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Inte bara ord 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att analysera den matematiska kommunikationen i ett klassrum under en 

lektion inom området subtraktion, samt att ta reda på hur eleverna beskriver att de uppfattar den 

matematik som kommuniceras i klassrummet. 

Studien består av observationer genom videofilmning av två lektioner i grundskolans årskurs 2 

och elev- och lärarintervjuer kopplade till dessa lektionstillfällen.  

Forskning pekar på att svenska elevers kunskaper i matematik kontinuerligt försämras i ett 

nationellt och internationellt perspektiv och att elevers upplevelser av matematik generellt är 

negativa. I litteraturen understryks betydelsen av, att i olika former, kommunicera matematik för 

att fördjupa och utveckla förståelsen för begrepp och matematiska operationer. En 

kommunikation, som i detta sammanhang, måste åstadkommas mellan lärare och elev men även 

mellan elev och elev för att ge positiva effekter för eleven. 

Studiens resultat visar på olika typer av kommunikation i klassrummet men att 

kommunikationen inte alltid har ett tydligt matematiskt innehåll trots lärarnas matematiska 

intentioner med undervisningen. Resultatet indikerar även att den matematiska kommunikation 

som sker, i huvudsak, är en envägskommunikation där läraren har ett stort talutrymme. Lärarna 

uppfattas som omedveten om sitt eget sätt att kommunicera men framhåller i intervjuerna en 

förståelse för kommunikationens betydelse för lärandet . Majoriteten av de intervjuade eleverna 

uttrycker att lärarnas genomgångar är lätta men i de filmade sekvenserna visar eleverna med 

kroppsspråk och mimik på motsatsen.  
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Abstract 

 

Title:  Not just words, classroom communication about subtraction in year 2 

Language:  Swedish with summary in English. 

Keywords:  Communication, mathematics, subtraction, teaching 

 

The purpose of this study is to analyze the mathematical communication in a classroom during a 

lesson in the field subtraction, and to find out how students describe their perception of 

mathematics that is communicated in the classroom. 

The study consists of the observations through the videotaping of two lessons in primary school 

grades 2 and student and teacher interviews related to these lecture occasions. 

Research indicates that Swedish pupils' mathematical skill continuously deteriorates in a 

national and international perspective, and that student experiences of mathematics in general 

are negative. The literature emphasizes the importance of communicating mathematics in 

various forms to deepen and develop understanding of concepts and mathematical operations. 

Communication must be generated between teachers and students but also between student and 

student to have a beneficial impact for the student. 

Our result demonstrate the different types of communication in the classroom but that 

communication does not always have a clear mathematical content in spite of teachers' 

mathematical intentions with teaching. The result also indicates that the mathematical 

communication that takes place, in essence, is a one-way communication where the teacher has 

a great opportunity to speak. The teachers perceived as oblivious to their own ways of 

communicating, but stressed in the interviews with an understanding of the importance of 

communication learning. The majority of the interviewed students expressed that teachers' 

briefings are easy but in the filmed sequence the students show with body language and facial 

expressions to the contrary. 
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Kapitel 1 Bakgrund  

Inledning  
I olika studier av elevers kunskaper i matematik, gjorda under de senaste åren, t.ex. TIMSS 

(Trend in International Mathematics and Science Study) har det visat sig att elever i Sverige fått 

försämrade kunskaper och resultat i ämnet matematik och då särskilt inom området subtraktion.  

 

Vårt arbete handlar om matematisk kommunikation i ett klassrum i årskurs 2 samt om hur 

eleverna beskriver att de uppfattar den matematik som kommuniceras. I vårt urval har vi valt 

lektioner inom området subtraktion då vi intresserar oss för hur begreppet subtraktion utvecklas. 

Vi valde att videofilma lektionerna föra att tydliggöra hur matematik kommuniceras mellan 

lärare och elev och mellan elever.  

 

Att lära matematik innebär att eleverna under sin skoltid bygger upp och utvecklar förståelse för 

begrepp (Löwing & Kilborn, 2008). Enligt författarna försöker man i svenska skolan använda 

elevernas erfarenheter av omvärlden, metaforer och konkretiserande material. Med dessa 

hjälpmedel ska en förståelse skapas. Enligt Malmer (2002) har förmågan att formulera tanken i 

ord stor betydelse för utvecklandet av tankeprocessen. Därför menar författaren att det är viktigt 

att tala matematik, dvs. samtala, diskutera och argumentera. Att lyssna på andras reaktioner och 

åsikter kan leda till att det egna resonemanget måste förtydligas och då utvecklas tänkandet och 

ett fördjupat lärande möjliggörs. Traditionell matematikundervisning har ofta inneburit 

lärarledda genomgångar samt enskild tyst räkning i bok. Malmer understryker att eleverna 

måste få större inflytande och ökat ansvarstagande för sitt lärande och lyfter fram arbete i 

mindre grupper där eleverna ges tillfälle till reflekterande samtal som betydelsefulla för 

lärandet. Detta är enligt vår mening ett argument för kommunikationens betydelse för lärandet. 

