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Abstrakt 
 

Som rubriken lyder handlar denna uppsats om kommunikation på olika sätt i ett 

matematikklassrum. Kommunikation kan ses ur olika aspekter, hur den uppstår, på 

vilket sätt den framstår samt vad den innehåller. Enligt min studie uppstår 

kommunikation genom att antingen läraren styr den eller att eleverna räcker upp 

handen, frågar rakt ut eller säger lärarens namn. Varför den uppstår i sammanhang när 

eleven söker kommunikationen kan vara hjälp med tal i boken, matematikrelaterade 

frågor, frågor om pennor, friluftsdagar eller annan information. I ett enskilt samtal är det 

dessa ämnen lärare och elev talar om och lärarens sätt att använda språket skiljer sig i 

denna situation i jämförelse med helklassgenomgången. Makt är något som är ständigt 

närvarande och lärare har enligt studien makt vid genomgångar samt vid enskilda 

elevsamtal, några skillnader är röstläget och kroppsställningen på lärare vid genomgång 

gentemot enskilt elevsamtal. Vad kommunikationen innehåller handlar i ett 

matematikklassrum om det matematiska språket och detta analyseras i jämförelse med 

det vardagliga språket. Lärarna i studien använde ett tvetydigt matematiskt språk och 

pendlade ofta mellan matematiska och vardagliga begrepp vilket kan ses både positivt 

och negativt, genom att eleverna får mer förståelse men även att det kan anses rörigt av 

eleverna. Kommunikationen mellan lärare och elever på högstadiet kan alltså ses ur 

olika aspekter i ett matematikklassrum.  

 

Nyckelord 

Kommunikation, högstadiet, matematiskt språk, sociokulturellt perspektiv, 

matematikdidaktik 
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1 Inledning 
 

Som snart utbildad lärare är kontakten och kommunikationen med eleverna något jag 

ser fram emot. Hur lärare använder sig av kommunikation i olika sammanhang var 

därför något som väckte mitt intresse. Enligt min erfarenhet talar lärare olika beroende 

på om de står vid tavlan eller om de pratar enskilt med eleverna, vilket gjorde det 

intressant att undersöka om min erfarenhet stämmer. I ett matematikklassrum finns en 

speciell terminologi, det matematiska språket, ett språk som intresserar mig som 

framtida matematiklärare som vill använda ett matematiskt språk framför ett vardagligt 

språk såsom addera istället för plussa. Löwing (2004) har i sin forskning visat att elever 

påverkas i sin utveckling av matematiska termer genom vad läraren använder för 

matematiskt språk. Det är intressant att se hur matematiklärare använder sitt 

matematiska språk i jämförelse med sitt vardagliga språk, då eleverna ska få bra 

utvecklingsmöjligheter inom användning av matematiskt språk. För att eleverna ska 

utvecklas är tystnaden också viktig menar Grönlund (2014) genom att påpeka att om 

läraren har en lång tystnad efter en fråga får alla elever tid att tänka, vilket också är ett 

synsätt på vad lärare kommunicerar med eleverna.  

 

Kommunikation är hur och vad vi säger till varandra men frågan är även hur den 

uppstår. Enligt Dysthe (2003) är det ofta läraren som startar och styr kommunikationen i 

klassrummet. Men om en elev vill kommunicera med läraren, hur gör denne då? Hur 

detta sker är något som väcker mitt intresse, att som lärare vara uppmärksam på hur 

eleverna söker läraren och anledningen till kommunikationen.  

 

Kommunikation kan ses ur tre perspektiv, hur, vad och varför. Hur kommunikationen 

uppstår, men även i vilken form samt hur lärare och elever talar till och med varandra. 

Vad innehållet i kommunikationen är, vad vi vill förmedla till varandra samt varför vi 

söker kommunikation. Dessa tre olika perspektiv av kommunikation är för mig som 

framtida matematiklärare intressant och kommer att undersökas i denna studie genom 

observationer i form av critical incidents som metod.  
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2 Syfte och frågeställningar 
 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att studera kommunikationen i ett matematikklassrum på 

högstadiet, kommunikationen belyses ur tre aspekter. Den första aspekten fokuserar på 

skillnader och likheter mellan lärares kommunikation och språk vid genomgångar och 

enskilda elevsamtal. Dessa skillnader och likheter analyseras utifrån ett maktperspektiv.  

Den andra aspekten inriktar sig på hur lärare kommunicerarar ett matematiskt språk i 

jämförelse med ett vardagligt språk. Den tredje aspekten fokuserar på hur elever söker 

läraren för att kommunicera under en matematiklektion samt anledning till varför 

lärarens uppmärksamhet söks. För att uppfylla syftet har följande frågeställningar gjorts. 

 

2.2 Frågeställningar 
 

 Hur använder lärare sitt språk i en genomgångar i jämförelse med ett enskilt 

elevsamtal utifrån ett maktperspektiv? 

 Vilket matematiskt språk i jämförelse med vardagligt språk används i lärarens 

genomgångar på en matematiklektion i högstadiet?  

 Hur och varför söker elever kommunikation med läraren under en 

matematiklektion i högstadiet? 
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3 Teoretisk bakgrund  
Under detta avsnitt förklaras och diskuteras olika begrepp såsom makt och matematiskt 

språk. Även den sociokulturella teorin beskrivs och vad ett sociokulturellt perspektiv 

innebär. Det matematiska språket diskuteras i jämförelse med det vardagliga språket och 

även interaktioner i klassrummet diskuteras. Tidigare forskning inom dessa områden 

presenteras och slutligen sammanfattas den teoretiska bakgrunden. 

 

3.1 Makt och kommunikation i klassrummet 
3.1.1 Makt som auktoritet i klassrummet  

För att definiera ordet makt skriver Nationalencyklopedin (2014) att:  

makt, inom samhällsvetenskapen antingen handling, dvs. maktutövning, eller förmåga, dvs. 

maktresurser. Makt utövas direkt när en aktör A får en aktör B att handla enligt A:s vilja, även 

om handlingen strider mot B:s vilja eller intressen, men kan också utövas på indirekt väg. 

Grunden för A:s förmåga att utöva makt utgörs av maktresurser, med vilka A kan belöna eller 

bestraffa B. 

 

I ett klassrum, som det fokuseras på i uppsatsen, är läraren aktör A och eleven aktör B i 

Nationalencyklopedins definition. Makt behöver inte alltid betyda ägande utan kan 

innebära utövande, vilket innebär att ingen har makt utan att makt är något som utövas 

och att makt skapar kunskap. På så sätt behöver ordet makt inte innebära något negativt 

utan kan vara något positivt (Bartholdsson, 2008). Thornberg (2006) skriver att makt 

alltid involverar en relation och alltid består av interaktioner, vilket i ett klassrum 

innebär en relation mellan lärare som auktoritet och elev, samt interaktioner dessa 

emellan. Thornberg (2006) beskriver att en person vars handlingar och ord har 

inflytande över andra personers beteenden, attityder och föreställningar innehar en 

auktoritet. Som en följd av detta finns det skäl att lyssna på denna person och göra som 

denna säger. Med andra ord uppfattar andra att personen har en legitim makt över dem. 

Legitim makt kan också innebära att andra uppfattar en person i en ledarroll och att den 

personen bestämmer och fattar beslut . Läraren har i ett klassrum en legitim makt över 

eleverna. Den legitima makten måste dock ha ett socialt stöd för att lydnad under 

auktoritet ska ske. Lärare får auktoritet gentemot eleverna, framförallt en 

kunskapsauktoritet. Enligt Lilja (2013) skapas en positiv auktoritet genom att läraren 

sätter gränser, lyssnar och bryr sig om eleverna, precis som Thornberg (2006) skrev 

behövs en relation mellan lärare och elev. Maktresurser som beskrevs i definitionen från 

Nationalencyklopedin kan inom klassrummet vara betyg, då eleverna belönas eller 
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bestraffas med olika betyg (Persson, 2003). Det kan även vara uppmärksamhet, då vissa 

elever belönas med mer uppmärksamhet än andra. 

 

En lärare kan använda sig av olika ledarstilar såsom auktoritär, demokratisk och låt-gå 

ledarstil. Thornberg (2006) har gjort en studie för att testa dessa tre ledarstilar där tre 

lärare gick in i klassrummet med olika ledarstilar. Den auktoritära ledaren fattade alla 

beslut, styrde upp arbetet och var enbart delaktig vid demonstration av arbetet. Detta 

skiljde sig mot den demokratiska ledaren som ledde gruppdiskussioner och fattade 

beslut tillsammans med eleverna samt deltog i arbetet samt diskussioner. Låt-gå-ledaren 

lämnade beslutstagandet åt eleverna, deltog inte i arbetet och var inte ledardeltagare. 

Denna studien gjordes för att se vilken ledarstil som fungerade bäst att ha som lärare 

(Thornberg, 2006).  

 

Läraren som auktoritet har en legitim makt över eleverna i ett klassrum, speciellt vid 

genomgångar då läraren styr kommunikationen. Beroende på lärarens makt kommer 

studien ses ur ett maktperspektiv.  

 

3.1.2 Kommunikation i klassrummet  

Enligt Dysthe (2003) styrs kommunikationen i klassrummet till stor del av läraren. 

