobba med mini -White- board där de skriver upp sina 

svar och sedan diskuterar med en kompis.  

Lärare 1 tycker det är roligt att höra elever samtala om matematiska begrepp i rätt 

sammanhang exempelvis att elever säger ” Det är addition, subtraktion, ökning, eller 
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minskning”. För matematik är inte bara plus och minus, matematik är mer än att räkna, 

säger Lärare 1. 

Lärare 2 

Läraren berättar att i sitt klassrum sitter eleverna i par. Det gör att de kan prata med 

varandra mer eftersom eleverna kan hjälpa varandra samt diskutera uppgifterna i 

matematikboken. Läraren går runt och lyssnar till elever och uppmanar dem att prata 

med varandra.  Men den avgörande aspekten som Lärare 2 påpekar är vikten av en trygg 

miljö i klassen. Om elever är trygga i klassrummet vågar de först och främst 

kommunicera och säga fel. Man får ha fel och kan misslyckas i klassen, och det är okej 

menar läraren.  

Vid genomgångar är det helklasskommunikation som gäller enligt Lärare 2. Vissa 

elever förstår direkt vad genomgången handlar om men det blir lätt att de får mer 

utrymme än alla andra. Vid problemlösningar brukar eleverna i denna klass berätta 

lösningar för varandra. Läraren nämner vid problemlösning hur elever löser och tänker 

kring en uppgift. Läraren nämner också att hon strävar efter att elever ska kunna 

kommunicera i matematik, då de i åk 3 kommer att få göra en muntlig uppgift under 

nationella proven, och därför är det viktigt att få dem att prata matematik. Matematiska 

begrepp som halv, bråk, fjärdedel osv. tycker barnen är roligt säger läraren och i klassen 

används dessa begrepp. Av tio par i klassen är det tre par som pratar med varandra 

enligt Lärare 2.  

Lärare 3 

Lärare 3 försöker att få eleverna att vara aktiva och delta vid genomgångarna. Eleverna 

får jobba parvis vid laborationer där eleven får fundera själv, sedan sitta med de andra 

och samtala, fortsätter läraren. 

Vissa elever kommunicerar mer än de andra enligt Lärare 3. Eleverna uppmanas att 

jobba tillsammans, förklara för varandra, tänka och resonera. Läraren berättar också att 

vid problemlösning jobbar elever parvis. Lärare 3 anser att det är svårt med 

kommunikation i klassen, eftersom det är svårt att få eleverna att interagera med 

varandra, exempelvis att en elev tar mer utrymme än de andra. Lösningen är att läraren 

väljer vilka elever som får jobba som par. Eleverna i denna klass kommunicerar, 

funderar och tänker tillsammans säger Lärare 3. Läraren hör exempelvis att elever 

resonerar och förklarar hur de tänker. En del utvecklas mer än de andra men eleverna 

tränar kontinuerligt på att kommunicera. Vid räknehändelser så tränas även elevernas 

matematiska kommunikation avslutar Lärare 3.  

5.6 Sammanfattning av intervjustudierna 

5.6.1 Elevintervju sammanfattning 

Eleverna tycker om matematik i årskurs 1. De menar att matematik är roligt, spännande 

och viktigt. Eleverna berättar också att det är spännande med matematik eftersom de får 
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veta vad resultatet blir samt att de lär sig något. Eleverna menar att kommunikation är 

viktigt för att kommunicera med varandra. Matematik är roligast när de får spela 

mattespel med multiklossar och på dator. Eleverna använder mest datorn för att spela 

och hitta matteövningar som de kan träna igenom att spela. Eleverna använder datorn 

både i matematik, och i andra ämnen. 

Eleverna menar att lärarens hjälp är också viktig men oftast behöver de inte hjälp. Det är 

endast när det blir för stora tal som eleverna söker hjälp av läraren. Det är också till 

hjälp när läraren frågar eleverna för att kunna tänka och fundera på svaret. Eleverna kan 

förstå sina lärares instruktioner och kan även berätta för en kompis vad läraren har för 

förklaringar och instruktioner. 

5.6.2 Lärarintervju sammanfattning 

Lärarna är eniga om att kommunikation är ett viktigt verktyg i 

matematikundervisningen. Kommunikation används för att kunna höra hur elever tänker 

och resonerar. Kommunikation används även för att förstå elever och verkligen se om 

elever har förstått lärarens undervisning. Lärarna försöker lyssna och kommunicera 

matematik med eleverna varje dag. 