 
Vi har i vårt arbete som lärare funderat på vilken betydelse elevernas upplevelser av ämnet har 

för resultatet. Vår upplevelse är att barn i förskoleåldern tämligen obekymrade hanterar 

matematik mer eller mindre medvetna och att de tycker att ämnet är roligt. Forskning visar att 

det sker en attitydförändring gällande matematik allteftersom eleverna blir äldre (Skolverket, 

2003). Våra egna erfarenheter bekräftar detta och vi upplever att elever ofta uttrycker att ämnet 

matematik är tråkigt eller svårt. Specifikt har vi noterat att subtraktion lyfts fram av eleverna 

som extra svårt. Nationella likväl som internationella studier bekräftar att elever har problem 

med beräkningar inom subtraktion (Alm, 2008; Foxman & Beishuizen, 2002; Larsson 2011). 

Larsson (2010) refererar till de nationella proven i åk 5 åren 2007, 2008 och 2009, som visar att 

elever har bristande kunskaper inom subtraktion (Skolverket, 2007; Alm, 2008; Alm, 2010) 

vilket också bekräftas i TIMSS-undersökningen 2007 (Skolverket, 2008).  

Även en rapport gällande genomförandet av det nationella provet i åk 3 2010 (Skolverket, 2011) 

visar att elever har svårare att lösa subtraktionsuppgiften är addition. Därför valde vi att 

genomföra vår undersökning i årskurs 2 eftersom vi, enligt tankegångarna ovan om 

begreppsutveckling, anser att insatser för att elever ska lyckas med begreppet subtraktion måste 

göras tidigare än i årskurs 3 för att få en positiv effekt.  

 

Forskning gjord av Löwing (2004) sätter fokus på lärarens betydelse som organisatör för 

kommunikationens förutsättningar i klassrummet ur ett lärarperspektiv. Kommunikation mellan 

lärare och elever och mellan eleverna har betydelse för elevernas upplevelse och förståelse av 

matematik. 

 

Människor har olika sätt att förmedla information till varandra. Det verbala språket i tal och 

skrift är en viktig del. Dessutom kan information överföras till andra människor genom det icke-
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verbala kommunikationssättet. Det handlar då om t.ex. syn, hörsel, doft, kroppsspråk etc. 

(Allwood, 1979).  

 

Backlund (1991) skriver att kommunikation innebär ett utbyte av information mellan människor 

med hjälp av gemensamma signalsystem, språket, och genom en viss kanal, t.ex. ljud och 

tecken. Information innebär något som sändaren meddelar och som hos lyssnaren skapar en 

effekt. Backlund menar att det verbala och det icke verbala sättet att kommunicera kan användas 

tillsammans men även separat. Allwood (1980) lyfter fram effekten av att använda båda 

varianterna samtidigt då han framhåller betydelsen av att den verbala överensstämmer med den 

icke verbal kommunikation t.ex. mellan lärare och elev. När dessa två former inte samspelar 

finns det risk för ömsesidiga missuppfattningar. Detta är ett intressant resonemang som vi tror 

har betydelse för elevernas möjligheter till förståelse av undervisningen. Därför har vi valt att 

undersöka hur kommunikationen kan se ut i ett klassrum och hur kommunikationen upplevs av 

eleverna inom matematikområdet subtraktion.  

Syfte och problem  

Syftet med arbetet är att analysera den matematiska kommunikationen som sker i ett klassrum 

under en lektion inom området subtraktion och därutöver ta reda på hur eleverna beskriver att de 

uppfattar den matematik som kommuniceras i klassrummet. 

Forskningsfrågor  

1. Vilka typer av kommunikation med matematiskt innehåll sker i klassrummet? 

2. Hur använder lärarna kommunikation som verktyg för att synliggöra det matematiska 

innehållet för subtraktion? 

3. Hur använder eleverna kommunikation som verktyg för att skapa kunskap inom 

subtraktion? 