Dysthes (2003) forskning visar också att desto mer läraren ställer frågor, desto mindre 

blir kommunikationen. Frågorna har då en tendens till att hindra kommunikationen 

genom att inte uppmuntra till diskussion utan enbart fråga och svar. Lundgren (1979) 

säger att läraren frågar 7-8 ord per mening, eleven svarar 3-4 ord per mening och läraren 

reagerar till slut med 4-5 ord per mening. När dessa frågor ställs blockeras då 

kommunikationen. Barnes (1978) säger också att eleverna aldrig ställer frågor likt ett 

sätt läraren gör. Exempelvis att läraren ställer frågor till alla, ett ni medan eleverna 

ställer frågor till en person, ett du. Annerstedt (2007) beskriver att en 

envägskommunikation har en sändare och en tvåvägskommunikation har flera sändare. 

En envägskommunikation är exempelvis när läraren enbart säger till eleverna vad de ska 

arbeta med, medan en tvåvägskommunikation exempelvis kan vara en diskussion 

mellan lärare och elev om lektionsarbetet.  

 

I klassrummet möts elever och lärare för att utföra ett arbete, elever i en lärandeprocess 

och lärare för att stödja eleverna. Lärares arbete utförs på olika sätt, de kan ha 

helklassundervisning men även en individuell interaktion med varje elev. Denna 
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interaktion sker dock i klassrummet med flera närvarande elever, vilket innebär att de 

kan ta del av interaktionen. Einarsson (2003) anser att kommunikation mellan lärare och 

elev är central för det arbete som sker i klassrummet utefter undersökningen hon gjort. 

Wistedt (2001) skriver om några väsentliga förutsättningar för att kommunikation ska 

skapa utrymme för lärande, att i ett samtal måste deltagarna ha något att kommunicera 

kring, ett ämne och även våga uttrycka sina tankar och åsikter. För att lärande ska ske 

måste lärare och elever även lyssna på varandra och sätta oss in i varandras tankesätt. 

Läraren måste även ta ansvar för sitt ämneskunnande och använda det i samtalet. Om 

detta sker blir samtalet ett forum för tankeutbyte och en tvåvägskommunikation, samt 

en interaktion mellan lärare och elev. 

 

3.2 Matematiskt språk i klassrummet  
Yrkesspråk används för att underlätta kommunikationen mellan personer som är 

verksamma inom samma yrkesområde (Colnerud, 2002).  I ett matematikklassrum 

utgörs yrkesspråket av det matematiska språket och är ett verktyg för att lättare kunna 

kommunicera.  

 

Det matematiska språket är olika termer och symboler, som brukar kallas matematikord. 

Dessa kan vara verbala, skriftliga och kognitiva (Löwing, 2004; Malmer, 2002). I 

undersökningen studeras de verbala matematiska orden.  Ordens betydelse varierar med 

sammanhanget. I ett matematiskt sammanhang betyder ordet udda ett ojämnt tal som 

inte är delbart med två, medan i ett vardagligt sammanhang kan udda betyda konstig 

eller ovanlig. Vilket sammanhang ordet används i, är då betydelsefullt. Sterner och 

Lundberg (2002) skriver att det är viktigt med en kommunikativ kompetens, det vill 

säga att veta hur orden används beroende på sammanhang. Det matematiska språket är 

exempelvis addera, subtrahera, multiplicera och så vidare, medan det i vardagligt 

språket används plussa, ta minus och gångra till motsvarande termer. Denna skillnad på 

matematiskt och vardagligt språk kommer att användas i studien.  

 

Colnerud (2002) anser att, om lärare inte kan “skolspråket” eller “yrkesspråket” är det 

svårt att inneha en lärarroll. Malmer (2002) antyder genom sin forskning också att det är 

viktigt med ett “lärarspråk” men även att det är bra om läraren är tvåspråkig, då den kan 

förklara addera som lägga samman. Det är också viktigt att lärare och elever har samma 

språkliga referenser menar Löwing (2004), så att de kan förstå varandra.  

 



  
 

6 

3.2.1 Tystnad i klassrummet 

Språk behöver inte alltid vara verbalt utan kan även innebära tystnad. Adelswärd (1996) 

skriver utefter sin forskning att tystnad i ett klassrum kan uppstå då läraren vill 

kontrollera klassen eller om eleven vill göra motstånd, genom att sitta tyst som protest. 

Grönlund (2014) säger att läraren ska förlänga tiden av tystnad till tio sekunder, i 

jämförelse med dagens cirka 3 sekunder, för att låta eleven tänka när frågan ställts. Det 

finns dock ingen forskning som visar på en positiv effekt med denna utgångspunkt men 

hon säger att det finns en chans att eleverna kan utveckla kunskaper genom att läraren 

ger eleverna tystnad och tid till att utvecklas. Läraren kan använda tystnaden genom att 

både kontrollera klassen samt låta alla vara delaktiga. Enligt Thornberg (2006) är 

läraren ofta allvarlig när denna är tyst. Genom att vara tyst kan läraren kontrollera 

klassen, som Adelswärd (1996) förklarade ovan. I Thornbergs (2006) studie frågades 

elever om tystnad och de ansåg att tystnad även kunde vara något negativt, på det sättet 

att eleverna förlorar fokus och tankarna finns någon annanstans. Dock ansåg eleverna 

att det fanns fler positiva aspekter med tystnad i klassrummet, bland annat att de får mer 

gjort och kan tänka, precis som Grönlund (2014) påpekar som positiv aspekt av 

tystnaden. 

 

3.3 Sociokulturell teori  
Den sociokulturella teorin handlar om hur människor samarbetar och utvecklas via sin 

omgivning. Människan utvecklas inom ramen för samspel med andra människor och 

utvecklas genom sin omgivning där dessa människor som medaktörer hjälper till (Säljö, 

2000). Dysthe (2003:41) beskriver sociokulturell teori som att ”kunskap konstrueras 

genom samarbete i en kontext”. Att människan utvecklas genom omgivningen efter att 

ha fötts in i ramen beskriver Dysthe (2003) genom Vygotskijs begrepp internalisering. 

Detta begrepp används även i denna studie då människan genom det sociala 

sammanhanget får en individuell medvetenhet.  

 

3.3.1 Sociokulturellt perspektiv  

Säljö (2000) skriver att kommunikation är central och är länken mellan tänkande (det 

inre) och interaktion (det yttre). För att kommunikationen ska fungera behövs språkliga 

redskap och verktyg. Språket har en stor betydelse för människors kommunikation, men 

det går inte mäta hur stor inverkan språket har då det inte existerar något jämförbart 

(Säljö, 2000). Inom den sociokulturella teorin finns ingen teori om språkets roll i 

samspelet skriver Dysthe (2003) medan Säljö (2000) påstår att människans kunskap till 
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stor del är språklig och internaliseringen sker genom språk. Dessa författare anser dock 

att interaktionen är viktig för språket. Dessa språkliga resurser medieras, det vill säga 

förmedlas och överförs. Människorna utvecklas följaktligen inte direkt med 

omgivningen utan omgivningen måste medieras för att utvecklingen ska ske. Mediering 

är således ett centralt begrepp inom den sociokulturella teorin, det till följd av att 

omgivningen är lika betydelsefull som samspelet med andra människor (Dysthe, 2003).  

 

Hundeide (2003) beskriver ramen för samspel i klassrummet som samspel i det 

intersubjektiva rummet. Det intersubjektiva rummet är ett rum som skapas och formas 

utefter sina aktörer. Detta för att det i ett klassrum delas en intersubjektiv förståelse 

mellan människorna. Intersubjektivitet kan i detta fall betyda att människorna i 

samspelet vet vad som är naturligt och rimligt att uttrycka, trots att det är outtalat. Det 

intersubjektiva rummet kan vara till hjälp vid studerande och analyserande av de tysta, 

subtila band och styrningar som uppstår och verkar i människors möten.  
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Figur 1. Egen tolkning av sociokulturella teorin i klassrummet, det intersubjektiva 

rummet. 

 

Denna uppsats kommer att analyseras ur ett sociokulturellt perspektiv då 

undersökningen bygger på kommunikation. Som figuren beskriver beror 

kommunikationen på olika kontexter, resurser och människor. Eftersom uppsatsen 

behandlar samspelet mellan lärare och elev är ett sociokulturellt perspektiv ett passande 

analysredskap. 

 

3.4 Tidigare forskning  
3.4.1 Makt och kommunikation i klassrummet  

Enligt Ahlström (1996) är 25 % av all interaktion som sker i klassrummet mellan elev 

och lärare av kontrollerande slag. Han menar också att samtalet måste ha ett syfte, 
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annars är det otillräckligt. Detta påstår han efter att ha undersökt interaktioner i ett 

matematikklassrum. Även Einarssons (2003) studie fokuserar på interaktionen i 

klassrummet och antyder att det är läraren som styr och leder kommunikationen. Detta 

är något som Hansson (2011) forskat om som led till ett annat resultat. Enligt forskaren 

styr läraren inte lektionen när eleverna har eget arbete, utan eleverna styr sig själva 

genom individuellt arbete. Det behöver heller inte vara så mycket samtal mellan lärare 

och elev då författaren uttrycker att de observerade lektionerna innehöll mer 

färdighetsträning för eleverna än kommunikation med läraren. Det är dock läraren som 

är arbetsledare i klassrummet samt handledare till eleverna. Hansson (2011) påstår i 

enlighet med Ahlström (1996) att det måste finnas ett syfte och engagemang av både 

lärare och elever i lärprocessen, samtalet, för att få en framgångsrik undervisning. 

