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Sammanfattning 

Examensarbetet har till stora delar genomförts av två studenter men avslutats av en. 
Examensarbetet är en studie av kommunikationen under matematiklektioner med fokus 
på lärarens yttranden. För att undersöka detta använder vi oss av ett sociokulturellt per-
spektiv på inlärning. Vi har observerat tre lärare under deras matematiklektioner. Ob-
servationerna har varit inriktade på att kartlägga lärarnas yttranden. För att göra det har 
vi delat in lärarens yttranden i två kategorier. I den ena kategorin ryms yttranden som 
har till uppgift att reglera arbetet i klassrummet, dvs. att styra eleverna till att arbeta med 
det tänkta innehållet. I den andra kategorin ryms yttranden som har till uppgift att un-
dervisa eleverna om det tänkta innehållet. Resultatet visar att läraren kan tillrättavisa 
och reglera arbetet på olika sätt. Resultatet visar också att lärarna i vår studie bjuder in 
eleverna till matematiska samtal under de gemensamma genomgångarna. När eleverna 
arbetar enskilt är de undervisande dragen till stor del av karaktären lotsning. 
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Inledning 

Examensarbetet har till stora delar genomförts av Fredrik Brink och Jeanette Krüger. Jea-
nette kunde av olika anledningar inte slutföra arbetet och valde att hoppa av i ett sent skede. 
Vi arbetade tillsammans med arbetet fram till analysen och diskussionen. Kapitlen Analys 
och Diskussion är jag, Fredrik Brink, ensam författare till. 

Jag vill passa på att tacka min handledare, Lil Engström, för all hjälp med arbetet. 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi funnit att undervisningen till stor del be-
står i enskilt arbete i matematikboken eller med färdigkonstruerade arbetsblad. Arbetsbla-
den anser vi vara likartade med de uppgifter som redan finns i boken. Dessa uppgifter kny-
ter i ringa grad an till elevens erfarenhetsvärld eller uppmanar till samarbete trots att läro-
planen för grundskolan betonar vikten av att eleverna skall lära sig att argumentera och 
reflektera i samspel med andra. 

I kursplanen står det följande om matematikämnet: 

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven 

– får tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och använda ma-

tematik i olika situationer, 

– förstår och kan använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och 

skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande, (Skolverket 1996, s. 51) 

 

Mot bakgrund av de kunskaper vi erhållit under utbildningen har vi också blivit varse kom-
munikationens betydelse för lärandet. Dessa kunskaper visar att elevers förutsättningar för 
lärande finns i samspel med andra (Dysthe 2003). Vi använder oss av ett sociokulturellt 
perspektiv. Ur ett sociokulturellt perspektiv är språket en avgörande faktor för hur kommu-
nikationen i ett klassrum fungerar (Säljö 2000). Språket är länken mellan både lärare och 
elev men också länken mellan elevens yttre och inre värld (Dysthe 2003). I ett klassrum är 
läraren en viktig faktor för att skapa en lärande miljö för eleverna och har betydelse för att 
en meningsfull undervisning genomförs (Löwing 2006). Vi ska därför studera kommunika-
tionen mellan lärare och elev med fokus på läraren för att se vilka delar kommunikationen 
kan bestå av.  
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Syfte och frågeställning 

Vårt syfte med arbetet är att undersöka på vilket sätt lärare kommunicerar med sina elever. 
Vygotskij (1999) skriver att tillsammans med andra kan elever skapa egen kunskap. Detta 
görs genom att samspela med andra individer, både lärare och elever. Vi väljer att fokusera 
på lärarens roll i det kommunikativa samspelet där lärarens roll som handledare är viktig 
(Dysthe 2003). Genom att studera läraren i mötet med eleven vill vi synliggöra de olika 
delar som kommunikationen består av. Jag, Fredrik Brink, analyserar resultatet för att se 
hur kommunikationen i klassrummet ser ut. Jag använder mig av ett sociokulturellt per-
spektiv för att studera detta. 

 

Detta ger oss följande frågeställning som vi arbetar efter: 

 

• Hur ser kommunikationen ut mellan lärare och elev under matematiklektioner 
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Teoretisk bakgrund 

Sociokulturellt perspektiv 
Pimm (1987) och Backlund (2000) pekar på vikten av att läraren är medveten om de sär-
skilda konventioner som gäller för kommunikation. Författarna tar inte bara upp den verba-
la kommunikationen utan belyser också tonfall, gester, ögonkontakt, placering i rummet, 
beröring. Den ickeverbala kommunikationen används till att förstärka och tydliggöra det 
sagda ordet. Den kan också användas utan ord och bygger då på en gemensam förståelse 
för innebörden. Den verbala och den ickeverbala kommunikationen används på olika sätt i 
olika diskurser. Dysthe (2003, s. 21) menar att matematiklektionen är ett exempel på en 
diskurs i vilken vissa uttryck och begrepp används på ett specifikt sätt. Dysthe anser det 
viktigt att läraren ser till att eleverna använder sig av ett matematiskt språk för att få till-
gång till korrekta språkliga verktyg.  Säljö (2003, s. 233) skriver att inlärning är att skolas 
in i diskursiva system. Det är med dessa system som eleverna sedan ska tänka och kommu-
nicera med.  

Vygotskij (1999, s. 331) skriver att barnet är starkare och klokare i samarbete med andra. 
När barnet arbetar själv kan det nå fram till en nivå som begränsas av barnets utveckling 
och vilka intellektuella möjligheter den har. Den nivån vidgas i samarbete med andra och 
Vygotskij talar om barnets optimala utvecklingszon. Den optimala utvecklingszonen är 
barnets utvecklingsmöjligheter. Säljö (2003, s. 122) talar om utvecklingszon när han be-
skriver den som området mellan uppnådd kompetens och framtida kompetens. Säljö skriver 
också att det är den mer kompetente som ska leda den mindre kompetente. Jordan (2005, s. 
32) skriver om scaffolding (Säljö (2003, s. 123) översätter scaffolding till kommunikativa 
stöttor) och menar att målet med scaffolding är att den mer kunnige stöttar den okunnige 
framåt i den optimala utvecklingszonen.   

Ramfaktorer 
Lundgren (1972, s. 42) talar om olika ramfaktorer. Dessa faktorer ramar in och styr under-
visningen. Ramarna kan bestå av läroplaner, skolplaner och ekonomiska möjligheter. De 
kan också bestå av arbetsböcker, schema och lärarens kunnande. Han menar att faktorer 
minskar möjligheterna för läraren att variera klassrumssituationen. Ramfaktorerna påverkar 
klassrummet och kan utgöra förutsättningar för vissa arbetsformer. 
 



 5 

Det är inte alldeles enkelt att uppfatta och förstå vad som händer när man observerar en 
lektion. Löwing (2006) menar att klassrummet inte är den enkla välorganiserade miljö som 
många verkar tro. Det är i själva verket en komplicerad miljö där en rad aktiviteter äger 
rum samtidigt med elever som pratar och arbetar med olika uppgifter. I denna miljö skall 
läraren inte bara ansvara för att eleverna tillägnar sig ett ämnesinnehåll och organisera detta 
på ett så gynnsamt sätt som möjligt. Läraren ska också, enligt Löwing, anpassa detta till 
elever med olika bakgrund och behov. Läraren är således begränsad av en rad ramfaktorer 
som hon själv och andra har valt. Löwing hänvisar till Shuell (1996) som presenterar sex 
aspekter som är viktiga att förstå och vara medveten om när det gäller undervisning i klass-
rummet: 
 

1. Det mångdimensionella. Under en lektion utspelas varje minut lika många händelser som det 

finns individer i klassrummet. Dessa händelser omfattar ett brett spektrum från inlärningsproblem 

till sociala problem.  

2. Det simultana. Allt detta händer simultant och skall hanteras av en enda person, läraren, som of-

tast saknar såväl möjligheter som resurser att följa upp allt som sker. 

3. Tidsaspekten. För att kunna lösa åtminstone de mest akuta problemen som uppstår under lek-

tionen måste läraren agera snabbt. Det finns sällan tid att under lektionen analysera och reflektera 

över det som sker. 

4. Det oförutsedda. Eleverna har olika förkunskaper, olika motivation och olika social kompetens. 

Det är därför svårt att i förväg förutse vad som kommer att hända under en lektion och vad detta 

kommer att leda till. 

5. Det offentliga. Det som händer i klassrummet sker inför publik. Vad läraren eller en elev gör be-

vittnas av alla övriga individer i klassrummet. Det finns inte något utrymme där läraren eller en elev 

kan dra sig tillbaka under lektionen. 