 

Styrdokument/riktlinjer/policydokument 
Skolverket (2011) framhäver i kursplanen för matematik, att utbildningen skall ge eleven 

möjlighet att utöva och kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer 

i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika 

problem 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och 

föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet 

att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan 

användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang. 

(Lgr 11. s.62) 

 

Skolan skall bland annat sträva mot att eleven utvecklar sin förmåga att: 

 föra och följa matematiska resonemang, och 

 använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

Andra källor 

TIMSS står för Trends in International Mathematics and Science Study och är en återkommande 

internationell studie kring elevers kunskaper inom matematik och naturvetenskapliga ämnen hos 

elever i årskurs 4 och årskurs 8. Studien organiseras av The International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement (IEA) och genomförs vart fjärde år. IEA är en 

internationell organisation som genomför studier för att jämföra länders skolsystem. I Sverige 
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har Skolverket det yttersta ansvaret för att genomföra TIMSS. Skolverket samarbetar med 

ämnesdidaktiska forskare från olika universitet. 

I TIMSS deltar länder från hela världen. I TIMSS 2011 deltar drygt 60 länder. 

Syftet med TIMSS är att: 

 beskriva och jämföra elevprestationer nationellt och internationellt 

 redovisa elevers erfarenheter av och attityder till matematik och NO  

 försöka förklara och förstå trender inom länder och undersöka skillnader i prestationer 

mellan länder mot bakgrund av skolans organisation, lärarens undervisning och elevens 

situation och attityder  

 mäta och jämföra skillnader mellan olika länders skolsystem för att ge stöd för 

förbättringar i matematik och NO  

 följa utvecklingen av elevers kunskaper i matematik och NO över tid. TIMSS upprepas 

därför vart fjärde år. 

Våren 2011 deltog Sverige i TIMSS för fjärde gången. Eftersom TIMSS genomförs vart fjärde 

år är det möjligt att göra analyser över tid, så kallade trendanalyser. 

  

Några frågor som TIMSS besvarar är: Hur ser svenska elevers kunskaper i matematik och NO 

ut? Hur står sig svenska elever jämfört med elever i andra länder? Hur ser skillnaderna ut när 

det gäller undervisningen i matematik och NO mellan olika länder? Hur har dessa faktorer 

förändrats över tid? (Skolverket, 2011) 

Kunskapsområde  
I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) framhålls att barnen ska utveckla sin förmåga att 

upptäcka och använda matematik i situationer som skapar mening. Dessutom ska barnen bl.a. 

undersöka, pröva sina egna och andras lösningar av problem, reflektera och urskilja begrepp 

med hjälp av matematik. Lunde (2011) menar att för att matematik ska kunna vara ett redskap 

för problemlösning i vardagen måste barnet förstå tal och klara av att t.ex. kunna öka eller 

minska en mängd med ett. Lunde poängterar att det är olika delar av hjärnan som aktiveras vid 

subtraktion och addition. För operationen används en mental tallinje. Flera andra kognitiva 

funktioner som uppmärksamhet, lagring av information och förmågan att minnas fakta krävs 

också för processen att räkna. För att uppnår matematisk förståelse är språket betydelsefullt. 

Lunde definierar språk som en uppsättning av gemensamma symboler som hör till en viss 

kultur. Författaren menar därför att matematik är ett språk där t.ex. ordningsföljd har en lika stor 

betydelse som i talspråket. Tre aspekter av matematik som språkämne är ordningsföljd, 

matematiska ord och uttryck vilka har betydelse för att kommunicera och förstå. Lunde (2011) 

har utvecklat en modell för områden som han anser är centrala för att utveckla en bred 

matematisk kompetens. Utveckling av matematik sker i samspel mellan barn och omgivning. 

Författaren kopplar ihop de betydelsefulla områdena i par som sinsemellan påverkar varandra. 

Som exempel kan nämnas erfarenheter som kopplas till vardagssituationer, begrepp till ord och 

uttryck och kommunikation till tyst kunskap.  