Genom en framgångsrik undervisning och för att öka elevers lärande ska lärarna, enligt 

Engvalls (2013) studie, ställa frågor.   

 

Permer och Permer (2002) har observerat olika lektioner och har under en 

matematiklektion kommit fram till att läraren tar en normal samtalston i en 

auktoritetsposition, inte starkare ton är eleverna. Adelswärd (1999) menar att detta beror 

på vilken makt och status läraren förfogar över. Har läraren högre status och makt 

används ett lägre röstläge och ett långsammare tal, medan de fall där statusen är lägre 

och mindre makt talar läraren snabbare samt har ett högre röstläge. Detta resultat 

framkom efter hennes studie där lärares tal undersöktes. Läraren har enligt Liljestrands 

(2002) forskning en kunskapsauktoritet gentemot eleverna oavsett makt. Det innebär att 

det läraren presenterar accepterar eleverna.  

 

Permer och Permer (2002) har även kommit fram till att läraren kan använda ett icke-

verbalt språk för att påminna elever om regler, såsom att ta av kepsen. Detta icke-

verbala språk kan innebära att läraren använder kroppspråk eller blickar för att eleven 

ska förstå. Något annat om lärarens genomgång som Riesbeck (2008) kommit fram till 

är att läraren talar till kollektivet eleverna men behandlar eleverna som en och samma 

individ. Detta innebär att läraren talar till eleverna i klassen som ett “du” istället för ett 

“ni”.  

 

Som Hansson (2011) skrev om att matematiklektioner innehåller mycket individuellt 

arbete tycker även Kling Sackerud (2009) det, enligt hennes undersökning. Beroende på 
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ålder arbetar eleverna olika individuellt men på högstadiet betyder individuellt arbete att 

eleverna arbetar själva i boken med läraren som handledare enligt författarna. Eleverna 

tycker det är positivt att arbeta själva och för att få hjälp räcker de upp handen. Eleverna 

tar själva ansvar för sitt individuella arbete och tar initiativ till att be om hjälp av 

läraren. Även eleverna i Westers (2008) studie räcker upp handen för att få hjälp men 

använder även andra strategier, såsom säga lärarens namn eller fråga frågor rakt ut. 

Eleverna i studierna använder sig av olika sätt för att söka hjälp och kommunicera med 

läraren.  

 
3.4.2 Matematiskt språk  

Silver och Smith (2002) skriver att tala om matematik är svårt och att elever behöver 

lärares stöd, i deras artikel om samtalsmiljöer. Ändå talar läraren enbart i genomsnitt 

högst två minuter med varje elev per lektion (Skolverket, 2003). Trots denna korta tid 

per elev visar Riesbecks (2008) forskning på att lärare och elever har en dialog under 

stora delar av lektionen. Läraren överför normer för det matematiska samtalet till 

eleverna menar forskning på (Silver &Smith, 2002; Skolverket, 2003; Riesbeck, 2008). 

Dessa normer överförs genom att eleverna ofta upprepar läraren eller lär sig det 

matematiska språket genom lärarens genomgångar. Det kan då dras en slutsats till att 

eleverna lär sig det matematiska språket främst genom läraren. Detta är även något 

Löwing (2004) lagt märke till i sin forskning. Lärarna har inte riktigt tänkt igenom 

dilemmat angående att exakt matematiskt språk blir problem för vissa medan ett inte 

exakt matematiskt språk blir problem för andra. Det syns i hennes forskning då alla 

elever inte förstod vid genomgången, läraren fick då prata om samma sak enskilt med 

eleverna efter genomgången. Även Skolverkets (2003) undersökning visar på detta, att 

läraren har genomgångar men sedan får gå runt och hjälpa eleverna med i princip 

samma sak som sades vid genomgången. Dilemmat som Löwing (2004) skriver om är 

även något som syns i Riesbecks (2008) forskning där hon beskriver att om läraren 

pendlar mellan många olika begrepp har eleverna svårt att förstå. Trots att läraren pratar 

matematiskt språk påpekar forskaren att det inte förankrar sig hos eleverna. I Engvalls 

(2013) studie satte lärarna begreppen i fokus vid pratandet för att eleverna skulle 

utvecklas. Lärarna ändrade även elevernas svar när de använde ett vardagligt språk till 

ett matematiskt språk.  

 

Lärarna i Löwings (2004) studie talade ett tvetydigt vardagsspråk där ett exempel var att 

lärarna inte skiljde på fyrkant, fyrhörning och kvadrat. Även att de sa gångra istället för 
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multiplicera. Lärarna tillsammans med eleverna var också slarviga med enheter vilket 

får följder. Författaren påstår till följd av detta att det är viktigt att skilja på hur elever 

och lärare skriver matematik och hur de tänker matematik. 

 

3.5 Sammanfattning  
Kommunikationen i klassrummet kan ses ur tre olika aspekter, den första där läraren har 

makt och styr samtalet i genomgångar vilket även den tidigare forskningen visar på 

(Einarsson, 2003). Läraren har en ledarroll och har då en legitim makt över eleverna. En 

kommunikation som finns i ett matematikklassrum är att kommunicera de matematiska 

termerna, vilket utgör den andra aspekten, nämligen vad vi kommunicerar. Skillnaden 

på ett matematiskt språk, i jämförelse med vardagligt, är att använda termer såsom 

addera och subtrahera medan i vardagligt språk används termer som plussa och ta 

minus. Tidigare forskning (Löwing, 2004) visar att lärare ofta använder ett tvetydigt 

vardagsspråk och pendlar mellan olika begrepp.  

 

Ett språk behöver heller inte vara verbalt utan kan även vara tystnad. I det 

intersubjektiva rummet finns tysta band och styrningar som är naturligt trots att det är 

outtalat. En sådan styrning kan vara att eleverna ska vara tysta i ett klassrum, något som 

är outtalat men i klassrummet naturligt. Något som även sker naturligt i ett klassrum är 

samspel och interaktioner mellan lärare och elever samt elever och elever. Dessa 

samspel och interaktioner ökar lärandet enligt den sociokulturella teorin vilket är en 

utgångspunkt i denna uppsats. Den tredje aspekten handlar om elevers tillvägagångssätt 

för att samspel och interaktion ska ske, vilket kan vara på olika sätt enligt den tidigare 

forskningen (Kling Sackerud, 2009; Wester, 2008). Eleverna medierar omgivningen för 

att utvecklas och söker då lärarens uppmärksamhet av olika anledningar vilket är ett 

annat perspektiv på den tredje aspekten. Kommunikationen i ett matematikklassrum kan 

vara hur elever och lärare kommunicerar och hur samtalet uppstår, vad du 

kommunicerar samt varför du talar med varandra. I denna kommunikation sker ett 

samspel och en interaktion mellan lärare och elever, samt elever och elever.  
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4 Metod  
Under detta avsnitt kommer val av metod samt urval att presenteras. Även 

genomförandet och de etiska aspekterna som grundade undersökningen presenteras 

nedan. För att studien ska ha hög tillförlitlighet och äkthet diskuteras även dessa 

begrepp kopplat till undersökningen och metodavsnittet avslutas med en 

metoddiskussion och databearbetning. 

 

4.1 Val av metod  

Studien undersöker ett matematikklassrum och hur lärare och elever beter sig vid olika 

skeenden med fokus på kommunikation. Den mest givande metoden var då att 

genomföra observationer. I jämförelse med en intervjumetod kunde olika händelser i 

klassrummet observeras istället för deltagarnas åsikter av händelserna, som svaren i en 

intervju skulle blivit. Eftersom studien inriktar sig på kommunikation i undervisningen 

var observationer ett givet val. En av de största fördelarna med observationer är att de 

möjliggör observationer av beteende och skeende, vilket skiljer sig från en 

intervjuundersökning där man drar slutsatser utifrån respondentens utsagor (Bryman, 

2011; Patel & Davidsson, 1994).  

 

Observationerna är direkta och öppna, där observatören är deltagare (Einarsson & 

Hammar Chiriac, 2002). Författarna förklarar begreppen som att när situationen uppstår 

observeras den direkt och öppet vilket innebär att gruppen är informerad innan. 

Observatören är deltagare men är inte deltagande, vilket Patel och Davidsson (1994) 

definierar som att observatören inte går in i situationerna som uppstår i klassrummet. 

 

Observationerna är systematiskt planerade vilket innebär att ett observationsprotokoll 

utformats och använts under observationerna (Bilaga 1). Observationsprotokollet har en 

utgångspunkt i Johansson och Svedners (2010:41) observationsmanual. Även 

fältanteckningar utöver observationsprotokollet görs utifrån Brymans (2011:397) 

punkter angående anteckningar där intryck skrevs ner som levande, tydliga och 

utförliga. Även inspelning användes samt att fullständiga anteckningar skrevs ned 

senare under dagarna. I observationsprotokollet noteras fullständiga fältanteckningar, 

vilket innebär att observatören skriver detaljerat och så utförligt om händelserna som 

möjligt. Efter observationerna sker även provisoriska eller preliminära anteckningar, 
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vilket betyder att man skriver korta noteringar för att få en minnesbild av vissa skeenden 

(Bryman, 2011).  