6. Historieaspekten. Varje grupp bygger med tiden upp en egen historia som omfattar normer och 

rutiner som styr det aktuella skeendet. I varje klass växer det därför fram en rad tysta regler som 

kan vara svårt att modifiera och samtidigt svåra att genomskåda för en observatör. (Shuell 1996, i 

Löwing 2006, s. 189)  

 
Dessa aspekter är viktiga att bära med sig när man observerar ett klassrum menar Löwing. 
Annars kan det vara svårt att förstå vissa konflikter och beteenden som finns. Löwing me-
nar vidare att det samtidigt är viktigt att skilja det generella från det specifika. Det som 
händer i ett klassrum är mer eller mindre unikt för just den grupp som befinner sig där. 
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Lotsning 

När Linde (2000, s.67) skriver om ramfaktorteorin tar han upp begreppet lotsning. Lotsning 
är en undervisningsmetod med vilken läraren kan styra arbetet i klassrummet. Det är ett sätt 
på vilket läraren kan reglera tidsåtgången då det finns ett begränsat antal timmar knutet till 
ett visst ämnesinnehåll. Lotsning innebär att eleven leds framåt genom en uppgift mot ett 
rätt svar av läraren. Läraren delar ofta uppgiften i mindre frågor och leder eleven fram till 
rätt svar. En elev kan genom att svara på dessa mindre frågor, med ofta uppenbart svar, 
snabbt skriva rätt svar och gå vidare till nästa uppgift. Om nästa uppgift är av samma typ 
kan eleven själv eventuellt tillämpa strategin.  

Kommunikation  
Säljö (2000) beskriver det mänskliga språket som en resurs för att skapa och kommunicera 
kunskap. Det är genom kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper och färdig-
heter. Barnet blir medvetet om vad som är intressant och värdefullt att urskilja när det hör 
hur andra talar om och föreställer sig världen.  

Emanuelsson, Wallby, Johansson och Ryding (2003, s. 46) skriver att läraren genom att 
ställa frågor skapar förutsättningar för ett utvecklande samtal. Frågor kan hjälpa eleverna 
att fokusera på det som är viktigt. En fråga förutsätter alltid en reaktion och genom att fråga 
uppmanar läraren eleven till handling. Emanuelsson (2001) tar upp att en lärares frågor 
påverkar de svar som den får från eleverna. Den reaktionen tar sig uttryck i olika handling-
ar. Handlingen hos eleven sätter sin prägel på det fortsatta arbetet. Lindh & Lisper (1990, s. 
54) tar också upp frågandet i sin bok när de skriver att en fråga också begränsar den som 
blir frågad. Den som blir frågad blir styrd till att tala om ett visst ämne eller ett område. Att 
ställa frågor är ett sätt att styra elevens utveckling. Enligt Emanuelsson (2001) kan en frå-
gas öppenhet avgöras genom att titta på frågans problem, hur den ska behandlas och frå-
gans svarsmöjligheter. En fråga som är helt öppen kan leda fram till flera olika svarsalter-
nativ där alla är lika rätt. I en sådan fråga väljer också eleverna på vilket sätt de ska genom-
föra problemet. Dessutom är det upp till eleverna att avgöra vad som är problemet. En helt 
sluten fråga ger således alla direktiven i ett problem och eleverna behöver inte ta några som 
helst beslut förutom att komma fram till det rätta svaret.  
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Matematisk kommunikation 
Unenge, Sandahl, Wyndhamn, (1994, s. 10) skriver om elevers begriplighet och talar om 
olika nivåer på begriplighet i matematik. 

Göra nivån - Den första nivån är att eleverna kan göra en uppgift och kan behandla de ta-
len som ingår i uppgiften, t.ex. addera eller subtrahera.  

Berätta nivån - Nästa steg eller nivå är att eleven kan berätta om sin metod och förklara 
hur han/hon tänkte.  

Förklara nivån - Den elev som med egna ord kan förklara och beskriva på vilket sätt denne 
löst uppgiften och förklarat hur metoden har fungerat har nått förklaringsnivån.  

Argumentera nivån - När eleven kan börja argumentera för sin lösning och visar på en djup 
förståelse av metoden har den nått den sista nivån.  

Dessa fyra nivåer kan delas upp i två kategorier av relevans:  

Speciell relevans där eleven kan lösa uppgiften i ett känt sammanhang.  

Generell relevans där metoden kan användas på ett mer generellt sätt och ge en mer all-
mängiltig kunskap användbar i andra sammanhang.  

Författarna sammanställer detta i ett rutnät (Unenge, J Sandahl, A & Wyndhamn, J 1994 s. 
12):  

   Speciell Generell 

Göra 11 12 

Berätta 21 22 

Förklara 31 32 

Argumentera 41 42 

 
Om en elev befinner sig i ruta 11 kan denne behandla de ingående talen på rätt sätt i ett 
specifik sammanhang. Om eleven befinner sig i ruta 12 kan den behandla talen på rätt sätt 
även i andra sammanhang. När en elev befinner sig i ruta 21 kan den berätta och förklara 
den metod som användes i ett specifikt sammanhang. I ruta 22 kan eleven berätta på en mer 
generell nivå om metoden. I ruta 31 förklarar eleven lösningsstrategin och i ruta 32 får för-
klaringen en mer generell relevans. I ruta 41 argumenterar eleven för sin lösning och visa 
varför en metod kan vara bättre än en annan. I ruta 42 argumenterar eleven mer generellt 
och övergripande om metoden som kan tillämpas i andra sammanhang.  

Författarna skriver att elever bör få möjlighet att tala om lösningar, strategier och innebör-
der för att kunna utvecklas och röra sig till andra nivåer. Høines (2000) skriver att det är 
eleven själv som bygger upp sin begreppsvärld, det är inte lärarens roll. Lärarens roll är att 
fungera som inspiratör för eleverna och genom att försöka få eleverna att röra sig mot ar-
gumentationsnivån kommer eleverna att kunna utveckla sitt matematiska kunnande.           
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Lärarens roll i det matematiska samtalet kan enligt Wyndhamn (1999) delas upp i två hu-
vuduppgifter. Den ena fungerar som moderator i det sociala samspelet mellan eleverna. 
Den andra fungerar som förmedlare av matematisk kunskap. Som moderator ska läraren 
reglera diskussionen så att eleverna lyssnar på varandra och även ifrågasätta tankegångar 
och problematisera uttalanden. Läraren ska också enligt Wyndhamn kunna förklara sam-
manhang, ge mening åt olika uttryck och ge eleverna matematiskt språkliga verktyg som de 
kan använda själva.   
 

Etnografisk forskningsmetod 
Enligt Kullberg (2005) är en grundtanke i den etnografiska forskningsmetoden att man vill 
studera och förstå andra människors handlingar i dess naturliga miljö. Kullberg redogör för 
att forskaren under en tid befinner sig i den aktuella miljön för att bekanta sig med studie-
objektet och människorna som finns där. Forskaren börjar därefter med insamlandet av 
empiri där denne tar in mycket information som berör fältstudien. Det kan ske i form av 
dagboksanteckningar, observationer, intervjuer och insamlande av artefakter och arbete 
med en fortlöpande analys. Kullberg menar att forskaren därefter går in i den avslutande 
analysen. Forskaren sammanställer där materialet och fördjupar den fortlöpande analysen. 
Under den avslutande analysen sorterar forskaren empirin och försöker få svar på utgångs-
frågorna.  
 

Observation 

Vi väljer observation som metod för att kartlägga skeenden och beteenden i dess naturliga 
miljö (Patel & Davidson 2007, s. 87). Patel & Davidson skriver vidare att observationerna 
bör vara strukturerade och väl förberedda för att fungera på ett bra sätt. Informationen som 
vi samlar in bör vara systematiskt registrerad och inte slumpmässigt utvalda. Vi satt båda 
som icke-deltagande observatörer där en av oss var känd och den andre okänd. Patel & 
Davidson resonerar om det här och skriver att en icke-deltagande observatör har möjlighet 
att observera aktuella händelser utan att aktivt delta i arbetet. Vinsten blir då ett objektivt 
seende till skillnad mot en deltagande observatör som kan bli begränsad på grund av sin 
delaktighet. Att en av oss var känd sedan tidigare av eleverna gjorde att våra förutsättningar 
som observatörer skiljde sig åt enligt författarna. Den kända observatören kan eventuellt 
komma att påverka elevernas beteende då denna är känd. Den okända har lite lättare för att 
kunna smälta in då eleverna inte har någon relation till denne.  
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Kategorier 

En stor del av lektionen går åt till vad Löwing (2006, s. 53) kallar för reglerande drag där 
läraren går igenom och samtalar om hur arbetet ska genomföras och vad eleverna ska göra. 
Enligt Wistedt (2001, s. 221) talar vi här om en pedagogisk styrning av lektionen för att 
begränsa elevernas handlingsrum så att de ägnar sig åt det arbete som har mening för det 
tänkta innehållet. Löwing (2006, s. 53) skriver också att språket används på flera sätt än till 
undervisning. Den är också ett instrument för att hålla ordning och reda i klassrummet och 
att disciplinera olika elever som stör den ordningen.  

Löwing skiljer i sin bok mellan:  

reglerande genomgång som är av allmänt orienterande slag och inte relaterat till det inne-
håll man arbetar med under lektionen, 

reglerande undervisning som handlar om formerna för hur man skall arbeta (alltså vad man 
formellt ska göra) och 

undervisning som behandlar matematikinnehållet i det som undervisas (alltså hur man kan 
tänka när man löser uppgifterna). 