Den kommunikativa förmågan tränas enligt lärarna antingen genom att jobba parvis, 

gruppvis och i helklass. Vid genomgångarna uppmanas elever att vara aktiva och delta i 

samtalet eller mattepratet. Genom att ge en förklaring, tänka, berätta och resonera med 

varandra stärker de sina kommunikativa förmågor. Vid problemlösning och 

räknehändelser tränas även eleverna i sin kommunikativa förmåga genom att, förklara, 

berätta, och resonera hur de tänker muntligt.  

Lärarna har olika arbetsätt för att få eleverna att träna den kommunikativa förmågan i 

matematik. Lärarna ger exempelvis eleverna möjlighet att berätta för en annan elev hur 

de tänker och resonerar om svaret. Eleverna pratar med varandra vid grupparbeten, 

eftersom de sitter parvis i klassrummet, samt att lärarna parar ihop två elever som kan 

lyfta varandra för en bra kommunikation i klassen. 

I alla klasser uppmanas barnen att använda matematiska begrepp när de kommunicerar 

med varandra. Trygghet är också viktigt när det gäller kommunikation i klassrummet 

för att eleverna ska våga kommunicera. Eleverna tränas kontinuerligt att samtala 

matematiskt i klassrummet och är medvetna om det kommande nationella provet i 

matematik. 

  



34 

6 Resultatanalys och diskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka om och på vilket sätt lärares och elevers 

kommunikation i klassrumsundervisning kan leda till lärande i matematik. Syftet är 

också att kartlägga hur elever i årskurs 1 resonerar kring matematik i olika 

klassrumssituationer. 

I detta kapitel diskuteras och analyseras undersökningens resultat utifrån de fyra 

forskningsfrågorna: 

 

1. Hur ser kommunikation i matematikundervisningen ut i årskurs 1? 

2. Vilken lärandeprocess framträder i klassrummet?  

3. Vilka olika verktyg/arbetsätt använder läraren i matematikundervisningen? 

4. Hur beskriver elever kommunikation och lärande i matematikklassrummet? 

 

Vidare i detta avsnitt kommer jag att diskutera metoden samt ge förslag på framtida 

forskning. 

6.1 Hur ser kommunikation i matematikundervisningen ut i årskurs 

1? 

6.1.1 Kommunikation i alla tre klassrum 

Resultatet i denna studie visar att kommunikation sker i matematikundervisningen i de 

tre olika klasserna. Lärarna och elever kommunicerar med varandra och lyssnar på 

varandra. Eleverna får också tillfälle att uttrycka sina tankar och erfarenheter i 

matematikundervisningen. Samtal återfinns i alla klassrum i studien och detta leder till 

kommunikation mellan elever och läraren, och mellan eleverna. Detta hjälper eleverna i 

studien att kommunicera med läraren och bättre förstå hur de ska arbeta i 

matematikundervisningen. Detta har jag sett under observationerna vilket stämmer 

överens med Grevholms (2001), Björklunds (2014), och Abdul Rahmans och Lees 

(2014) teori om kommunikation mellan lärare och elever, samt mellan eleverna. 

Kommunikation används oftast i klassrummet enskilt eller i grupper för att förstå och 

bli förstådda Grevholm (2001) och Björklund (2014). Abdul Rahmans och Lees 

(2014)resultat visar att matematikinlärning sker när både lärare och elever 

kommunicerar och lyssnar på varandra. 

Elever i studiens alla klasser lyssnar och är aktiva vid genomgångar och vid 

repetitionerna i klassrummet. Eleverna i studien använder gester som tummen upp, 

handuppräckning med mera för att kommunicera men kommunicerar mest muntligt, 

vilket kan jämföras med de två typer av kommunikation som är Jensen (2012) beskriver 

som icke verbal och verbal kommunikation. 

Gemensamt i alla tre klassrum är att det är läraren som styr kommunikationen och även 

har kontroll att fördela ordet till elever. Detta resultat motsvarar med Malmers (1988) 
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mening att i matematik innehåller lärarens prat tre fjärdedelar av tiden och att elevers 

utrymme minskar. Men min studie visar också att eleverna får möjligheter att ställa och 

svara på frågor till läraren, och att eleverna har ganska ett betydande utrymme i 

klassrummet. Studien visar dock också att det är läraren som pratar mest i klassrummet. 