 

Studiens metodval är som tidigare beskrivet observationer, dessa kommer ha en 

kvalitativ inriktning i form av critical incidents vilket beskrivs under nästkommande 

avsnitt.  

 

4.1.1 Critical incidents 

Critical incidents är en kvalitativ observation som i studien kommer kallas “avgörande 

händelser”. I ett klassrum uppkommer olika situationer hela tiden men de avgörande 

händelserna är hur observatören ser på situationen. Den avgörande händelsen är en 

tolkning av det viktiga i en händelse (Tripp, 2012). Denna avgörande händelse kan i 

studien tolkas som samtal mellan lärare och elev, lärarens genomgång, samt elevernas 

sätt att påkalla lärarens uppmärksamhet.  Observationerna sker i helklass och 

observatören antecknar under händelserna som uppstår upprepade tillfällen per lektion. 

Dessa observationer är löpande observationer, då de avgörande händelserna sker flera 

gånger per lektion (Johansson & Svedner, 2010). Anteckningar sker i det tidigare 

beskrivna observationsprotokollet. 

 

4.2 Urval  

Urvalet som gjorts i studien är en blandning av bekvämlighetsurval och snöbollsurval 

(Bryman, 2011). Det innebär att urvalet bestod av personer som fanns tillgängliga och 

jag hade kontakt med sedan bland annat tidigare praktiker, samt är relevanta för studien. 

Dessa personer, lärarna, hade även kontakt med ytterligare respondenter som var 

relevanta för studien, eleverna (Bryman, 2011). Hur dessa lärare samt elever 

kontaktades förklaras vidare under rubriken genomförande. Urvalet bestod av 6 olika 

skolor, både kommunala och friskolor i södra Sverige. På dessa sex skolor observerades 

i genomsnitt tre lärare per skola. Det landade på 18 olika lärare som observerades. Vissa 

lärare observerades två gånger då lektionen var kort eller något annat hände. 

Sammanlagt hamnade observationer på antalet 23. Under dessa 23 observationer var 

ytterligare respondenter med, eleverna, på alla lektioner. Sammanlagda 

observationstiden blev cirka 25 timmar.  

 

Att antalet skolor är sex beror på att urvalet skulle innefatta både kommunala och 

friskolor samt olika kommunala och friskolor. Detta för att lärarna på en skola kan 
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arbeta liknande. Även om lärare kan arbeta liknande med exempelvis interaktiva tavlor, 

valdes ändå cirka tre lärare på varje skola, då kommunikationen är något jag anser är 

personlig.    

 

4.3 Genomförande och etiska aspekter 

Innan observationerna skulle göras förbereddes dessa med att utforma ett 

observationsprotokoll samt göra en provobservation för att se om det fungerade. Även 

påläsning av studiens bakgrund och frågeställningar gjordes för att ha det färskt i minnet 

och kunna tänka på det under observationerna. Eftersom vissa genomgångar skulle 

spelas in testades även inspelningsverktyget.  

 

För att hitta lärare som kunde delta i studien gjordes ett bekvämlighetsurval som 

beskrevs ovan. Dessa lärare kontaktades via mail eller verbalt under arbetslagsmöten på 

skolor jag jobbat på. När dessa lärare kontaktades uppfylldes informationskravet, vilket 

innebär att lärarna informerades om studiens villkor, metod, frivillighet samt möjlighet 

att avbryta undersökningen. De flesta lärarna som kontaktades gav då samtycke i 

enlighet med samtyckeskravet, där de själva hade rätt att bestämma över medverkandet. 

Tid bestämdes med lärarna om när och hur observationerna skulle ske. Dessa 

observationer innefattade en lektion på cirka en timme, per lärare. När jag träffade 

lärarna innan lektionerna förklarades, i enlighet med konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet, att det enbart var min forskningsstudie och enbart jag som visste 

skolorna samt lärarna och eleverna så ingen utanför kan identifiera deltagarna. Dessa 

etiska aspekter bygger på Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer och följs 

för att vinna förtroende hos deltagarna samt för att som forskare få utföra forskningen 

(Johansson & Svedner, 2010). Även för att deltagarna i studien, lärare och elever, ska 

känna sig trygga och studien ska bli så verklighetstrogen som möjligt.  

 

Innan observationen började informerades eleverna om min studie och alla de etiska 

kraven. När elever är under 15 år kan elever behöva ett samtycke av föräldrar, men 

enbart vid etisk känslig karaktär, vilket jag anser att studien inte har. Eleverna fick då 

själva bestämma över medverkande i studien. När eleverna informerades tillades även 

att de skulle låtsas som att observatören icke var närvarande utan agera som vanligt 

under lektionen. Lärarens genomgång spelades in med en surfplatta längst fram i 

klassrummet, i samtycke med lärare och elever.  
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Under observationerna på lektionerna satt jag längst bak i klassrummet för att få 

översikt över alla deltagare och synas så lite som möjligt. Fältanteckningar skrevs på 

observationsprotokollet under hela lektionen och efter lektionen skrevs utförligare 

anteckningar för att lättare minnas vad som hänt. Även de inspelade genomgångarna 

gicks igenom för att ytterligare minnas vad som hänt och sagts under lektionerna. 

 

4.4 Trovärdighet och äkthet  

Trovärdigheten och äktheten har en utgångspunkt i Bryman (2011) men fokus på min 

undersökning. Begreppen trovärdighet och äkthet behandlar tillförlitligheten i studien. 

För att en studie ska kunna ge en bild av verkligheten måste den vara äkta och ha en hög 

trovärdighet. För att en studie ska vara pålitlig och trovärdig behövs en tydlig 

redogörelse för varje steg i undersökningen, vilket beskrevs under rubriken 

genomförande. Detta har gjorts för att resultaten ska kunna vara överförbara till en 

annan miljö, att en annan forskare ska kunna göra liknande undersökning. För att göra 

studien ännu mer trovärdig har jag som observatör antecknat mycket både under och 

efter observationerna för att få en så pålitlig bild av verkligheten som möjligt. Med detta 

i utgångspunkt gjordes även en provobservation för att träna på att få en verklighetsbild. 

Ytterligare en sak som gjordes var att spela in observationerna för att öka äkthet och 

trovärdighet i studien. 

 

4.5 Metoddiskussion 
Observationer upplevdes som en positiv metod då mycket hände och kunde antecknas 

samt att många lektioner observerades. Även att det var många avgörande händelser, 

samtalen, som ägde rum under lektionens gång som observerades. Om studien skulle 

gjorts om skulle jag även kompletterat med några lärarintervjuer. Detta för att få 

exempelvis perspektivet på hur de tror det påverkar eleverna när de pratar matematiskt 

språk i jämförelse med vardagligt språk.  

 

För att finna ett bra observationsprotokoll gjordes en provobservation och under denna 

fördes fältanteckningar. Tanken var att gå runt i klassrummet men under 

provobservationen märktes att det fungerade bättre att sitta längst bak i klassrummet så 

där togs det beslutet. Ett beslut som togs under provobservationen var även att enbart 

observera lärarens matematiska språk i genomgångarna. Detta då det tog för mycket tid 
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och blev rörigt att under resten av lektionerna utöver genomgångarna, observera både 

matematiskt språk, hur läraren pratade enskilt med eleven samt hur och varför eleven 

sökte läraren för kommunikation. På grund av detta valdes att enbart observera hur 

läraren pratade enskilt med eleverna samt hur och varför eleverna sökte kommunikation 

med läraren under lektionens gång, utöver genomgångarna. Ett annat val som gjordes 

var att inte analysera hur makt och auktoritet uppstår eller finns utifrån resultatet. Detta 

då frågeställningarna bygger på att makt finns i klassrummet och att läraren är en 

auktoritet. Att inte analysera matematikämnet i förhållande till andra ämnen var också 

ett val som gjordes då uppsatsen fokuserar på ett matematikklassrum.  

 

Efter provobservationen strukturerades observationsprotokollet upp och det fungerade 

bra i alla observationer, nackdelen var att det inte fanns så mycket plats att skriva på. 

Detta gjorde att anteckningar togs på sidan av samt att jag efter observationerna skrev 

ner lite kort vad som hade hänt. Eftersom observationerna gjordes under några veckor 

hjälpte inspelningsverktyget, surfplattan, till att minnas situationer under lektionerna. 

Detta var något positivt då jag i efterhand kunde lyssna och komma ihåg samt citera. 

Om observationerna skulle gjorts igen skulle jag dock spelat in ljud under fler hela 

lektioner för att få mer material att analysera och större tillförlitlighet. Det var även 

tänkt att lektionerna inklusive genomgångarna skulle filmas, detta gjordes inte då 

lärarna i undersökningen misstyckte till filmandet. Om undersökningen skulle gjorts om 

skulle jag meddelat och frågat lärarna tidigare om samtycke till filmning.  