Linde (2000, s. 66) skriver också om det här i sin bok och hänvisar till Bellack (1966) som 
delar in lärarens yttrande i två huvudkategorier. I den ena kategorin ryms yttranden som har 
till uppgift att reglera arbetet i klassrummet. Där tar läraren upp arbetssätten och formerna 
för lektionen. I den kategorin ryms även de disciplinära åtgärderna. I den andra kategorin 
ryms yttranden som rör innehållet i ämnet vilket går att koppla till det Löwing beskrev 
ovan som undervisning. Under vår observation har vi använt oss av dessa kategorier för att 
dela in lärarens yttranden. När vi presenterar resultatet från observationerna delar vi in var-
je lärares yttranden i två delar där vi berör de två olika kategorier som Linde (2000) talar 
om. Vi kallar våra kategorier för reglerande drag och undervisande drag. 



 10 

Metod 

Urval 
Vi har valt att studera 3 olika lärare under tre lektionstillfällen i ämnet matematik. Skolan 
är en F-3 skola i en kommun utanför Stockholm. Skolan rymmer ca 200 elever och har ar-
betat åldersintegrerat sedan länge. Skolan ligger i ett övre medelklassområde med friståen-
de villor och eleverna är etniskt sett homogena. Vi har valt att studera lärare från samma 
skola för att kunna jämföra och analysera resultatet från en skola med samma ramar vad det 
gäller kunskapssyn och undervisning. Samtliga lärare har lång lärarerfarenhet och har arbe-
tat flertalet år på skolan. Vi vill likställa de olika ramar som finns så långt som det är möj-
ligt för att kunna göra en jämförande analys av klassrumskommunikationen Vi kallar lärar-
na för A, B och C. Samtliga lärare arbetar vid dessa tillfällen med alternativa samt komplet-
terande läromedel till den ordinarie matematikboken. Linde (2000, s. 56) tar upp att lärare 
tänker olika och kan agera på olika sätt i klassrummen men på samma skola uppstår det 
ofta en dominerande kultur.  

Genomförande 
Vårt syfte med studien har, som sagts, varit att studera mötet mellan lärare och elev. Jag har 
strävat efter att bearbeta vårt material på ett ingående sätt där jag velat nå fram till en dju-
pare kunskap och förståelse till det studerade. Genom att arbeta med materialet på ett kvali-
tativt sätt vill jag nå fram till detta. En kvalitativ arbetsmetod används enligt Patel & Da-
vidson (2007) när man vill nå djupare kunskap. För oss innebar det att vi vid varje observa-
tionstillfälle gjorde vad Johansson & Svedner (2001, s. 33) kallar för en löpande observa-
tion där vi delade in lärarens yttringar i två kategorier. Vi förberedde oss genom att göra en 
första observation av två lärare där vi försökte uppfatta hur kommunikationen gick till i 
klassrummet. Vi bestämde oss därefter för att sitta på olika platser i klassrummet och ob-
servera, anteckna och kategorisera de yttranden som kom från läraren. Vi har försökt att 
vara så förutsättningslösa som möjligt inför observationerna för att inte styra vårt seende. 
Vi har observerat, antecknat, lyssnat på bandinspelning och skrivit ned i löpande text vad 
som hände för att kartlägga skeendet under lektionen. Den löpande analysen (Patel & Da-
vidson, 2007) som vi gjorde efter varje observation har också varit till stor hjälp när vi se-
nare under analysarbetet kommit tillbaka och gjort en ny bearbetning av observationstillfäl-
lena. Vi har genomfört informella samtal med lärare. Vi genomförde dessa samtal med lä-
rarna för att bättre kunna förstå vad som hände i klassrummet, kartlägga syftet med lektio-
nen men också få reda på hur lärarna såg på en speciell situation eller händelse. Vi har spe-
lat in läraren i klassrummet för att efteråt kunna komplettera vårt protokoll med vad som 
sagts och hur det har sagts. Direkt efter vår transkribering raderade vi bandupptagningen av 
etiska skäl då även eleverna hördes, se kapitel etiska aspekter nedan.  
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Etiska aspekter  
Hartman (2003, s. 127) skriver om etiska aspekter. Vi har i vårt arbete fingerat alla elev-
namn och samtliga ingående lärare. Det ska inte gå att identifiera någon enda av dessa per-
soner. Varje lärare har vi gett en bokstav, A, B och C. Skolan presenteras bara i allmänna 
ordalag och vi tar bara upp det som är relevant för vår studie. Varje lärare har deltagit på 
frivillig basis och vi har informerat om att de kan avbryta sitt deltagande när de vill. Vi har 
sedan tidigare ett godkännande från skolan om att citera och observera eleverna, dock med 
förbehållningen att de är anonyma.  
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Resultat och analys 

Vi presenterar resultatet i löpande text med inslag av återgivna citat från lektionerna. Vi 
redovisar varje lärare var för sig där vi börjar med en presentation av lektionen. Därefter 
presenterar vi olika exempel från våra observationer uppdelat på reglerande drag och un-
dervisande drag. Efter att alla tre lärare är redovisade gör vi en avslutande analys. Lärare A 
genomför båda lektionerna i samma klass och i samma klassrum. 

Resultat - lärare A  

Presentation – lektion 1 

Lärare A börjar sin lektion direkt på morgonen och klassen ska arbeta med division. 
Årskurs 1-2 ska arbeta med bråk som anger del av en helhet. Årskurs 3 ska arbeta med kort 
division. Läraren börjar med att ha en genomgång på overhead där hon introducerar bråk 
utifrån de geometriska formerna kvadrat och hexagon. Läraren delar upp en hel i ett antal 
lika stora delar beroende på hur många hörn formen har. Kvadraten har exempelvis fyra 
hörn och delas upp i fyra delar. Därefter får årskurs 1- 2 arbeta enskilt med arbetsblad där 
de får konstruera egna lösningar vid sina platser. Årskurs 3 samlar hon till sig på en stor 
rund matta på golvet där hon håller en introduktion i kort division. Som åskådligt material 
använder hon sig i det här fallet av låtsaspengar där en hundra kronorssedel får representera 
hundratal. Tiokronors mynt representerar tiotal och enkronors mynt representerar ental. 
Syftet är att överföra korrekt valör till rätt talsort. Läraren är också tydlig i sin inledande 
introduktion med att talsorterna inte får växlas. I det första exemplet visar läraren talet 996 
med nio stycken hundrakronors sedlar, nio tiokronor och sex enkronor. Sedan uppmanar 
hon eleverna att dividera talet med 3. Eleverna får då 3 hundrakronors sedlar, 3 tiokronor 
och två enkronor i varje hög. Hela lektionen ägnas åt att tillsammans på mattan lösa uppgif-
ter av detta slag. Eleverna får först enskilt fundera över en uppgift för att sen diskutera 
uppgiften med klasskamraterna och läraren. När årskurs 3 funderar enskilt passar läraren på 
att hjälpa elever från årskurs 1- 2 med deras arbetsblad.  

Presentation – lektion 2 

Lektionen börjar med att eleverna kommer in från en förmiddagsrast. Läraren står framför 
tavlan och förbereder lektionen 
Under lektionen utför läraren en test på eleverna som innebär att de sitter och räknar allde-
les tyst för sig själv i tio minuter. Testet har eleverna genomfört flera gånger tidigare. Års-
kurs 1och 2 har uppgifter i addition och subtraktion, årskurs 3 har uppgifter i multiplika-
tion. Syftet är enligt läraren att befästa dessa kunskaper. Inför testet går läraren noga ige-
nom dess syfte med eleverna. Hon betonar vikten av att eleverna försöker prestera så bra de 
kan och att de inte ska jämföra sig med andra. För treorna innebär testet dessutom att för-
söka slå tidigare rekord. Eleverna försöker komma så långt de kan i testet från gång till 
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gång. De sitter på sina respektive platser utspridda över klassrummet och ska arbeta med ett 
arbetsblad efter testet. Arbetsbladet har eleverna påbörjat under en annan lektion. 5 minuter 
efter att eleverna börjat arbeta med arbetsbladet är läraren tvungen att gå ut från klassrum-
met och blir borta resten av lektionen. Vi kunde därför ej observera något mer från den 
lektionen. 

Reglerande drag 

Lektion 1 

Under lektion 1 försöker läraren få eleverna att lyssna på henne. Vid ett tillfälle under 
genomgången av vad år 3 ska göra pratar en elev med en annan. Lärare A utbrister: 

Men Lotta! Öppna inte munnen.  

Läraren tillrättavisar med hård röst och stirrar på Lotta tills hon tittar ner i golvet.  

Eleverna sitter och funderar enskilt över en uppgift när en elev är på väg ifrån mattan. Lära-
ren tilltalar eleven tyst:  

Men sätt dig på din plats. Ni får inte störa. 

Läraren anpassar rösten och tilltalar eleven tyst. Hon tystar en annan elev som vill säga 
något med att hänvisa till att de inte får störa. 

Eleverna i år 3 börjar prata högljutt med varandra när läraren för en stund hjälper några i år 
1 och 2. När läraren kommer tillbaka till den runda mattan står hon framför eleverna, tittar 
strängt på dem och säger: 

Ni måste ha så stränga föräldrar att ni inte får prata på helgen, nu får ni vänta med ert prat till 

lunchrasten. Hon gör en kort paus och fortsätter: ni har verkligen inte fått prata nånting, vilka 

stränga föräldrar ni måste ha. 