Detta överensstämmer med Einarsson (2005) och Jensen (2012) utifrån att läraren 

presenterar uppgifter för eleverna som de ska arbeta med, och även berättar något som 

de ska lära sig. Hon menar också att kommunikationen mellan lärare och elever är 

central för det arbete som sker i klassrummet.  

Lärarna i min studie ger även tänkta instruktioner, daglig information, förklaringar, 

uppgifter, och har en förmedlande roll i klassrummet. Detta kan bero på att eleverna går 

i årskurs 1 och behöver ledning till de dagliga aktiviteter och rutiner i klassrummet. 

Perry, McConney, Flevares, Mingle och Hamm (2011) hävdar att i första klass kommer 

elever aningslösa och inte vet vad det innebär att är vara elever i matematik. Det behövs 

tydliga instruktioner om vad man ska göra och inte får göra i klassen. Det är därför 

läraren som pratar mest i klassen och eleverna som lyssnar (Jensen, 2012).  

I min studie såg jag även att lärarna går runt för att hjälpa eleverna i grupparbete och 

andra aktiviteter, som att spela i matematik både i boken och på datorn. Eleverna arbetar 

antingen enskilt eller i grupp medan läraren går runt och hjälper eleverna med olika 

matematikuppgifter. Detta är inte helt likt Einarsson (2003) där elever beskrivs att 

arbeta ganska enskilt och detta eftersom eleverna i studien får mycket hjälp av läraren 

och andra vuxna i klassrummet. Detta stämmer även väl in med de fyra utav fem typer 

av kommunikation som Löwing och Kilborn (2002) visar på i sina resultat. Dessa fyra 

typer av kommunikation är kommunikation mellan lärare och elever, kommunikation 

mellan elev och läromedel, Kommunikation mellan eleverna, och inre kommunikation. 

Det är bara kommunikation mellan föräldrar och barn som inte kommer upp i studien 

eftersom studien inte tar upp denna problemställning.  

6.1.2 Klassrumsmiljö 

Klassrumsmiljön påverkar kommunikationen som sker i en miljö (Jensen, 2012). Jensen 

menar också att klassrumsmiljön både kan uppmuntra kommunikation och hindra 

kommunikation. Den här studien visar att alla klassrumsmiljöer uppmuntrar 

kommunikation. Eleverna kunde kommunicera med varandra och med lärarna. Imsen 

(2006) anser att ett barn ständigt pendlar mellan miljöer. Vikten av den miljön eleverna 

befinner sig i påverkar lärande och kommunikation (ibid.). 

6.2 Vilken lärandeprocess framträder i klassrummet? 

6.2.1 Lärandeprocess i klassrummet 

I studien sker lärandeprocesser i klassrummet under varje lektion. Det är svårt att säga 

att det inte sker någon lärandeprocess i undervisningen varje dag, men det är också svårt 

att förklara exakt vad eller vilka lärandeprocesser som sker i klassrummet. Detta kan 
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bero på att jag i observationsstudien har fokuserat mest på huruvida kommunikation i 

matematikundervisningen leder till lärande. Kommunikation är nyckeln till lärande och 

lärprocesser. Dysthe (2015) förklarar sambandet mellan samspel, lärande och dialog, 

där samspel och lärande är förknippat, och detta stämmer överens med att lärande sker i 

alla tre årkurs 1 klasser i min studie. I undervisningen sker troligtvis lärande även om 

det handlar om att rätta matematikboken, spela ett matematikspel antingen i boken eller 

på en dator. Studiens resultat visar även att lärande sker ständigt även i de små moment 

som eleverna gör i klassrummet exempelvis att eleverna lär sig och upptäcker sina egna 

fel, detta överensstämmer delvis med Dysthe (2015) som menar att lärande ständigt sker 

och överallt.  

Eleverna lär sig varje dag i matematik och detta har jag sett när eleverna försöker att 

svara rätt på de svårare matematikuppgifter, och när de får följdfrågor som kan hjälpa 

dem att tänka och hitta rätt svar. Eleverna i studien svarar oftast rätt när läraren frågar 

men ibland blir det fel och då får eleverna tänka, gissa eller få hjälp av läraren. Detta har 

även berättats av deltagande elever i intervjustudien. Lärarna uppger också att eleverna 

är i lärandeprocessen nu när de har börjat årskurs 1 därför är de där och stöttar eleverna, 

vilket passar ihop med Einarssons (2003) resultat utifrån att när elever är i 

lärandeprocessen ska läraren stödja dem i denna process. Lärarstöd och hjälp behövs för 

när lärandet är aktivt kan det bli en lång tids lärandeprocess hos barnen eller eleverna 

(Claxton, 1990). 