 

4.6 Databearbetning 
Resultatet i studien framkom genom en bearbetning av materialet efter observationerna. 

Observationsprotokollen börjades läsa igenom och kategoriserades utefter 

frågeställningarna för att få ett sammanhang. Även fältanteckningar gicks igenom och 

kategoriserades tillsammans med anteckningarna från observationsprotokollen. Efter att 

anteckningarna kategoriserats gick jag igenomljud inspelningarna för att få fram olika 

sekvenser, exempelvis citat som kunde användas i resultatdelen. Dessa citat 

transkriberades vid genomgång av inspelningsmaterialet. Genom att läsa uppsatsen och 

koppla samman resultat och teoretisk bakgrund analyserades resultatet. Denna analys 

kategoriserades också utefter frågeställningarna. Till sist kopplades litteratur och 

resultat ihop för att få fram material till resultat och analys.  
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5 Resultat och analys 
Under detta avsnitt presenteras resultatet och analyseras, analysen görs i samband med 

relevant resultat. Detta görs utifrån ett sociokulturellt perspektiv med utgångspunkt i 

bakgrunden och den tidigare forskningen. Resultatet analyseras utifrån frågeställningar 

och behandlar kommunikationen i ett matematikklassrum, lärares matematiska språk 

samt elevers sätt att söka kommunikation, även anledningen, med läraren under en 

matematiklektion på högstadiet. 

 

5.1 Kommunikation i ett matematikklassrum  
Under alla observationer som gjorts hade lärarna ett någorlunda likt upplägg av 

matematiklektionen. Först en genomgång, både repetition och introduktion till nya 

uppgifter. Efter genomgången arbetade eleverna med enskilt arbete, antingen i boken 

eller med en gruppuppgift. Lektionerna avslutades sedan med en liten kort avslutning 

om innehållet av lektionen samt eventuell information. Detta lektionsupplägg stämmer 

överrens med de lektioner Löwing (2004) observerade och även Skolverkets (2003) 

undersökningar. 

 

I ett klassrum sker många olika samtal under en lektion. För att kommunikationen ska 

skapa rum för lärande måste lärare och elever ha något att kommunicera om, lyssna på 

varandra och sätta oss in i andras tankesätt enligt Wistedt (2001). Under lektionerna 

kommunicerade lärarna och eleverna om matematik. Lärarna lyssnade på eleverna 

genom svar på frågor och satte sig in i elevernas tankesätt genom olika redovisningar 

och svar. Några lärare poängterade även att det finns olika sätt att lösa uppgifterna och 

att alla inte arbetar likadant utan föredrog att eleverna skulle använda olika tankesätt till 

att lösa uppgifterna.  

 

Enligt Dysthe (2003) blockeras kommunikation om läraren ställer många frågor. Detta 

var något resultatet i min undersökning inte visade. Många klasser var tysta och om 

läraren ställde frågor blev eleverna mer delaktiga i både genomgången och individuellt 

arbete. Läraren ställde frågor för att eleverna skulle utvecklas och de kan då utvecklas 

genom omgivningen och internalisering kunde ske. 
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5.1.1 Lärares genomgångar  

I ett klassrum innehar läraren en maktposition genom att ha legitim makt över eleverna. 

Detta märks tydligt i undersökningen då eleverna lyssnar när läraren säger till om saker. 

Lärare och elever har skapat en relation och en interaktion sker, vilket är en 

förutsättning för att makt ska kunna utövas. Läraren har då en auktoritet i klassrummet 

som Thornberg (2006) beskriver som inflytande hos eleverna. Detta märks tydligt i alla 

observerade klassrum då elever gör som läraren säger, antingen gällande tillsägelse eller 

lektionsarbete. Precis som den tidigare forskningen visar (Ahlstöm, 1996; Einarsson, 

2003) styr och leder läraren kommunikationen i klassrummet även i min studie. 

 

I undersökningen kunde de tre olika ledarstilarna som Thornberg (2006) använde i sin 

studie urskiljas. Dessa ledarstilar existerade dock inte hela lektionerna men lärarna hade 

en övervägande stil som de använde sig av. De lärare, två stycken, som var auktoritära 

ledare höll en lång genomgång, illustrerade arbetet och förklarade uppgiften men hjälpte 

inte till under tiden. De lärare, 15 stycken, som var demokratiska ledare höll 

genomgång, lät eleverna deltaga mycket, samt deltog när eleverna hade individuellt 

arbete genom interaktiva diskussioner med eleverna. Den lärare som hade en låt-gå 

ledarstil lät eleverna arbeta med det de ville, vilket i de flesta fall var repetition. Det 

sättet överrensstämer dock inte helt med låt-gå ledarstilen då läraren hjälpte eleverna 

och deltog i diskussioner men läraren tog dock ingen tydlig ledarroll. Dessa tre olika 

ledarstilar kan alltså finnas på olika skolor, vilket undersökningen visade. Att vara en 

demokratisk ledare var vanligast och kommunikationen i klassrummet var då stor. Trots 

att det skiljde sig mycket beroende på ledarstil använde sig lärarna någon gång under 

lektionerna av alla tre ledarstilar, vanligast var att de skiftade mellan olika ledarstilar 

beroende på situation men behöll en av dem under större delen av lektionen. 

 

När de observerade lärarna sökte uppmärksamhet hos eleverna märktes en tydlig 

höjning av ljudnivå på deras röster. Vissa använde sig av elevernas namn, schhh, eller 

något annat för att eleverna skulle förstå. 16 av 18 lärare hade även en högre ljudnivå på 

rösten under genomgången än på resten av lektionen. Detta talar emot den tidigare 

forskning som Permer och Permer (2002) gjort, de påstår nämligen att lärarna har 

samma ton som eleverna. I denna undersökning hade nästan samtliga lärare starkare ton 

än eleverna i genomgångar, tillsägelser eller för att få uppmärksamhet.  
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Under genomgångarna var samtliga lärare pedagogiska och förklarade olika uppgifter. 

Vissa lärare tog emot elevernas åsikter, vissa inte, beroende på deras ledarstil som 

beskrevs ovan. Enligt Riesbeck (2008) talar lärare till elever som ett “du” istället för 

“ni”. Detta var något min undersökning visade annorlunda då lärarna ofta sa “nu löser vi 

detta tillsammans allihopa” och “är ni alla med?”. Lärarna använde alltså ett “vi” istället 

för ett “ni” och ett “ni” istället för ett “du”.  

 

Alla lärare i studien står under genomgången upprätt och visar mycket med kroppen vid 

olika förklaringar. Många av lärarna, 15 av 18, ställer också många frågor till eleverna 

för att skapa en tvåvägskommunikation så att eleverna kan utvecklas via sin omgivning.  

 
5.1.2 Enskilt samtal mellan lärare och elev  

De enskilda samtalen i klassrummet inträffade till största del under elevernas 

individuella arbete. Det skedde oftast när eleverna behövde hjälp och läraren hjälpte då 

eleverna genom att gå till deras bänkar. 15 av 18 lärare, vilket innebär en klar majoritet, 

böjde sig ner till bänken där eleverna satt för att vara i samma höjd under samtalet. Alla 

lärarna hjälpte eleverna och en stor del ställde frågor för att eleverna själva skulle 

komma framåt i processen. Då ägde det rum en internalisering när eleven får en 

individuell medvetenhet genom sammanhanget, när de lär av sin omgivning. 

Omgivningen och samtalet med läraren medierades av eleven för att skapa förståelse för 

matematiken såsom Dysthe (2003) beskriver att eleverna påverkas. Det var dock svårt 

för vissa elever att mediera, då kontexten har stor betydelse och i ett klassrum uppstod 

störande moment som påverkade elevens koncentrationsförmåga. Som Dysthe (2003) 

påpekar är kontexten lika viktig som samspelet med andra människor, vilket gör att 

kontexten för eleven måste fungera för att den ska kunna samtala med läraren. 

 

Alla lärare använde sig av en svagare ton i rösten när de talade enskilt med eleverna. 

Många av lärarna, 12 av 18, viskade nästan under samtalen. Detta kan ha många orsaker 

som behandlas vidare i diskussionen. Hälften av lärarna kommunicerade även om annat 

under samtalet, såsom idrott eller någon annan händelse, detta diskuteras också vidare i 

nästa kapitel.  

 

Något som observerades i de enskilda samtalen mellan lärare och elev är att makt är 

ständigt närvarande. Eleven såg upp till läraren hela tiden och eleven ansåg att allt 

läraren sade var rätt. Detta innebär att läraren även har makt i ett enskilt samtal på grund 
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av sin auktoritet som lärare. Det kan även bero på en matematisk makt, att läraren är 

mer kunnig än eleverna inom matematikområdet, alltså har en kunskapsauktoritet som 

Liljestrand (2002) skriver.   

 

5.1.3 Jämförelse mellan lärares olika samtal  

Den största skillnaden i lärares olika sätt att kommunicera är vilket tonläge på rösten 

denne har. Beroende på vilket samtal eller vilken kontext läraren är i, använder den 

olika ljudnivåer på rösten. Vid genomgång pratar läraren högt, starkt och tydligt, medan 

i samtal svagare och nästan som viskning. Detta kan enligt Adelswärd (1999) bero på 

lärarens status. Om läraren har hög status och makt talar den med lägre röstläge och 

långsammare, om läraren har låg status och makt talar den med högre röstläge och 

snabbare.  Det är dock olika personer som styr kommunikationen. Enligt Dysthe (2003) 

styrs kommunikationen mest av läraren i ett klassrum, och det stämmer i min 

undersökning när det handlar om lärarens genomgångar. I det enskilda samtalet styr 

eleven beroende på att eleven vill att processen ska gynna honom eller henne.  