Lektion 2 

Läraren fångar elevernas intresse i början av lektionen genom att säga: då e tummen uppe. 

Eleverna sträcker upp tummen mot taket och alla tystnar och tittar på läraren. Läraren bör-
jar därefter med att berätta vad de ska göra under lektionen. Hon berättar om testet och sä-
ger: 

Nu är det jätteviktigt att man försöker göra så bra man kan och inte jämföra sig med andra. Ni kan 

inte sitta hemma och låtsas öva om ni ska slå era rekord utan det gäller att använda era kort rätt 

som ni har gjort i ordning när ni övat på multiplikation i läxa. Sitt med dem i helgen och öva. Då 

kommer ni att slå era rekord garanterat. 

Efter att läraren instruerat eleverna har de flesta förstått vad de skall göra och börjar räkna. 
Det är endast ett par elever som är i behov av ytterliggare hjälp. I den här situationen sitter 
läraren på sin stol och plockar bland sina papper. En elev sitter och räcker upp handen men 
lyckas inte fånga lärarens uppmärksamhet varpå eleven reser sig upp och går mot läraren. 
När läraren upptäcker eleven ber hon denne att genast återvända till sin plats och sätta sig 
tyst och vänta tills hon kommer. Eleven går motvilligt tillbaka till sin plats. Läraren går 
efter en stund mot eleven men stannar först till vid en annan elev som plötsligt räcker upp 



 14 

handen framför henne. Nu tas ännu mer tid från de 10 minuter som eleven har på sig. Där-
efter får eleven hjälp. Eleven fick vänta i drygt 2 minuter. 

När läraren sedan upptäcker ännu en elev som inte börjat räkna går hon fram och hjälper 
denne genom att visa hur man ska göra och hjälper även eleven med att skriva. Det kom-
mer fram en annan elev och knackar läraren på ryggen. Läraren ignorerar denna elev. Ele-
ven drar sig sakta mot tavlan och börjar leka med annat. När läraren så småningom upp-
täcker detta och kommer fram till eleven visar eleven upp ett frustrerat ansiktsuttryck och 
sitt papper. Läraren säger tillrättavisande: 

 ja men sätt dig på din plats, du ska få hjälp. 

Eleven som vill ha hjälp går tillbaka till sin plats och sätter sig. Läraren hinner inte komma 
till eleven då 10 minuter har gått av testet. 

Undervisande drag 

Lektion 1  

Läraren arbetar tillsammans eleverna i år 3 löser de olika uppgifter. Läraren vill öka på 
svårigheten och utmana eleverna vartefter de förstår. Läraren ber eleverna att dela upp talet 
490 i två lika stora delar. Alla elever funderar en stund. Läraren väntar in alla elever. En 
elev kommer inte fram till ett svar.   

Läraren: vad är det som är knepigt?  

Eleven: får man dela på tiorna.  

Läraren: det är klart man får. 

Eleven: Ja, okej. Då tror jag att jag vet. 

Elevens svårigheter i exemplet tycks ligga i instruktionen. Eleven är osäker på om han kan 
utföra en växling. Läraren uttrycker sig under genomgången med att problemet endast kan 
lösas utan att det sker en växling av talsorterna. Men begreppet växling uppfattas i det här 
fallet inkorrekt. För att eleven ska kunna dela upp talet 90 tänker kanske eleven att den 
måste växla. Eleven kan begränsa sig i och med att det handlar om pengar. Att växla är 
kanske för eleven starkt knuten till pengar. 

Lektion 2  

Läraren går under det inledande testet runt bland eleverna och hjälper de med att förstå 
uppgiften. Hon svarar inte på några frågor om vad svaret blir. Hon hjälper eleverna med att 
komma på hur de ska lösa uppgiften. Efter testet börjar eleverna arbeta med sina arbets-
uppgifter. Läraren blir under tiden avbruten av en kollega och är tvungen att lämna klass-
rummet. 
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Resultat - lärare B 

Presentation 

Eleverna sitter runt bord grupperade i en solfjäder runt tavlan. Läraren har en god överblick 
över klassrummet. Hela klassen är samlad och består av elever i skolår 1,2 och 3. Klassen 
består av 23 elever. Eleverna kommer in i klassrummet och läraren står och pysslar lite 
med några papper framför tavlan. Vartefter de kommer in pratar hon lite kort eller hälsar på 
alla. Hon förklarar sen att det är viktigt för henne att uppmärksamma varje elev som kom-
mer in. Eleverna sätter sig mer eller mindre på sina platser och läraren börjar tala till klas-
sen. Hon använder rösten på ett lugnt och dämpat sätt för att få ner ljudnivån. Under denna 
lektion ska eleverna arbeta enskilt med arbetsblad utdelat av läraren för denna lektion. Det 
är första gången eleverna ska arbeta med bladet och det ska vara klart under denna lektion. 
Innan eleverna ska börja arbeta med dessa håller hon en genomgång och gör tillsammans 
med eleverna en gemensam uppgift kallad pyramiden. Eleverna har gjort en sådan här py-
ramid tidigare. I den här övningen ritar läraren upp en pyramid med rutor. I den översta 
rutan skriver läraren ett tal. I rutorna på raden under ska de tillsammans fylla i vilka två tal 
som tillsammans bildar det översta talet. På den tredje raden ska eleverna fylla i de tal som 
tillsammans bildar det tal som finns ovanför. Uppgiften består i att försöka komma fram till 
hur man kan dela upp ett tal i mindre delar enligt läraren. Eleverna använder sig av addition 
för att komma fram till svaret. Dessutom stöter de på svårigheter när raderna består av fler 
än 2 rutor. Vid den tredje raden så måste rutan i mitten fungera som en ingående faktor till 
båda de båda övre rutorna. Det gör att eleverna kommer bli tvungna att dela upp talet på 
andra sätt för att kunna lösa uppgiften. Målet med uppgiften är att få en så stor pyramid 
som möjligt. Pyramiden kan utökas med ytterligare rader nedåt. 

 

Figur 1. Pyramiden som lärare B ritade upp på tavlan inför den gemensamma uppgiften. 

 

Resultat – Reglerande drag 

När eleverna kommer in i klassrummet och satt sig på sina platser börjar läraren tala till 
klassen. Hon använder rösten på ett lugnt och dämpat sätt för att få ner ljudnivån. De flesta 
elever tystnar och riktar sin uppmärksamhet mot tavlan. För att få alla elever att titta mot 
henne höjer hon rösten kraftigt och tittar på dem som pratar. Hon släpper inte ämnet för att 
tillrättavisa utan påkallar uppmärksamhet genom att fortsätta prata om innehållet i lektio-
nen.  Hon höjer rösten och använder sig av blicken. Under den stora genomgången är den 
här taktiken framgångsrik. Vi ser att alla elever följer med under lösningen av den gemen-
samma uppgiften. Vi upplever det också som att eleverna vill göra det som läraren säger åt 
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dem. Läraren verkar vara intressant för eleverna och de lyssnar gärna. I slutet av genom-
gången blir det dock oroligt vid ett bord kring en elev. 

Läraren: O nu ska vi försöka fylla i den här raden. Vilka tal blir det här? Läraren hör hur en 
elev, Sam, skrattar till vid ett av borden.  

Läraren: Men Sam, jag har ju sagt åt dig att inte slå med pennan i bordet. Då kommer den att 

ramla ner på golvet till slut. Eller hur? 

Sam: Ja. Sam tittar ner mot bänken. 

Läraren: Eller har du nåt förslag på hur vi skulle kunna göra det här. Vilka tal skulle du sätta i ru-

torna? 

Sam svarar nej efter ett tag och läraren fortsätter med hela klassen. 

Vid ett annat tillfälle när hon hjälper eleverna på deras respektive platser börjar Sam trum-
ma med sin penna igen under tiden som läraren hjälper en annan elev. Läraren avbryter då 
samtalet med eleven och stegar fram till Sam. 

Läraren: Nu är det nog Sam. Läraren tar pennan från Sam på ett bryskt sätt och säger 
åt honom att han måste börja arbeta och sluta att störa de andra eleverna.  

Läraren: Vilken uppgift är det du ska göra? 

Sam: Den här. Han pekar mot pappret. 

Läraren: Vad bra, då är det bara att fortsätta fylla i rätt rutor. Så här ser figuren ut nu, nästa ser ut 

så där och där är nästa. Hur ska den sista figuren se ut då? Försök att lösa den så kommer jag till 

dig sen.  

Läraren går tillbaka och avslutar hos den elev hon satt med när Sam avbröt. Efter en stund 
återvänder hon till Sam för att se hur det går för honom. Läraren lyckas lugna ner Sam och 
få honom fokuserad på uppgiften, dessutom går hon tillbaka till den elev hon satt med för 
att avsluta hos den eleven innan hon går tillbaka till Sam. Läraren försöker hela tiden få 
eleverna att arbeta.   