6.3 Vilka olika verktyg/arbetsätt använder läraren i 

matematikundervisningen? 

Lärarna i min studie är eniga om att kommunikation är ett viktigt verktyg i 

matematikundervisningen. Eleverna berättar också i intervjuerna att det är viktigt med 

kommunikation i matematikundervisningen.  Enligt eleverna är det bra att läraren ställer 

frågor, ger instruktioner och kommunicerar med dem. Ett verktyg som lärarna i studien 

använder är att få eleverna att vara, aktiva i helklassundervisning, använda mattespråk, 

delta i dialoger och att lyssna när en annan elev pratar. Detta visar att språk också är ett 

verktyg för kommunikation vilket också är något som stämmer med Säljös (2005, 2013, 

2014) och min undersökning.  

Eleverna i min studie kommunicerar matematik och den kommunikativa förmågan 

tränas antingen genom att jobba parvis, gruppvis eller i helklass. Enligt lärarna i min 

studie, övar eleverna på sin kommunikativa förmåga genom att förklara, tänka, berätta 

och resonera med varandra. Detta resultat visar att kommunikation är ett viktigt medel 

för kommunikation och hjälpmedel för att klara sig i vardagslivet, och detta motsvarar 

Skollagen (2010:800) och Björklunds (2014) två aspekter av fem om matematik som är; 

matematik som ett viktigt medel för kommunikation mellan människor och matematik 

som ett hjälpmedel i alltifrån vardagslivet till avancerad teknik.  
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Studien visar inte olika arbetssätt och verktyg till matematikundervisningen mer än att 

läraren använder kommunikation och språk som verktyg i undervisningen. Detta kan 

bero på att eleverna håller på att lära sig att vara matematikelever och då behöver 

läraren anpassa undervisningen till elevernas behov något som överensstämmer med 

Björklunds (2014) beskrivning om vad en bra lärare bör ha för färdigheter och 

kunskaper. Lärarna hittar rätt sätt att träna eleverna att använda deras kommunikativa 

förmåga i matematikundervisningen. Lärarna i studien uppmanar eleverna att använda 

matematiska begrepp. Eleverna tränas även kontinuerligt att samtala matematiskt i 

klassrummet och att vara medvetna om det kommande nationella provet i matematik i 

årskurs 3. Detta kan kopplas till vad man i Skolverket (2011) och i Ministry of 

Education (2005) beskriver utifrån att undervisningen utvecklar eleverna i förmågan att 

argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Skolinspektionen (2009) menar 

att resonemangskompetens och kommunikationskompetens behövs för att framgångsrikt 

kunna använda matematik och detta stämmer väl med vad jag såg i 

observationsstudierna. 

6.4 Hur beskriver elever kommunikation och lärande i 

matematikklassrummet? 

Elevernas uppfattning om matematikämnet är positivt i årskurs 1. I intervjustudien 

svarar och beskriver eleverna att kommunikation är viktigt inom matematik. Elevsvaren 

i studien är ganska korta och därför har det inte kommit fram vad de verkligen menar 

med kommunikation som viktigt i matematikundervisningen annat än att lärarens 

instruktioner och genomgångar gör att man förstår. Resultatet från observationen visar 

att eleverna kommunicerar under matematiklektionerna bland annat genom att eleverna 

svarar på frågor som lärarna ställer, får uttrycka sina kunskaper, får förklara en 

matematikuppgift för läraren och en annan elev. Detta resultat överensstämmer med  

Grevholm (2001); Cross och Woods (2009); Björklund (2014); och Kosheleva och 

Kreinovich, (2012) utifrån att genom samtal och dialog lär barnen sig att förklara, tänka, 

uttrycka sina kunskaper, ställa frågor och de lär sig därmed av varandra.  

Eleverna i min intervjustudie år positiva till matematik. Eleverna menar även att 

kommunikation är viktigt för att och kunna prata med varandra. Eleverna kan reflektera 

om de svarar fel på lärarens fråga och kan efter reflektion hitta rätt svar samt lära sig. 