 

En annan skillnad i lärares samtal är de olika kroppsställningarna. De flesta lärarna 

lutade sig ner vid enskilt samtal, medan de bibehöll en upprätt ställning vid genomgång. 

Detta kan innebära att läraren vill få eleverna att mediera via olika kontexter (Dysthe, 

2003). Att alla elever ska se läraren vid genomgången medan i ett enskilt samtal ska 

eleven enbart se läraren för att inte störas av exempelvis klasskamrater. Trots att lärarna 

lutade sig ner försvann inte makten utan det var något som ständigt var närvarande 

oavsett samtal. 

 

5.2 Lärares genomgång och användning av matematiska termer 
Under observationerna undersöktes lärares användning av olika matematiska termer i 

deras genomgångar. Alla lärare använde någon gång matematiska termer såsom 

multiplicera, addera och dividera. Dessa termer är i vardagligt språk gångra, plussa och 

delat på. Lärarna använde sig av olika mängder matematiska ord i genomgångarna 

beroende på vilket arbetsområde det gällde, under matematiklektionerna.  

 

Alla lärare hade genomgångar vid tavlan och använde sig av olika hjälpmedel, tavlan, 

datorn eller laborativt visande. På tre av lektionerna arbetades det med area och volym. 

Dessa lärare använde sig då av laborativt material för att visa att exempelvis en cylinder 

har tre gånger så stor volym som en kon. Under genomgångarna användes olika 
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matematiska termer för att skapa förståelse för eleverna. På 21 av 23 lektioner som 

observerades arbetade eleverna enskilt i boken eller med arbetsblad efter 

genomgångarna. De återstående två lektionerna låg grupparbete i fokus, där eleverna 

fick diskutera och resonera i grupp om olika uppgifter för att sedan diskutera i helklass. 

Precis som Hansson (2011) forskat om innehöll lektionerna mycket färdighetsträning 

och individuellt arbete även i min undersökning. För att avsluta lektionen höll vissa 

lärare en sammanfattning av lektionen, medan andra lärare lät eleverna gå. De lärare, 8 

av 18, som höll en avslutande sammanfattning skapade en kommunikation med 

eleverna för att få kunskap om elevernas förståelse av lektionens innehåll. 

 

5.2.1 Matematiskt och vardagligt språk i lärares genomgångar  

Malmer (2002) anser att det är viktigt att en lärare är tvåspråkig för att en elev lättare 

ska kunna applicera och förstå innebörden av matematiska termer. Det är något alla 

lärare i studien är. En lärares genomgång lät såhär:  

 

“Blir kvoten alltid mindre än täljaren i en division, när jag delar två tal? [...] Sen 

kör vi ett spel, det går ut på att den som får högst kvot, eller det högsta svaret kan 

man säga.” 

 

I detta citat använder sig läraren av två olika termer, division och delar med samt kvot 

och svar. Läraren är i detta fall tvåspråkig som Malmer (2002) menar är viktigt för att 

öka elevers förståelse.  

 

Alla lärare använder, i något sammanhang, sig av ordet multiplicera men även gångra 

för att öka elevers förståelse. Genom att överföra normer för det matematiska samtalet 

hjälper det elever i deras förståelse (Silver &Smith, 2002; Skolverket, 2003; Riesbeck, 

2008). Det är viktigt att sätta orden i rätt sammanhang poängterar Sterner och Lundberg 

(2002) för att förståelsen ska öka hos eleverna. Även i Löwings (2004) studie sa många 

lärare gångra istället för att multiplicera och det är ett ord som används flitigt av lärarna 

även i min studie. Det är viktigt att eleverna har de redskap och verktyg, de språkliga, 

för att kommunikationen skall fungera enligt Säljö (2000). Dessa redskap och verktyg 

inom matematiken fås då via läraren, och om läraren är tvåspråkig ökar förståelsen, 

vilket alla lärare i studien var. 

 

Exempel på hur lärarna växlade mellan vardagliga ord och matematiska ord, samt 

uppmuntrade till kommunikation om matematiska termer var dessa två citat. 
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“Lärare - Vad är detta för figur? (visar upp en kon) 

Elev 1 - En kon.  

Lärare - Bra, vad är volymen för denna?  

Elev 2 - Basen gånger höjden delat på tre.  

Lärare - Och vad är basen? 

Elev 3 - Hela arean på basen.  

Lärare - Bra, precis, basarean multiplicerat med höjden och delat på tre, då går vi 

vidare till nästa figur.”  

 

“Lärare - Hur ser en pyramid ut?  

Elev 1 - En fyrkant i botten och sen spetsig.  

Lärare - Och hur ritar jag en fyrkant, vad är det som är speciellt?  

Elev 2 - Den har 90 grader i hörnen. 

Elev 1 - Och lika långa sidor.  

Lärare - Bra, Hur kan jag beräkna volymen på pyramiden? 

Elev 3 - Du använder formeln. 

Lärare - Som betyder vadå? 

Elev 3 - Du tar basytan och gångar den med höjden.  

Lärare - Alltså tar jag denna ytan (visar med laborativt material) och sedan 

multiplicerar med höjden?  

Elev 3 - Ja, precis. 

Elev 1 - Men måste man inte dela med tre?  

Lärare - Ja, vad säger ni, har “elev 1” rätt? 

Klassen: Jaaaa.  

Läraren - Okej, varför då?  

Elev 4 - Det visade du ju med vatten, att det går att fylla på tre gånger förra 

lektionen, så därför gör man så.  

Elev 1 - Ja, det gör man väl med alla spetsiga figurer? 

Lärare - Bra, precis vad jag ville komma fram till. Hur är det då med nästa 

figur?..”  

 

Det är en tydlig skillnad mellan dialog ett och dialog två i detta fall. I den första 

dialogen uppmuntrade inte läraren till kommunikation utan det blev mer en 

envägskommunikation där eleverna enbart svarade kort. I den andra dialogen 

inspirerade läraren till diskussion och skapade en tydlig tvåvägskommunikation. För att 

denna tvåvägskommunikation ska bli just en tvågvägskommunikation krävs en 

diskussion mellan lärare och elever (Annerstedt, 2007). Denna diskussion uppmuntras i 

den andra dialogen men inte i den första dialogen. Som syns i dialogerna är att det är 

läraren som skapar möjligheten till tvåvägskommunikation genom frågor som leder till 

diskussion. Enligt Engvall (2013) ökar lärandet om läraren ställer frågor vilket görs i 

dialog två. Läraren uppmuntrade även eleverna till att använda matematiska termer och 

hjälpas åt, för att lösa uppgifter. På samma sätt som lärarna i Engvalls (2013) studie 

förtydligar läraren den matematiska termen multiplicera i dialog två. Läraren sa att man 

multiplicerar, väldigt tydligt, trots att eleven sagt gångra. I denna dialog syns det inte 

om eleverna bekräftar det matematiska språket men som Silver & Smith (2002) skriver 

överför läraren normen för det matematiska samtalet till eleverna. Detta resultat säger 
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dock emot Dysthes (2003) och Lundgrens (1979) som säger att frågor hindrar 

kommunikationen. I citatet ovanför uppmuntrades kommunikationen via frågor och 

utvecklades till en diskussion. 

 

5.2.2 Tystnad i ett matematikklassrum  

Enligt Adelswärd (1996) använder lärare tystnad för att kontrollera klassen. Under 

observationerna hände detta på alla lektionerna. Lärarna utnyttjade sin makt och sa till 

eleverna att vara tysta när genomgången skulle ske, för att exempelvis kunna kontrollera 

att alla hörde vad lärarna sa. Det var mest tystnad i klasserna under det individuella 

arbetet. Enligt Thornbergs (2006) undersökning tyckte eleverna det var positivt med 

tystnad, då de kunde arbeta och koncentrera sig. Det var även något som 

uppmärksammades i denna studie. Eleverna sa ofta till varandra, så klasskamraterna 

skulle bli tysta, för att de skulle kunna koncentrera sig på sitt individuella arbete. Det 

märktes dock att många elever hade en brist på tålamod och började prata med en 

klasskamrat eller liknande, som även eleverna i Thornbergs (2006) studie beskrev som 

det negativa med tystnad.  

 

När alla lärare ställde frågor var de menade till klassen, exempelvis: “Vad är arean på 

denna figuren?”. Tre av lärarna i studien väntade oftast inte på elevernas svar utan 

svarade själva på frågan. En av lärarna väntade i cirka nio sekunder på att alla elever 

skulle få tänka och ha möjlighet att svara på frågorna. Resterande lärare, 14 stycken, 

blandade dessa två metoder. Ibland svarade de själva på frågorna medan de i många fall 

väntade på eleverna i cirka fyra till sex sekunder. Grönlund (2014) sa att lärarna idag 

väntar ungefär tre sekunder innan någon svarar på frågan. Enligt min studie väntar 

lärarna i genomsnitt sex sekunder innan de antingen ger eleverna ordet eller svarar 

själva. Detta är ändå något kortare än vad Grönlund (2014) hoppas på att lärarna ska 

uppnå i tystnad efter sin fråga, hon önskar tio sekunder så alla elever får chansen att 

tänka. Enligt min studie har lärarna kommit en bra bit på vägen. 