Resultat - Undervisande drag 

Läraren frågar alla eleverna samtidigt om det är någon som har ett förslag på hur de ska 
börja pyramiden. Läraren skriver talet 12 i den översta rutan. Läraren väntar på elevernas 
initiativ. En av eleverna säger att de kan skriva 8 i den ena rutan och 4 i den andra. Läraren 
skriver det och frågar hur de ska göra på nästa rad. En elev säger att de kan börja från väns-
ter med talet 5, sedan 3 och slutligen 1. Läraren frågar resten av eleverna om de tycker att 
det stämmer. När de ska fylla i nästa rad föreslår en elev att de kan börja med talet 3. Ele-
ven resonerar om att nästa ruta måste vara 2. Rutan därefter måste vara 1 men på den sista 
rutan stöter han på problem. Eleverna ska använda sig av heltal förutom siffran 0. Läraren 
går inte in och ger förslag utan frågar klassen om det är någon som vet hur de kan göra. En 
elev säger att de måste göra om i raden ovanför. De testar med det och lyckas fylla raden 
med fyra rutor. Eleverna börjar mer och mer prata med varandra och läraren avbryter ar-
betsmomentet och säger åt eleverna att ta fram sina arbetsblad.  
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När de sitter och arbetar med dessa lite senare räcker en elev upp handen. Läraren går fram 
mot eleven. 

Läraren: Jaha, och vad vill du ha hjälp med? 

Eleven: Jag förstår inte vad jag ska göra. 

Läraren: Vad är det du ska göra? 

Eleven: Jag har 25 äpplen och 30 bananer. De ska läggas upp i 5 fruktskålar. 

Läraren: Jaha, ska du dela upp frukten i 5 skålar? 

Eleven: Kan jag dela frukten i 5? 

Läraren: Inte vet jag. Men pröva. 

Läraren går vidare. Vi ser att eleven löser uppgiften genom att lägga 5 äpplen och 6 bana-
ner i varje fruktskål 

 

Resultat - lärare C 

Presentation 

Lärare C håller i en matematiklektion där eleverna arbetar självständigt med utdelade ar-
betsblad. Arbetsbladen har de arbetat med tidigare och de har kommit olika långt i dessa. 
Vi får reda på av läraren innan lektionen att syftet med arbetet är att eleverna ska få en möj-
lighet att omsätta och repetera tidigare gjorda delar av matematiken. Arbetsbladet innehål-
ler olika matematiska innehåll. Läraren vill att eleverna ska bli klara med arbetsbladet den-
na lektion. Lektionen hålls direkt efter en rast och är en tvärarbetsgrupp med elever från 
olika klasser. Eleverna ska samlas i respektive klass innan de går vidare till den här lektio-
nen. Idag var Lärare C´s elever i tid och eleverna från de andra klasserna var sena. Vi för-
stod efter lektionen med det informella samtal vi hade med lärare C att hon anpassat sitt 
arbetssätt efter detta. Hon ger eleverna vartefter de droppar in arbetsbladen som de ska job-
ba med. Lektionen startar alltså med eget arbete och klimatet i klassrummet är lugnt och 
arbetspräglat. Lärare C har en uttalad förhoppning om att eleverna ska arbeta med så myck-
et matematik som möjligt. Hon vill skapa en arbetspräglad miljö. En annan fördel som hon 
pekade på var att när hon sedan håller den genomgång hon ofta gör är stämningen dämpad 
och eleverna arbetar med det som hon ska gå igenom. Vinsten blir då enligt läraren elever 
med motivation, intresse och förförståelse. Klassrummet är organiserat med 4 stora bord 
runt vilka det står stolar placerade. Bordens ena kortända är riktad mot tavlan. Framför tav-
lan finns det utrymme på golvet och vi har sett under andra lektioner att ytan ibland an-
vänds till samlingar och aktiviteter.  Lärarens bemötande av eleverna präglas av ett mjukt 
sätt där hon pratar lugnt och intresserat med eleverna. Vi uppfattade det som att eleverna 
kände sig välkomna och omhändertagna när de kom in i klassrummet. Kroppen vänder hon 
alltid till den hon talar med. Hon söker ögonkontakt med eleverna hon tilltalar och är inte 
sen att röra de kort med handen.  
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Resultat - Reglerande drag  

Lärare C använder rösten på ett reglerande sätt där hon försöker sätta normen för ljudnivån. 
Hon använder rösten för att få uppmärksamhet. Hon spillde ingen kraft på att tillrättavisa 
utan riktade lugnt deras uppmärksamhet mot det som lektionen handlade om och försökte 
på det viset hålla fokus på matematiken. Läraren ber alla eleverna att ta en paus i arbetet. 
Hon går fram till tavlan och ber om allas uppmärksamhet. En elev pratar fortfarande lite.  

Läraren: Det står så här, Sara, på pappret.  

Läraren skapar en kontakt med eleven som inte lyssnade genom att säga hennes namn. Lä-
raren försöker också få eleven att fokusera på uppgiften genom att hänvisa till arbetsbladet.  

Lite senare under samma genomgång när hon pratar om att färglägga dubbelt så mycket 
pratar två elever med varandra. 

Läraren: Men hur skulle du färglägga figuren då, Peter? 

Peter som då pratade med en annan elev tvingas nu att själv fundera över uppgiften. Lära-
ren frågar Peter igen efter att han funderat en stund men de blir avbrutna av en annan elev 
som vill svara Läraren låter den eleven gå fram till tavlan och släpper Peter med sina tan-
kegångar. Vi observerar sen att Peter tittar på tavlan och fortsätter fundera. Han ser ut att 
delta i genomgången. Han kommer inte till tals något mer under genomgången. Det som 
händer påverkar inte bara den enskilda eleven utan också de andra. Vi upplevde det som att 
reaktionen hos övriga elever var starkare när läraren ställde en fråga till Peter jämfört med 
när hon nämnde Saras namn.  

Vid en annan situation under lektionen sitter läraren vid katedern och rättar några uppgifter 
medan eleverna arbetar på själva. Fram kommer en elev som vill ha hjälp och läraren går 
direkt med eleven till dennes plats. Där hukar hon sig ner och försöker hjälpa eleven med 
uppgiften.  

Fram stormar en annan elev, Knut, och skriker förtvivlat ut över hela klassrummet. 

Knut: Den här jäkla uppgiften är helt omöjlig. Det går inte. Knut står framför läraren och viftar med 

pappret. Händerna är knutna och han står och vrider och vänder sig.  

Vi ser det som att han är ordentligt upprörd och stressad över att han inte klarar av att arbe-
ta. När Knut står upprörd framför läraren och den andra eleven säger läraren: ”Knut, Knut” 
i en lugn ton där hon försöker nå fram till honom och få kontakt.  

När hon får ögonkontakt med Knut fortsätter hon med en fråga:  

Får jag ge dig ett förslag Knut?  

Knut: Nej det går inte. Han svarar uppgivet. 

Läraren: men Knut, kolla här. Pekar mot arbetsbladet.  

Knut: jag har försökt på alla sätt, det funkar fan inte. Han går besviken tillbaka till sin 
plats och sätter sig med ansiktet begravt i händerna.  

Läraren, i vädjande ton: Men Knut, jag tycker att du kan hitta på egna mönster på det här 

pappret. 
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Knut sätter sig vid sin plats och verkar för tillfället lugnad. Han sitter dock och stirrar på 
arbetsbladet och snurrar på pennan med ena handen. En liten stund senare börjar han prata 
med en annan elev. 

Varför han har svårt för att arbeta får vi en uppfattning om av läraren efter lektionen. Hon 
berättar att han har svårt för att koncentrera sig och att sitta tyst länge. Dessutom är han 
ganska svag i matematik enligt läraren och blir lätt frustrerad över det som är svårt och det 
som han inte förstår. Läraren beskriver det som att man behöver sitta med honom länge och 
se till att han arbetar, endast då kommer han framåt. Vi får också veta under samtalet med 
läraren att just den här eleven ska ha en personlig assistent med sig i klassrummet då han 
har uttalade koncentrationsproblem.  Så är dock inte fallet under den här lektionen. 

Resultat - Undervisande drag 

Lektionens arbete bestod av uppgifter på ett arbetsblad. När alla elever kommit till lektio-
nen och påbörjat arbetet fångade läraren elevernas uppmärksamhet mot tavlan då hon ville 
gå igenom en uppgift som fanns i arbetsbladet. Eleverna sitter utspridda över klassrummet 
runt olika bord och tittar upp mot tavlan.  

Läraren: På en uppgift ska ni fylla i lite i en figur. Jag ritar upp den på tavlan. 

Hon ritar upp en kvadrat som hon drar tre streck i. Hon fyller i två av fälten som blir i kva-
draten, se figur 2. Uppgiften består i att färglägga figuren dubbelt så mycket som det nu är 
ifyllt.  

Läraren: Hur skulle ni fylla i figuren? 

En elev kliver fram till tavlan och visar hur han hade gjort. Läraren berömmer den eleven 
och frågar om det är någon mer som gjort på något annat sätt. Ytterligare en elev kliver 
fram till tavlan och färglägger andra rutor än vad kompisen just gjort. Läraren berömmer 
även den här eleven och betonar sedan att detta var deras sätt att göra.  