Matematik finns överallt omkring oss och får allt större betydelse i vårt samhälle. Därför blir det 

än mer viktigt att barnen känner trygghet i matematiken (Bergius & Emanuelsson, 2008). Under 

förskoletiden visar barn både informellt och formellt matematiskt kunnande och de är ofta 

motiverade för matematik. Författarna hänvisar till olika studier som säger att elevers attityder 

förändras någon gång i 10-12 års ålder och eleverna upplever då matematiken som tråkig. Det 

enskilda arbetet i klassrummet ökar och kommunikationen upphör. Utmaningar och uppmuntran 

är viktiga ingredienser för att få eleverna att behålla sin nyfikenhet och lust att lära menar 

författarna. Bergius & Emanuelsson framhåller vikten av att söka kunskap och att reflektera 

över den tillsammans med andra för att göra lärandet aktivt. Scaffolding är ett begrepp som 

författarna lyfter fram. Det innebär att den som har ett större kunnande är ett stöd för någon 

annans undersökningar. Läraren fungerar då som ett redskap för eleven att nå ett mål. Med hjälp 

av utmaningar fördjupas elevens kunnande.  
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Bergius & Emanuelsson lyfter också fram kommunikationen betydelse i den sociala 

interaktionen. Språk och tanke utvecklas och det är den vuxnes ansvar att möta elevens tankar. I 

samspel med andra uppstår kunskap. Det är viktigt att ha förståelse för och kunskap om elevers 

språk i mötet med matematik. Det är nödvändigt att ge stort utrymme för muntlig matematik 

eftersom språket är avgörande för matematisk begreppsbildning menar författarna. Med muntlig 

matematik menar Malmer (2002) att matematik är ett kommunikationsämne där språket är en 

viktig del. Matematik är till stor del språkligt baserat och muntlig matematik är att samtala om 

matematik. Genom att använda fler olika arbetssätt som t.ex. problemlösning, praktiska 

undersökningar och göra återkopplingar efter lektionerna ökar elevernas möjligheter att uttrycka 

idéer och begrepp. Därmed ökar elevens potential att förstå. (Nyman, 2011) 

Littner (2009) anser att det bör erbjudas fler matematiska uppgifter där eleverna får tänka själva 

och som relaterar till verkligheten. Detta för att innehållet ska bli begripligt och användbart för 

eleven. 

Det krävs ett medvetet och systematiskt arbete så att elevers ordförråd och uttrycksformer 

utvecklas. Det sker genom samtal och diskussioner. I början av matematikarbetet använder 

Bergius & Emanuelsson (2008) ett vardagsspråk och lägger efterhand in speciella 

matematikord. Efter hand lär sig eleverna terminologin som de själva känner igen och arbetar 

med. Författarna poängterar att det sätt läraren ställer frågor påverkar elevernas möjlighet till 

förståelse. Författarna anser att eleverna ska utmanas och då ska vad och hur frågor gå till varför 

- frågor och frågor som Hur kommer det sig? och Vad händer om? Detta resonemang stämmer 

väl överens med Vygotskij tankar om att det utan social kommunikation inte sker någon 

utveckling av vare sig språk eller tanke. Ordens största betydelse är att skapa förståelse för 

begrepp. (Vygotskij, 1934/2005). Vår tolkning är att Vygotskij menade att kunskaper utvecklas 

och lärande sker när man ges tillfälle att uttrycka sina egna tankar inför andra. I och med att 

ordens betydelse utvecklas i den sociala kommunikationen utvecklas också tänkandet. Det är 

barnet som konstruerar sin kunskap och barnet lär genom imitation av andra menar Vygotskij.  
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Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv  

Kommunikation 
 
Språket är centralt för människans förmåga att lagra kunskaper, insikter och förståelse. 

Människan kan jämföra och lära genom sin förmåga att tolka en händelse i begreppsliga termer 

menar Säljö (2000). Språket är också ett redskap för människan att dela erfarenheter med 

varandra. Människans kunskap är i huvudsak språklig vilket Säljö kallar diskursiv. Språket är en 

förutsättning för att skapa och kommunicera kunskap. 

Kommunikativa processer är ur ett sociokulturellt perspektiv betydelsefulla för mänskligt 

lärande och utveckling. Genom att höra hur andra talar och tänker inser barnet vad som är 

viktiga iakttagelser i olika situationer och kan göra egna val. Säljö (2000) menar att innebörden 

av att kunna något oftast är att behärska en kommunikativ praktik och någon form av fysisk 

verksamhet. 

 

Säljö (2000) menar att det inom det sociokulturella perspektivet även finns fokus på en 

sociogenetisk förståelse av hur kunskaper uppkommer och sprids. Det handlar t.ex. om hur en 

speciell social praktik har uppkommit, vem som möter den, vilka specifika upplevelser som 

krävs för att kunna använda dessa redskap. Detta resonemang leder till en alternativ tolkning av 

varför människor lär och varför en del människor har svårt att tillgodogöra sig vissa 

kommunikativa mönster som t.ex. de som förekommer inom matematik i förhållande till en mer 

traditionell syn på lärandet. 