 

I ett klassrum finns normer och regler som är outtalade och vissa samspel är naturliga i 

ett klassrumssammanhang. Ett klassrum är ett intersubjektivt rum vilket märks tydligt i 

observationerna. Eleverna vet vad som är, och vad som inte är, tillåtet i ett klassrum. 

När läraren hade genomgång var normen att eleverna skulle vara tysta och lyssna, det 

räckte med att läraren sade elevens namn så förstod den vad denne hade gjort för fel, 

nämligen pratat. Lärarna behövde heller inte alltid säga namnet utan en icke-verbal 
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tillsägelse räckte oftast. Precis som Riesbecks (2008) och Permer och Permers (2002) 

forskning visade. Exempelvis gick en lärare förbi en elev med keps och gjorde en 

rörelse med handen som visade att om läraren själv hade keps på, sig skulle den av. 

Eleven såg detta och tog direkt av sig kepsen med något misstyckande ansiktsuttryck. 

Hundeide (2003) skriver att det intersubjektiva rummet skapas av sina aktörer och det är 

något som syntes i undersökningen. Beroende på vilket klassrum observatören, jag, 

befann mig i, var normen och vissa regler annorlunda. På sex av lektionerna 

uppmuntrade läraren eleverna till att svara direkt och många elever pratade rakt ut. På 

nio av lektionerna blev eleverna tillsagda om de inte räckte upp handen innan de talade. 

Resterande lektioner var en blandning mellan att eleverna pratade rakt ut och räcka upp 

handen. Här märktes det att aktörerna hade skapat rummet och vad som förväntas av 

aktörerna i det intersubjektiva rummet.   

 

 

5.3 Elevers tillvägagångssätt och anledning att söka kommunikation 
med lärare 
Eleverna använde sig i undersökningen av olika metoder för att söka kommunikation 

med läraren, även anledningarna till sökandet skiljde sig. Normen i det intersubjektiva 

rummet är att räcka upp handen, precis som Kling Sackerud (2009) skriver, det vill säga 

att räcker du upp handen så får du hjälp. Anledningen till varför eleverna söker hjälp 

under lektionen eller påkallar uppmärksamhet av läraren var olik beroende på situation. 

I de flesta fallen ville eleverna ha hjälp med en uppgift i sitt individuella arbete. Några 

andra exempel på varför eleverna sökte lärarens hjälp eller uppmärksamhet var att fråga 

om:  

 Information, exempelvis när provet är eller vad som ska göras.  

 Fråga om penna, sudd eller andra nödvändigheter som behövs under lektionen.  

 Instruktioner till uppgifter, som oftast gicks igenom på genomgången.  

Dessa fyra olika anledningar var de som syntes tydligast och frågades någon gång på 

alla lektioner som observerades.  

 

De olika metoder som eleverna använde syntes också på nästan alla lektioner som 

observerades. Metoden berodde inte på vilket klassrum man var i, utan på vilken elev 

som utförde den. En elev räckte exempelvis aldrig upp handen, utan sa frågor rakt ut, 

trots lärarens tillsägelser. De olika metoderna som användes för att söka hjälp eller 

påkalla uppmärksamhet av läraren var:  
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 Räcka upp handen 

 Säga lärarens förnamn  

 Fråga rakt ut  

 Säger till läraren när denne går förbi  

 Säger till när läraren erbjuder hjälp. 

Dessa var de fem mest utmärkande dragen hos eleverna när de sökte hjälp eller 

påkallade lärarens uppmärksamhet. Dessa fem strategier stämmer med de strategier som 

eleverna i Westers (2008) studie använde. Att eleverna söker lärares uppmärksamhet för 

att skapa en kommunikation och en interaktion tyder på att det finns engagemang hos 

både elever och lärare för att lärande ska ske, vilket Hansson (2011) och Ahlström 

(1996) påstår att det måste finnas för att en framgångsrik undervisning ska utvecklas.  

 

De elever som ställde frågor rakt ut fick svar av olika personer. Mestadels var det 

läraren som svarade med ett svar på frågan med följd av en tillsägelse att inte ställa 

frågor rakt ut. I andra fall fick eleverna svar av klasskamrater, antingen de som satt 

bredvid eller på andra platser i klassrummet. Dessa elever som ställde frågor rakt ut kan 

jämföras med eleverna i Thornbergs (2006) studie, där den negativa tystnaden tar över 

och eleverna förlorar fokus och orkar inte räcka upp handen för att söka hjälp utan 

ställer frågan rakt ut.  

 

När eleverna arbetade med individuellt arbete sökte de hjälp på de olika sätten som 

beskrevs ovan, samt frågade sina klasskamrater som satt bredvid. Detta gör att det 

bildas ett samspel mellan två elever som framkallar lärande. I den sociokulturella teorin 

(Dysthe, 2003) är denna sorts samspel fokus vid lärande, vilket hände många elever 

under lektionerna. Även lärarna uppmuntrar denna sorts samspel, som helst ska handla 

om arbetet. Eleverna kunde dock ofta hamna på sidospår och prata om annat, men 

slutade alltid med att de på något sätt hjälpte varandra. Läraren uppmuntrade här till det 

sociala samspelet för att eleverna ska utveckla sitt lärande i likhet med Dysthes (2003) 

definition på hur lärande utvecklas via olika samspel.  

 

Något som märktes tydligt i undersökningen var att eleverna hela tiden sökte 

bekräftelse, av läraren, av någon klasskompis eller av facit i boken. Läraren, som har en 

kunskapsauktoritet över eleverna (Liljestrand, 2002), söktes när svaret skulle bekräftas. 

De sökte inte enbart hjälp med uppgiften utan ville ha hjälp för att fråga: “är det här 
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rätt? har jag räknat rätt?”. Denna bekräftelse söktes hela tiden då eleverna inte tyckte att 

facit var tillräckligt svar för dem. En lärare hade, under en av observationerna, 

genomgång på hur eleverna kunde räkna ekvationer på ett annat sätt än det sättet de 

tidigare lärt sig. Många av eleverna i klassen gick nästan i uppror och frågade ännu mer 

efter bekräftelse på minsta lilla del i processen. Eleverna ville känna sig trygga och när 

de inte gjorde det sökte de efter bekräftelse av någon närvarande i klassrummet, och 

allra helst läraren. Detta kan jämföras med att eleverna har ett tänkande och behöver 

bekräftelse, genom kommunikation med läraren för interaktion. Denna bekräftelse 

genom kommunikation behövs för att lärandet ska utvecklas och kan även ses som ett 

sätt att mediera omgivningen (Säljö, 2000; Dysthe, 2003), i detta fall det nya 

räknesättet.  

 

5.4 Sammanfattande slutsats 
Syftet med studien var att undersöka kommunikationen i ett matematikklassrum utifrån 

tre aspekter, hur, vad och varför. Hur lärare och elever använder sig av kommunikation i 

klassrummet kan ses ur två perspektiv, på vilket sätt man använder kommunikationen 

samt hur kommunikationen startar. I resultatet framkom att lärare använder sig av olika 

ljudnivåer, och kroppsställning beroende på samtal med elev eller genomgångar framför 

klassen. Adelswärd (1999) skriver att detta beror på vilken makt läraren har i 

klassrummet. Om läraren har ett större socialt stöd och mer makt desto lägre röstläge 

och om läraren har mindre makt använder denne ett högre röstläge.  

 

Kommunikationen uppstår från antingen läraren eller eleven. Att läraren startade 

kommunikationen samt försökte uppmuntra till kommunikation var något som resultatet 

gav. Enligt tidigare forskning (Einarsson, 2003) är det läraren som styr 

kommunikationen i klassrummet men enligt min analys styr både lärare och elever 

kommunikationen. När eleverna sökte kommunikation med läraren använde de sig av 

handuppräckning, namn och andra tillvägagångssätt som redovisas i resultatet. 

Anledningen till att eleverna söker kommunikation, varför, är enligt resultatet för att få 

information, hjälp med uppgift, instruktioner eller fråga om exempelvis en penna, och 

det stämmer överens med anledningarna i den tidigare forskning (Wester, 2008) som 

presenterats.  

 

Vad kommunikationen innehåller är, i ett matematikklassrum, ett matematiskt språk. 

Enligt observationerna använde lärare sig av ett tvetydigt språk i sina genomgångar. De 
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flesta lärare var tvåspråkiga och pratade både matematiskt och vardagligt språk samt 

blandade termer såsom exempelvis plussa och addera. Tidigare forskning (Malmer, 

2002) menar att det är positivt att läraren är tvåspråkig för elevernas förståelse. Eleverna 

kan då mediera omgivningen och skapa ett samspel med läraren för att utvecklas. 

Kommunikationen behöver enbart inte vara verbal, utan kan även vara icke-verbal som 

tystnad. Tystnad efter en frågeställning från lärare varade i cirka 6 sekunder enligt 

undersökningen. Enligt Grönlund (2014) är 10 sekunder en önskvärd tid för att alla 

elever ska få tid att tänka innan de svarar.  
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6 Diskussion 
Under detta avsnitt kommer resultat och analys diskuteras utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Kommunikationen, hur den sker, vad den innehåller och varför den 

uppstår, kommer diskuteras utifrån lärares olika samtal. Användning av matematiskt 

språk i jämförelse med vardagligt språk samt hur elever söker lärare för kommunikation 

under en matematiklektion i högstadiet diskuteras också.  