Läraren: Det finns också andra sätt att göra det här på. Jag brukar tänka att man… 

Läraren lägger sin hand över den ruta som är ifylld och viker den över till en ruta som är 
tom. 

Läraren: Jag brukar tänka att jag viker den här rutan åt det här hållet… 

Läraren får då två ifyllda rutor bredvid varandra. Hon gör sedan likadant med den undre 
ifyllda rutan. Läraren avslutar genomgången med att upprepa det som står i arbetsbladet om 
att eleverna ska ge en förklaring till hur de har tänkt vid varje lösning. När lärare C ber ele-
ver att stiga fram till tavlan och visa hur de gjorde samtidigt som de får förklara hur de 
tänkte gör att eleverna blir tvungna att tänka till. Hon menar dessutom att det är bra för 
övriga elever att se andra sätt att lösa uppgiften på än deras egna sätt.  
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Figur 2. Kvadraten som lärare C ritade upp på tavlan inför den gemensamma genomgången. 

 

Vid ett annat tillfälle går läraren till eleverna och försöker få en uppfattning om hur det går 
för dem med uppgifterna. Eleverna sitter och arbetar var för sig. Det här är innan genom-
gången på stora tavlan. Det är väldigt tyst i klassrummet och det enda som hörs är lärarens 
tysta samtal med eleven. Läraren hukar sig ned vid en elev, Linda, som räcker upp handen. 
Läraren frågar vad det är som Linda inte förstår.  

Linda: Jag vet inte hur jag ska göra. Eleven tittar upp mot läraren. 

Läraren: Nehej, men vad står det att du ska göra då?  

Linda: Jo, om jag har fjorton ägg och behöver tre ägg till en sockerkaka. Hur många sockerkakor 

kan jag göra? Hon pekar på uppgiften och tittar mot läraren. 

Läraren: Hmm, vad tror du att du ska göra? 

Linda: Jag vet inte. Kanske två sockerkakor? 

Läraren: Bra, hur många ägg har du då använt? 

Linda: 6 ägg. 

Läraren: Mm, kan du göra några fler sockerkakor efter det? 

Linda: Kanske, nu tror jag att jag fattar.  

Linda vänder sig helt mot arbetsbladet och tar tag i pennan för att börja skriva. Läraren 
reser på sig och går vidare till nästa elev.   

I det här exemplet så ber en elev om hjälp för att lösa en uppgift. Läraren är tillgänglig och 
kan direkt gå dit när eleven vill ha hjälp. När en av oss senare går fram till Linda och kollar 
ser vi att uppgiften är korrekt löst. För den här eleven räckte det att läraren kom fram och 
frågade några korta frågor om innehållet. Läraren skjuter tillbaka initiativet till Linda ge-
nom att ställa några frågor och vinkla problemet så att hon klarar att svara rätt.  

Senare under lektionen går läraren återigen runt och hjälper elever. Den här gången söker 
hon sig bara till de elever som ber om hjälp. Vid ett bord sitter en elev och räcker upp han-
den. Läraren går fram till eleven som arbetar med att fylla i mönster. 

Ralf: Fröken, vad är det jag ska göra på den här uppgiften. 

Läraren: Här ska du fortsätta fylla i mönster. Den svarta är där, nästa är där och nästa är där. Var ska då nästa 

vara? 

Ralf: Där!? 

Läraren: mm, bra. Fortsätt så. 
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Läraren avbryter när en annan elev knackar på hennes rygg och vill att hon ska komma bort 
till dennes plats. Ralf har förstått hur han ska fortsätta fylla i mönstret och löser ganska 
snabbt nästa uppgift.   

Till höger om Ralf sitter en annan elev, Glenn, som precis kommit fram till samma uppgift 
som Ralf fastnade på.  

Glenn: jag fattar inte, hur ska man göra här? 

Ralf: Du ska bara fortsätta fylla i rutorna. 

Glenn: Så här eller? Han drar med pennan i den riktningen som han ska fylla i. 

Ralf: japp, du ska fylla i åt det där hållet. Sen fyller du i där. Han pekar mot den tomma fi-
guren.   

Ralf och Glenn fortsätter sen att prata om kulor och andra rastaktiviteter. Efter en liten 
stund hjälper Ralf sin kamrat igen när denne kommit fram till en svår uppgift. Där räckte 
det för honom att berätta att han hade räknat med kulor för att Glenn skulle kunna lösa 
uppgiften. Lite senare är det dags igen och Ralf förklarar för sin kamrat vad en räknesaga är 
för något. Ralf ger ett exempel på en sådan saga så att Glenn förstår vad han ska göra. Vi 
uppfattar det som att Glenn i det här exemplet har uppenbara problem med att förstå vad 
han ska göra. Uppgifternas utformning blir ett hinder för honom i hans arbete. 

Läraren avbryter lektionen och ber alla elever att lämna in sina arbetsblad. Hon berömmer 
klassen för dess många rekordhållare och betonar att det är mot sig själv man tävla. Elever-
na som har tagit rekord har kommit väldigt långt i arbetsbladet alternativt är färdiga med 
det.  

Analys  
Under studien har jag sett att kommunikationen i klassrummet kan se ut på många olika 
sätt. Det är skillnad på hur läraren kommunicerar inför hela klassen jämfört mot en enskild 
elev. Det är också skillnad på om lärarens yttrande har för avsikt att reglera arbetet eller för 
att undervisa. Som presenterats ovan kan en lärares yttranden delas upp i två kategorier. Jag 
delar upp analysen i två delar, Reglerande drag och Undervisande drag. 

Analys – Reglerande drag 

När jag tittar på resultatet ser jag att lärarna reglerar arbetet i klassrummet på olika sätt. 
Lärare A tillrättavisar elever genom att tilltala de med namn och säga åt dem vad de inte 
ska göra. Lärare A ger inga direktiv om hur eleven bör agera. Lärare B och C släpper ogär-
na fokus på ämnet även när de tillrättavisar en elev. De nämner eleven vid namn, talar om 
vad de inte ska göra och försöker sedan leda in dem i arbetet. Enligt Linde (2000) så är det 
en disciplinär åtgärd när lärare A, B och C säger åt eleverna vad de inte ska göra och ett 
informativt yttrande när lärare B och C de leder in eleverna i arbetet igen. Som i exemplet 
med lärare C och Peter ger läraren signaler om att Peter dels ska rikta uppmärksamheten 
mot tavlan och dels fundera över hur han ska lösa uppgiften. Lärare A ger alltså mindre 
direktiv för hur arbetet ska bedrivas jämfört med lärare B och C. 
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Lärarens beteende ger också ringar på vattnet. När de tilltalar någon med namn såg vi att de 
andra eleverna också tittade upp mot tavlan eller reste sig upp lite extra och såg ännu mer 
uppmärksamma ut. Det var någonting som vi observerade i alla klassrum. Eleverna som 
inte är direkt tilltalade tror kanske att om de gör likadant som hon eller han som pratade 
kommer att få höra sitt namn eller få en fråga. De kan också vara nyfikna. Här kommer 
offentlighetsaspekten in som Löwing (2006) och Shuell (1996) talar om när de skriver att 
klassrummet är en offentlig miljö. Att tillrättavisa en elev påverkade den berörda eleven 
och de andra i klassrummet.  

Att reglera arbetet i klassrummet är nödvändigt på grund av de ramar som finns enligt och 
Lundgren (1972). En av dessa ramfaktorer är tiden. Lundgren talar om att läraren känner 
sig tvingad att presentera en viss omfattning på ämnesstoffet under en viss tid. Ett exempel 
på det såg vi under lärare C´s lektion där hon ville att eleverna skulle komma så långt som 
möjligt med arbetsbladet under lektionen. Nu var det inte ett absolut krav att de skulle vara 
färdiga, men läraren hade ändå den förhoppningen och ville gå vidare in på ett annat mate-
matikområde nästa lektion. Det kan vara så att läraren arbetade med tidspressen i bakhuvu-
det och därför lotsade eleverna igenom många uppgifter. I några exempel när lärarna hjälp-
te enskilda elever kom andra elever och knackade på lärarens rygg. Dessutom var det vid 
några tillfällen elever som räckte upp handen. Antalet elever som samtidigt ville ha hjälp av 
läraren var således vid flera tillfällen mer än en. Shuell (1996) skriver om tidsperspektivet 
och menar att det händer en mängd saker samtidigt i klassrummet. Läraren har sällan de 
resurser som krävs för att hantera detta. Det kan också vara en anledning till att läraren an-
vänder sig av lotsning för att begränsa tiden hos en elev och att hinna med de andra. När 
Linde (2000) skriver om lotsning tar han upp att det är en metod som läraren kan använda 
sig av under lektionen. Läraren kan använda lotsning enligt Linde för att klara av det tänkta 
innehållet i lektionen under den tid som de har till förfogande. 