Reflektion är något som eleverna i intervjustudien kan och detta visar att 

kommunikation gör att eleverna kan reflektera och förtydliga sina idéer och sin 

förståelse i matematik. Enligt Ministry of education (2005) och Skolverket (2011) är 

kommunikation en möjlighet för eleverna att reflektera över och förtydliga sina idéer, 

deras förståelse av matematiska relationer, och deras matematiska resonemang. 

Studiens intervjuresultat visar att eleverna förstår lärarnas instruktioner och inte behöver 

hjälp jämt, men detta överensstämmer inte med mina observationer eftersom jag 

upplever att eleverna behöver mycket hjälp i matematik i årskurs 1. Detta kan också 
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bero på att eleverna som svarat på intervjun är duktiga elever och som har god 

kommunikativ förmåga. Eleverna menar däremot att de har svårigheter när det gäller 

stora tal och då behöver lärarens hjälp vilket överensstämmer med Claxtons (1990) 

resultat som säger att eleverna kan ha lätt att lära sig nya saker men att de även kommer 

att möta svårigheter på vägen i sitt matematiklärande. 

6.5 Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka om och på vilket sätt lärares och elevers 

kommunikation i klassrumsundervisningen kan leda till lärande i matematik. Målet var 

också att kartlägga hur elever i årskurs 1 resonerar kring matematik i olika 

klassrumssituationer. Metoderna som användes i denna studie var deltagande 

observationer och lärar- och elevintervjuer. 

Observationerna visade att lärarna och elever samtalade och hade matematisk 

kommunikation i varje klass. En deltagande observation valdes för att studera syftet 

med studien. Deltagande observation är däremot en metod som är mycket krävande när 

det gäller personligt engagemang och personliga resurser (Denscombe, 2014). En 

nackdel med deltagande observation är att man kan dras in i ett lärararbete, enligt 

Johansson och Svedner (2010). Därför var jag noga med att förklara för eleverna vad 

jag skulle göra i klassrummet. Jag var också medveten om att det krävdes mycket tid 

och arbete med denna metod exempelvis utifrån urval, kodning och transkribering.  

En fokusgrupp hade varit lättare att fokusera på än en helklass eftersom valet av urval 

och människor enligt Denscombe (2014) bör väljas med omsorg. En inspelning av 

observationer eller ljudupptagning hade varit ett bättre sätt att fånga upp all 

kommunikation som skedde i klassrummet eftersom ett sådant resultat hade kunnat ge 

en mer verklighetstrogen bild av all kommunikation som skedde i klassrummet.  

Denna studie hade ett bekvämlighetsurval. Detta urval beskriver Denscombe (2014) 

som att välja den första bästa som finns till hands. Bekvämlighetsurvalet var det mest 

passande för mig eftersom skolan var nära, och denna när studie är småskalig forskning 

där jag hade en begränsad tid för att göra studien så blev detta mitt val. Valet av metod 

passar min studie och studiens resultat kan användas till att göra kopplingar eller 

användning till ett annat syfte (Bryman, 2013). 

Studiens fokus låg på mina observationer och lärarnas och elevernas enskilda och unika 

upplevelser, vilka beskrevs och därmed också tolkades av mig. Beslutet att intervjua sex 

enskilda elever och låta lärarna välja vilka elever som kunde kommunicera. Detta beslut 

ökar elever- och lärarnas möjlighet att uttrycka sina egna ord och tankar och därmed 

utveckla dessa under intervjun (Denscombe, 2014). 
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7 Slutreflektion och fortsatt forskning 

Muntlig kommunikation i matematik får i min studie lika stort utrymme som skriftlig 

matematik. Eleverna jobbar i boken men läraren och eleven kommunicerar för att lösa 

matematikuppgiften i boken. Kommunikation mellan lärare och mellan elever sker i 

matematikundervisningen. Lärare och elever använder kommunikation som ett verktyg 

för lärande och utveckling men resultatet visar inte på vilket sätt. Elever och lärare 

kommunicerar matematik i klassrummet för att lära och därmed förstå varandra. Denna 

studie kommer självfallet att bli en hjälp i min framtida yrkesroll som matematiklärare. 

 

För vidare forskning vore det intressant att studera elevers matematiska kommunikation 

i årskurs tre. Eleverna i årskurs 3 bör ha bättre kommunikativ förmåga än årskurs 1 

eleverna, eftersom kommunikation är ett kunskapskrav i slutet av årskurs 3 eftersom 

eleverna bör nå detta mål. 

”Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och 

använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss 

anpassning till sammanhanget. Eleven kan föra och följa matematiska resonemang.” 

Skolverket (2011) 

Eleverna i årkurs 3 borde kunna samtala på ett mer varierande och utvecklande sätt och 

de kan eventuellt därmed använda den kommunikativa förmågan till att kommunicera 

användning av konkreta material, bilder, symboler och andra uttrycksformer som är 

anpassade till olika situationer. Samtidigt bör eleverna kunna föra och följa matematiska 

resonemang och bör även kunna svara på olika frågor kring matematik om de går i 

årskurs 3. Detta har inte min studie riktigt kunnat hitta i årskurs 1. Fokus i min studiehar 

varit att studera hur kommunikation sker i klassrummet. En ny studie i årskurs 3 med 

lite mer erfarna elever i matematik kan vara intressant att jämföra med min studie i 

årskurs 1.  
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1 

Stödsschema till observationer 

Klass__ Observation dag___ 

Elever:                                           

Vuxen: 

Lärare:                                            

Lektion: 

 Tid: 

Observation i helklass: genomgång, samtal mellan lärare och elever osv. 

 

 

    Intervjuer 

 

Stöd till lärarintervju 
1. Hur många elever har du? Pojkar? Flickor? 

2. Har du andraspråkselever i klassen? 

3. Hur gammal är du? 

4. Vad har du för utbildning? 

5. Hur många år har du jobbat som lärare? 

6. Hur många år har du jobbat i denna skola? 

7. Hur viktigt är det för dig att kommunicera/samtala med elever? Varför? 

8. Ser du kommunikation som ett verktyg i din undervisning? 

 

Följdintervju 

1. Hur arbetar du med den kommunikativa förmågan i ditt klassrum? Kan du 

beskriva lite mer? Exempel? 

      

Stöd till elevintervju 

1. Tycker du om att träna matte på datorn? 

2. Hjälper det dig när läraren frågar dig ”Hur tänkte du”? 

3. Förstår du när läraren ger instruktioner/information? 

4. Behöver du hjälp i matematik hela tiden? 

5. Varför tror du att matematik och kommunikation är viktigt? 

6. Är det roligt med matematik? Om inte är det, vad tycker du är roligt då? 

7. Vad tycker du är spännande med matematik? 

  



 

9.2 Bilaga 2  

Brev till vårdnadshavare 
Hej! 

Jag är en lärarstuderande som läser min sista termin vid lärarutbildningen på Umeå universitet. 

Jag skriver nu mitt examensarbete om matematisk kommunikation inom matematik. Jag har 

gjort observationer i ditt/ert barns klass under matematik lektionerna i fem dagar. Jag skulle 

även vilja intervjua eller ha ett samtal med några elever om matematik och hur de tänker kring 

matematisk kommunikation. För att intervjuerna eller ett samtal behöver jag era föräldrars 

medgivande.  

Därför skriver jag detta brev till dig/er. Längst ner finns en talong som jag ber dig/er fylla i och 

lämna till klassens lärare så snart som möjligt, senast den 23 februari. 

Jag kommer inte att lämna vidare ditt/ert barns uppgifter till någon annan. Varken namn, hur de 

agerar i klassrummet eller deras svar vid intervjuer/samtal kommer att föras vidare. Inte heller 

klassens lärare kommer att få ta del av uppgifterna. I detta arbete kommer jag att skriva utifrån 

undersökningarna och barnens namn kommer inte att nämnas. Intervjusvaren/samtalsvaren 

kommer att redovisas på så sätt att elevernas svar inte kan kopplas till eleven. 

Om du/ni har några frågor får du/ni gärna kontakta mig: 

Grace Forsberg 073-846 11 95 

Jag hoppas att du vill hjälpa mig med detta. 

TACK på förhand! 

Marry Grace Forsberg 

Klipp och lämna till klassläraren senast den 23 februari. Tack! 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Elevens namn: _______________________________________________________________ 

 Ja, det går bra att mitt/vårt barn är med. 

Nej, jag vill inte att mitt/vårt barn ska vara med. 

Elevens underskrift: __________________________________________________________ 

Förälders/föräldrars/målsmäns underskrift: ______________________________________ 

 



 

9.3 Bilaga 3 

 

 

 

   

  

fig. 1 Klass 1 möblering 

fig. 2 Klass 2 möblering 



 

 

 

 

fig.3 Klass 3 möblering 