 

Studiens första frågeställning behandlar lärares språk i genomgångar i jämförelse med 

ett enskilt elevsamtal. Lärare hade en maktposition i klassrummet och styrde 

kommunikationen vid genomgångarna. Lärarna använde i genomgångarna en hög 

ljudnivå, en upprätt kroppsställning, och försöker använda sig av en 

tvåvägskommunikation för elevernas utveckling. Enligt Adelswärd (1999) berodde den 

starkare tonen på att läraren har lite makt i klassrummet, det är dock något min 

undersökning inte visar. Det syns tydligt i observationerna att lärarna har makt och styr i 

klassrummet. Om lärare innehar en legitim makt över eleverna och ett socialt stöd 

behöver de inte använda ett högt och starkt tonläge utan eleverna lyssnar ändå om det 

sociala stödet finns.  

 

I enskilda samtal med eleverna använde lärarna en låg och svag ton, lutade sig ner till 

elevens nivå och använde sig av en tvåvägskommunikation. Den stora frågan jag ställde 

mig vid analys av dessa samtal, var om läraren fortfarande är innehar makten vid 

samtalet. Det märktes genom att eleverna sökte bekräftelse hos läraren och läraren hade 

enligt eleverna alltid rätt. Det kan vara svårt att komma ifrån denna legitima makt 

läraren har över eleverna, eftersom läraren i klassrummet alltid är en auktoritet. Som 

beskrevs i den teoretiska bakgrunden har lärare i klassrummet en legitim makt och den 

kan vara svår att komma ifrån.  

 

Skillnader mellan samtalen var kroppsställningen samt samtalstonen som beskrevs 

ovan. Att man använder olika kroppsställningar tror jag beror på att lärarna vill prata 

med eleverna öga mot öga, och om det ska ske måste då läraren böja sig ner mot 

elevernas bänk. En stor likhet mellan dessa olika samtal var att lärarna försökte skapa en 

tvåvägskommunikation. I genomgången ställdes frågor och denna metod användes även 

vid hjälp med individuell uppgift. Som lärare är det viktigt att sträva mot en 
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tvåvägskommunikation för att samspelet ska vara utvecklande, både för lärare samt 

elever.  

 

Studiens andra frågeställning inriktar sig på hur lärare använder ett matematiskt språk i 

jämförelse med ett vardagligt språk. Lärare använder, som beskrevs i resultatet, olika 

matematiska termer samt jämförande vardagliga termer. Att lärare är tvåspråkiga är 

viktigt för att elever ska kunna mediera omgivningen och utveckla en förståelse för det 

matematiska språket. I citaten som finns i resultatdelen används tvåspråkighet av 

lärarna, men skillnaden ligger i hur mycket lärarna uppmuntrade till kommunikation 

och diskussion. I det andra citatet inspirerades det till diskussion och kommunikation 

mellan både lärare och elev samt elev och elev, vilket gör att samspelet står i fokus och 

eleverna kan då utvecklas. Enligt mig är det viktigt att lärare uppmuntrar till 

kommunikation och diskussion för att eleverna ska utvecklas och ett samspel ska kunna 

bildas, men är även en förutsättning för att misstolkningar eller liknande kan diskuteras 

och redas ut.  

 

Det matematiska språket lärarna talar påverkar eleverna, dock tror jag det är 

inställningen till det matematiska språket som har mest betydelse på hur eleverna 

påverkas. När en elev i resultatet säger gångra, säger läraren multiplicera istället, eleven 

korrigerar utefter vad läraren vill att denna ska använda för term. Silver och Smith 

(2002) skriver att eleverna behöver lärarens stöd för att utveckla det matematiska 

språket och det är något som syns i citatet. Det handlar här, enligt mig, om vilken 

inställning läraren har, om eleverna ska använda matematiska termer eller motsvarande 

vardagliga termer. Läraren påverkar eleverna med deras språk och termer, men detta 

citat var det enda resultatet jag fick på hur läraren påverkar eleverna. Önskvärt vore här 

intervjuer, som beskrevs i metoddiskussionen, för ett djupare och mer förklarande 

resultat angående hur elever påverkas av läraren. Det finns tidigare forskning som visar 

att lärare överför normer för det matematiska samtalet (Silver & Smith, 2002; 

Skolverket, 2003, Riesbeck, 2008), och därför måste lärare tänka på hur de använder sitt 

matematiska språk och de olika termerna.  

 

Tystnad efter en frågeställning är något önskvärt i klassrummet menar Grönlund (2014). 

Denna tystnad är enligt min studie cirka 6 sekunder men kunde varit betydligt längre. 

Tystnaden behöver inte alltid brytas av ett svar utan kan även brytas av en åsikt eller 
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inflikande som ett förtydligande av frågan. Denna tystnad tror jag lärare är dåliga på att 

uppmärksamma, då lärare oftast pratar mycket. Det här är något som jag verkligen 

kommer ta med mig ut i skolans verksamhet för att eleverna och jag som lärare ska 

utvecklas. Att låta alla elever tänka klart innan svaret på frågan ges gör att eleverna 

kommer framåt i sin utveckling.  

 

Studiens tredje frågeställning fokuserar på elever, hur de söker lärare för 

kommunikation samt anledningen till sökandet. Enligt resultatet använde eleverna olika 

strategier såsom räcka upp handen, säga rakt ut, säga namn och så vidare. Det vanligaste 

sättet var enligt observationerna, att säga något rakt ut, antingen lärarens namn, frågan 

eller påståendet. Detta resultat förvånade mig, då normen i klassrummet är att räcka upp 

handen för att få lärarens uppmärksamhet och sedan börja kommunicera utifrån mina 

tidigare erfarenheter. Resultatet berodde mycket på vilken elev, men även på vilken 

lärare och vad denne hade för regler i sitt klassrum. Beroende på vad läraren har för 

regler, och även makt i viss grad, lyssnar eleverna och lyder därefter. På vissa lektioner 

pratade eleverna rakt ut trots lärarens tillsägelser och det kan då betyda att läraren har 

förlorat makt på grund av det icke existerade sociala stödet som behövs.  

 

Anledningen till varför eleverna i undersökningen sökte lärarens uppmärksamhet för 

kommunikation var för information, bekräftelse och hjälp med individuella uppgifter. 

För att få en framgångsrik undervisning säger Hansson (2011) att det måste finnas 

engagemang från både lärare och elever samt ett syfte med samtalen. Att elever söker 

lärares uppmärksamhet visar på engagemang och syfte, då de alltid frågar eller påstår 

något. En annan sak som förvånade mig var att eleverna kommunicerade med läraren 

om mycket mer än det som var matematikrelaterat, exempelvis om pennor eller andra 

nödvändigheter och frågor om exempelvis friluftsdagen. Detta är något som jag kan ta 

med mig i framtiden, att vänta med andra irrelevanta frågor för matematiklektioner till 

slutet eller informera i början. 

 

Denna studie har lärt mig mycket på vägen, men det finns också mycket som framtida 

forskning kan fokusera på. En intressant utgångspunkt är bekräftelsen, varför den 

kommer till och forska på det ur ett genusperspektiv då det var till stor del flickor som 

frågade bekräftelsefrågor. En annan fortsatt forskning är hur eleverna påverkas av hur 

läraren kommunicerar exempelvis matematiska termer och även forska i att reda ut 
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skillnaden i lärares matematiska språk i jämförelse med enskilda elevsamtal. En annan 

fortsatt forskning kan vara att analysera makt i klassrummet genom den sociopolotiska 

teorin där begrepp som exempelvis diskurser och positionering ingår.   

 

För att sammanfatta studien har Figur 1 omgjorts utifrån mitt resultat.  

 

 

 
 

 

I det intersubjektiva rummet är tystnad, mediering, kontext och språkliga resurser något 

som påverkar elevers och lärares förståelse och utveckling. Envägskommunikationen 

från lärare till elev påverkas av lärarens makt över eleverna. Denna kommunikation kan 

innefatta matematiska termer som läraren använder för att även eleverna ska använda 
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dem. Envägskommunikationen mellan elev och lärare är frågor och påståenden som ofta 

behandlar bekräftelse och information av något slag. Ramen för samspel i klassrummet 

innefattar även en tvåvägskommunikation där diskussion och interaktioner är målet med 

kommunikation för att utveckla lärandet.
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Bilagor 

Observationsprotokoll 

Julia Flink      st lärare 

Ensam observatör    st elever 

Datum:      Tid:  

Plats: Högstadieskola    Paus:  

 

Observationsprotokoll 
Placering:  

Hjälpmedel:  

 

Lärarens genomgång: 
Matematiskt språk  Lärarens språk  

 



  
 

II 

Julia Flink      st lärare 

Ensam observatör    st elever 

Datum:      Tid:  

Plats: Högstadieskola    Paus:  

 

Enskilda samtal mellan lärare och elev: 

Lärarens språk  Elever söker kommunikation 

 