 

Analys – Undervisande drag 

 
Lärare C frågar klassen om det är någon som har ett förslag på hur man skulle kunna göra 
när hon har genomgången på tavlan? Frågan är ”Hur skulle ni fylla i figuren?”. Läraren 
öppnar upp för olika svarsalternativ genom att låta eleverna välja hur de ska fylla i figuren. 
Emanuelsson (2001) tar i sin avhandling upp olika grader av öppenhet och i vårt fall är 
uppgiftens problem, genomförande och också svaret givet. Det är således en sluten fråga. 
Att färglägga dubbelt så mycket innebär att figuren ska innehålla 4 färglagda fält om eleven 
svarat rätt. Valmöjligheten ligger i att välja vilka rutor man ska fylla i. Det matematiska 
innehållet ligger i att rätt förstå innebörden i begreppet dubbelt så mycket, att kunna dubbla 
antalet färglagda rutor. Lärare B frågar också eleverna hur de ska göra under den gemen-
samma genomgången. Frågorna under den genomgången uppvisar en liten annan karaktär 
där svaret är lite mer öppet. När eleverna skulle dela upp talet 12 kunde de välja mellan två 
6:or eller 8 och 4 osv. Genomförandet i uppgiften är given och eleverna ska hålla sig till ett 
räknesätt. Uppgiftens problem är också givet men svaret kan variera. Det ger upphov till att 
eleverna får möta andra sätt att lösa uppgiften på när de tillsammans diskuterar dessa. När 
de sedan kommer ner till raden med fyra rutor är de också tvungna att tänka om för att lösa 



 23 

uppgiften. Uppgiften med en mer öppen frågeställning bjuder alltså i det här fallet in till 
mer diskussion.  Sterner & Lundberg (2002) skriver att när eleverna arbetar tillsammans 
och möter olika tankesätt vidgas deras kunskap. Eleverna hjälper varandra att upptäcka 
andra strategier, kanske mer effektiva strategier. Författarna skriver att utvecklandet av 
strategier innebär i allmänhet att överge gamla och hitta nya. I takt med att eleverna utveck-
las och blir äldre övergår sedan många strategier till att bli en direkt uppfattning av uppgif-
ten. När eleverna får möta andra elevers strategier och även lärarens strategi ökar således 
möjligheterna för en utveckling av strategier. Det är också i mötet med andra elevers upp-
fattningar och i samtalen med läraren som elevens egen uppfattning konfronteras med 
andra tankesätt och eleven får då en möjlighet att utveckla det egna tänkandet (Ahlberg, 
2001).  

 

När lärare C sitter vid Linda som har problem med att få fram hur många sockerkakor hon 
kan få ut av 14 ägg testar Linda med ett svar. När det visar sig vara på väg åt rätt håll får 
eleven en positiv förstärkning av läraren som direkt berömmer. Läraren stakar sen ut rikt-
ningen på fortsättningen genom att fråga hur många ägg som gått åt och sen om hon kan 
göra några fler sockerkakor. Någonstans här knäcker Linda problemet. Hur och på vilket 
sätt hon löser uppgiften, vilken strategi hon använder, är svårt att säga. Det jag kan se är att 
hon kommer vidare i uppgiften under tiden läraren är där. Vad är det som har hänt dem 
emellan? Läraren har inte direkt gått in och visat på en strategi utan frågat eleven hur den 
tror att den ska göra. Det som är avgörande är när Linda testar med svaret 2. När det är 
gjort går läraren in och styr fortsättningen med frågor. Hon leder eleven genom en strategi. 
Linda testar med ett tal, kollar hur många ägg som har gått åt och försöker eventuellt göra 
fler sockerkakor. Vi förstår senare, under ett samtal med läraren, att hon försöker få elever-
na att tänka själva först och ta egna initiativ i lösningen innan hon går in och hjälper dem. 
Hon är rädd att de ska bli för passiva och inte självgående om de bara får svaret skrivet i 
pannan. Emanuelsson et al. (1996, s. 14) skriver om detta och säger att eleverna behöver 
hjälp av en vuxen som försöker förstå vad eleven säger och uppmuntrar eleven till att aktivt 
delta. Under den här stunden ges det en möjlighet för eleven att förklara sina egna tanke-
gångar. Det är när hon får frågan om hur hon tror att hon ska göra som hon skulle kunna 
börja redogöra för sina tankar. Istället testar hon svaret 2 och blir sedan ledd av läraren. 
Läraren delar upp den större frågan i mindre frågor och lotsar eleven mot rätt svar. Läraren 
kan dra slutsatsen att eleven har förstått uppgiften, men det behöver inte vara så att eleven 
förstår (Linde 2000, s. 64). Eleven kan genom att svara på de ingående frågorna bli ledd till 
det rätta svaret utan att förstått helheten i problemet enligt Linde. Lotsning kan bli en falsk 
bekräftelse på att eleven har förstått.  

Lärare B hjälper en elev i ett exempel genom att fråga om eleven ska dela upp frukten i 5 
skålar. I det exemplet hjälper läraren eleven genom att ställa en klargörande fråga om lös-
ningsstrategin. Kan jag i det här fallet tala om scaffolding? Jordan (2005) skriver att med 
scaffolding så skapar läraren utmaningar som eleven kan klara av. Jordan nämner också 
den optimala utvecklingszonen och skriver att läraren måste veta var eleven befinner sig i 
sin utveckling. För att en utveckling av de egna tankarna ska kunna ske är det oerhört vik-
tigt att läraren möter eleven i dess optimala utvecklingszon (Vygotsky, 1934, 1999). Gör 
man inte det är det svårt att prata om scaffolding. Det är i sig inte nog att samtala, arbeta 
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laborativt och i grupper med andra elever för att en utveckling ska ske. Eleven måste ges 
tid att utveckla sina egna tankestrategier och läraren bör vara väl medveten om vilken nivå 
den enskilda eleven befinner sig på (Sterner & Lundberg, 2002, s. 61). Ur ett sociokultu-
rellt perspektiv bör det således finnas en individualiseringstanke med i undervisningen. 
Läraren måste ha en uppfattning om var eleven befinner sig för att kunna leda denne i den 
optimala utvecklingszonen. Jag kan alltså tala om scaffolding när läraren kan möta eleven i 
dess optimala utvecklingszon och hjälpa denna att utveckla sina tankestrategier. 

Skolverket (2003) visar att den undervisningsform som betecknas som ”individuell” och 
som är den allt mer dominerande i matematikundervisningen, har vid närmare betraktande 
sällan varit individuell i betydelsen ”individualiserad”. Den har inte varit anpassad till olika 
individers behov vad gäller innehåll, läromedel, uppgifter. Det har snarare varit fråga om 
enskilt arbete där var och en har arbetat med i huvudsak samma innehåll men i olika takt 
och eventuellt med olika svårighetsgrad. Gemensamma samtal som utvecklar begreppsför-
ståelse, matematiskt tänkande och olika strategival förekommer sällan. Enligt Runesson 
(1991) ligger emellertid betoningen i undervisningen ofta på den procedurbaserade färdig-
heten där eleverna under större delen av skoltiden arbetar enskilt med färdigproducerade 
uppgifter i boken som endast innebär en upprepning av likartade mönster. Undervisning 
och träningsuppgifter anknyter i ringa utsträckning till tidigare vardagserfarenheter. I våra 
exempel stämmer detta in när eleverna arbetar med arbetsbladen. Läraren är ofta mer inrik-
tad på ett hjälpa eleven med hur uppgiften ska göras. Genomgående för alla lärare i vår 
studie är att de i ringa utsträckning försöker lyfta diskussionen till att handla om de mate-
matiska tankegångar som ligger bakom uppgifterna under det enskilda arbetet. Det sker vid 
ett tillfälle när lärare C tar uppgift från arbetsbladet och presenterar den på genomgånge. 
Lärarna är fokuserade på att få eleverna att komma vidare och lösa uppgiften så att de kan 
gå vidare till nästa. När lärare A och C talar om att eleverna ska försöka slå eller redan har 
slagit sina rekord kan det ge signaler om att mängden tal är viktigt, inte kvaliteten i lös-
ningarna. Rekordhållarna i klassen är varje enskild elev som lyckats klara av många upp-
gifter. Båda lärarna betonar dock att det inte är någon tävling mellan eleverna. Läraren C 
lyfter också fram en elev som har lyckats göra klart hela arbetsbladet. Hon försöker visser-
ligen komma bort ifrån tävlingsmomentet som skulle kunna uppstå om eleverna börjar jäm-
föra sig med varandra. Hon fokuserar på varje elevs utveckling. Men det som premieras är 
förmågan att klara av uppgifterna. Här finns det en risk att eleverna är kvar i det som 
Unenge, Sandahl och Wyndhamn (1994, s. 10) kallar för Göra nivån. 

 

Under lärare C´s lektion så är det en elev som hjälper en annan elev upprepade gånger. Ralf 
hjälper Glenn med att lösa olika uppgifter. Bland annat är det en uppgift där Ralf berättar 
att han själv räknade med kulor. Dessa killar brukar spela kula på rasten. Wistedt (1992, s. 
109) tar också upp det här när hon resonerar om vikten av att eleven får möta problem i 
sammanhang som den känner igen. Det som Ralf gör är att han hänvisar till Glenns erfa-
renhetsvärld när han berättar att han räknade med kulor. Då kan Glenn göra kopplingen 
mellan informell och formell matematik. Høines (2000, s. 35) skriver i sin bok om att vi 
vill bygga en helhet. Det är en helhet där elevens tidigare begreppsvärld utvecklas och ut-
ökas med skolämnenas begreppsvärld. Hon skriver att de nya begrepp som eleverna möter 
bör ha en anknytning till det redan kända för att det ska bli begripligt.  



 25 

 

I flera exempel ovan så berömmer läraren eleven när de klarar en uppgift. Enligt behavio-
rister tenderar elever att upprepa de beteenden och handlingar som får en positiv respons 
(Säljö 2000, s. 52). När elever gör någonting rätt och får en direkt positiv förstärkning av 
det beteendet kommer eleven att vilja göra om det. Elevens arbete styrs av yttre belöningar. 
Ur ett sociokulturellt perspektiv handlar motivation snarare om att försöka skapa ett me-
ningssammanhang till arbetet (Dysthe, 2003). Elever som upplever att det de gör har bety-
delse och mening för de själva blir också motiverade till att arbeta. Enligt Dysthe måste 
eleverna få känna sig delaktiga och accepterade av den gemenskap de ingår i och uppleva 
att det de kan har betydelse och tillför någonting till gruppen. För att det ska kunna ske 
måste eleven arbeta i vad Dysthe kallar en god läromiljö. En sådan läromiljö bör präglas av 
viljan att lära sig. Det avgörande är att skapa en klasskultur där lärandet och kunskapen 
värdesätts av alla och inte bara av läraren. Genomgående bör drivkraften hos eleverna sty-
ras av en inre motivation till att lära och inte av yttre belöningar. Yttre belöningar är också 
på sin plats och kan sporra elever mot ett mål. Men det som driver eleverna måste vara att 
utvecklas.  

 

Diskussion 

Som jag ser det är det ofrånkomligt med reglerande drag i ett klassrum. I de klassrum vi 
studerat har jag sett att lärarna ibland är tvungna att styra arbetet till att handla om matema-
tik. Skulle de inte ha gjort hade lektionen förmodligen urartat. De hade kanske inte hunnit 
med det tänkta innehållet innan lektionen var slut. Men det handlar inte om utifall läraren 
ska reglera arbetet eller inte. Det handlar snarare om hur läraren reglerar arbetet. De lärarna 
i studien som är tydliga med vad eleverna inte ska göra och sen fokuserar på det som ele-
verna ska göra tror jag leder arbetet på ett mer effektivt sätt än den som inte ger vägledning 
för hur eleverna ska göra. Detta kunde anas också i klassrummen, där lärare B och C´s 
klassrum var mer arbetspräglade än vad lärare A´s var. Nu kan det dock bero på många 
olika orsaker som är svåra för mig att undersöka inom ramen för denna studie. Men det är 
en viktig del i utforskandet av lärarrollen att titta på vilken effekt regleringen har. 

De undervisande dragen i klassrummet har till uppgift att hjälpa eleven med de matematis-
ka tankegångarna. Med dem kan läraren gå in och utveckla eller problematisera tankegång-
ar. Läraren kan också öppna upp för nya synsätt men också introducera nya matematikom-
råden. Detta utnyttjades av alla lärarna i studien bra under de gemensamma genomgångar-
na. Gemensamma genomgångar är bra. Där kan alla elever ta del av vad som sägs. Eller 
kan de det? De elever som får förklara inför hela klassen är de som är duktiga. Det var fri-
villigt att gå upp till tavlan och visa hur man hade tänkt. Det kan göra att bara de trygga och 
duktiga eleverna går fram. De andra eleverna som inte riktigt förstår eller inte kan kommer 
kanske aldrig att gå fram till tavlan. Nu finns det fler forum att redogöra för sina tankar än 
inför hela klassen. Men då måste det vara viktigt att försöka förstå var eleven befinner sig i 
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sin utveckling när man är på tu man hand. Hur ska läraren annars veta hur eleven tänker? 
Hur ska eleven kunna utveckla en tilltro till den egna förmågan, utveckla logiska resone-
mang som det står om i kursplanen för matematik (Skolverket, 1996). Hur ska eleven kun-
na dra slutsatser och muntligt kunna förklara om de sällan får komma till tals? Dessutom 
bör eleverna få komma till tals när läraren är närvarande och redo att hjälpa eleven. Wistedt 
(1993, s. 69) skriver om kommunikationens betydelse för elevens inlärning och pekar på 
lärarens betydelse. Elever kan genom att samtala med varandra bli medvetna om hur de 
tänker och om varför de tänker på ett visst sätt. Men många gånger är det inte möjligt enligt 
Wistedt för eleverna att se vilka resonemang som är fruktbara. Wistedt skriver att det kan 
vara svårt för eleverna att hålla reda på sin egen tankelogik och där måste en didaktiskt 
skolad lärare finnas med för att kunna reda ut begrepp, innebörder och sammanhang. Lö-
wing (2006, s. 13) beskriver den kunskap och den uppgift som läraren ska ha. Hon kallar 
den för en didaktisk ämnesteori. Det är viktigt att behärska olika arbetsmetoder eller arbets-
sätt, det är också viktigt att besitta ämneskunskaper. Men det väsentliga är att behärska 
kombinationen av dessa kunskaper, den didaktiska ämnesteorin, menar Löwing. Det är med 
en sådan kunskap som läraren kan forma en undervisning där varje elev ges möjlighet att 
bygga upp kunskap och utveckla matematiken på sitt eget sätt.  

Generaliserbarhet 
Den frågeställning vi arbetat efter handlar om kommunikation under matematiklektioner. 
Patel & Davidson (2007) berör i sin bok det faktum att vi observerar beteenden som vi 
svårligen kan avgöra om de är representativa eller spontana. Niss (2001, s. 31) skriver att 
matematikundervisningen alltid sker i speciella sammanhang. Matematikundervisningen är 
begränsad av omständigheter specifika för dessa sammanhang och kan svårligen generali-
seras till andra miljöer. Jag kan med andra ord inte göra anspråk på generaliserbara resultat 
och slutsatser. Mina analyser rör således det som jag har sett och observerat i dessa enskil-
da fall, ingenting annat.  

Att observera kommunikationen i ett klassrum och försöka kartlägga vad som händer är ett 
komplicerat arbete. 

Att göra klassrumsobservationer handlar inte bara om att sitta i ett klassrum och försöka förstå vad 

som händer. Detta ger bara en begränsad och ofta felaktig uppfattning av vad som sker under 

ytan. En noggrant utförd klassrumsobservation kräver så mycket mera. (Löwing: 2006, s. 69). 

Löwing skriver om att en klassrumsobservation kräver en djup förståelse för klassrumssitu-
ationen. Klassen har en specifik historia enligt där händelser i det förflutna kan ha påverkat 
de beteenden jag nu studerar. Som jag sett i resultatet så tar lärare A upp, under lektion 2, 
att eleverna sitter hemma och ”låtsas öva” . Varför hon gör det vet jag inte. Det är som att 
läraren förutsätter att eleverna beter sig på ett visst sätt. Jag känner inte till vad som ligger 
bakom ett sådant uttalande. Har det framkommit tidigare att eleverna är dåliga på att göra 
läxan? Det är den här aspekten som Shuell (1996) berör när han talar om att varje klass har 
en historia. Varje klass har enligt Shuell egna dolda värderingar och normer.  

Vi har inom ramen för vår studie försökt att göra en så noggrann klassrumsobservation som 
möjligt. Vi gör dock inte anspråk på allmängiltiga resultat. Vi har försökt att välja exempel 
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som vi såg som typiska för läraren. Vid urvalet av exempel har vi lyft fram det som vi ser 
som representativa för läraren och klassen. Vi har försökt vara objektiva i valet av exempel.  

 

Vidare forskning 
Jag vill avsluta examensarbetet med att säga att lärarens roll inte kan underskattas. Läraren 
kommunicerar ständigt med eleverna. Det kan vara genom att ignorera en elev som vill ha 
hjälp. Det kan vara genom att gå till en annan elev som räckte upp handen efter dig. Det 
kan också vara genom en hand på axeln eller en blick när du kliver in i klassrummet. Det 
kan vara ett vänligt leende. Det kan också vara genom att kommunicera med någon annan i 
klassrummet. Hur läraren agerar och vad den säger skapar reaktioner hos eleverna. Dessa 
reaktioner skulle vara intressant att forska vidare om.  

Det skulle också vara intressant att forska vidare på effekterna av lärares olika sätt att regle-
ra arbetet på. Är det så att läraren som leder in eleven i arbete under en tillrättavisning har 
ett bättre arbetsklimat än en lärare som inte ger direktiven för det fortsatta arbetet? 

Jag skulle också vilja studera skillnaden mellan scaffolding och lotsning. Vilket är förhål-
landet mellan lotsning och scaffolding? Vilken effekt har scaffolding jämfört med lotsning? 
Är lotsning en metod som hör hemma i en sociokulturellt präglad inlärning? Är scaffolding 
en praktiskt genomförbar arbetsmetod med tanke på de ramar som styr undervisningen?   

För min del har arbetet öppnat upp för många nya frågor och jag hoppas att dessa frågor 
kan vara till hjälp när jag utvecklar min egen kommande lärarroll. 
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