 

Sättet som människan uppfattar världen och handlar i den hänger nära ihop med de sociala och 

kulturella mönster som finns i omgivningen. Vi tar över de sätt att samtala och bearbeta 

problem som vi möter i vår närhet. Genom kommunikation förs kulturella föreställningar 

vidare. Kommunikationen är både riktad mot andra och mot oss själva och vårt tänkande (Säljö, 

2000). Handlingar och språk är uttryck för kommunikation. Kommunikation är riktad och har 

ett innehåll och kommunikation innebär förbindelse med omgivningen och att relatera i olika 

sammanhang. I skolans verksamhet skapas olika sociala och språkliga sammanhang (Ahlberg, 

2001) 

 

Genom att människan ingår i praktiska och kommunikativa samspel sker ett lärande. Vi möter 

olika sätt att tolka verkligheten vilket blir en erfarenhet som vi använder för att senare förstå och 

kommunicera i nya situationer.  

Människans viktigaste redskap för att skapa gemenskap är kommunikation (Säljö, 2000). 

Ursprungligen kommer ordet från det latinska ”communicare” som innebära att gör gemensam 

(Ahlberg, 2001).  

 

Under 70-talet ökade intresset för undervisnings- och klassrumsforskning. Tanken var att 

förbättra lärarnas kompetens och undervisningsmetoder. Undervisningen observerades i syfte att 

studera lärarnas agerande och kommunikationen i klassrummet (Ahlberg, 1995). En stor roll i 

vårt land fick Kompass-projektet (komparativa mål- och processanalyser av skolsystem). 

Författaren menar att syftet med projektet var att framställa en metodik för att analysera den 

pedagogiska processen. Projektet ledde fram till en teori som belyste hur organisatoriska ramar 

t.ex. ämnesindelning och längden på lektionspassen begränsade undervisningen. En utveckling 

av teorierna gjordes i Map-projektet (Modellanalyser av pedagogiska processer) där elevernas 

sammansättning och elevgruppers aktiva deltagande i undervisningen också visade sig påverka 

den pedagogiska processen. Det konstaterades att läraren talade två tredjedelar av tiden i 
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klassrummet och att en liten grupp av eleverna talade under den resterande tiden. I klassrummet 

följde kommunikationen ett bestämt mönster och läromedlen styrde undervisningen. När någon 

elev behövde ytterligare förklaring av läraren valde denne att upprepa samma sak och att inte 

utveckla eller angripa det från alternativa håll (Ahlberg, 1995). 

 

 

Kommunikation och lärande i matematik 
 

Att kommunicera ett matematiskt innehåll i undervisningen 

 
Matematik kan enligt Ahlberg (1999) ses som ett språk som eleverna måste förstå meningen 

med. Detta är nödvändigt för att de ska kunna kommunicera matematiskt och efterhand kunna 

använda matematik på skapande sätt. Malmer (2002) menar att eleverna måste få möjlighet att 

möta matematiska begrepp som utgår från förståelse. Författaren framhåller att abstrakta 

symboler som t.ex. siffror inte ska föregå förståelsen av de matematiska begreppen. Samtal, 

diskussioner och laborativa övningar är viktiga inslag för förståelsen men enligt Malmer har 

många lärare uppfattningen att dessa inslag inte hinns med p.g.a. tidsbrist och läroboken blir 

istället central i undervisningen.  

Ahlberg (1999) anser att lärarens uppgift är att göra eleverna medvetna om matematiska 

begrepp och termer och att reflektion kring dessa ökar kunskapen hos eleverna.  

 

Enligt Malmer (2002) sker utslagning av elever i matematik tidigt och i stor omfattning vilket 

författaren anser bero på att eleverna inte får den tid och det stöd som behövs för att stärka 

begreppen. Erfarenheter i kombination med en språklig kompetens är avgörande för 

begreppsbildning. Författaren menar att eleverna i undervisningen måste träna sin förmåga att 

undersöka och upptäcka och sin förmåga att verbalt formulera det de upptäcker. Matematiken 

ger också möjligheter för eleverna att utveckla sitt kunnande att granska, reflektera och 

diskutera det matematiska innehållet och matematiken blir meningsfull. 

 

Ahlberg (2001) betonar att det är viktigt att läraren uppmärksammar hur eleverna hanterar det 

matematiska innehållet för att den enskilde eleven ska få det stöd den behöver. Därför måste 

enligt författaren läraren känna till vad och hur eleven förstår och vilket kunnande eleven är på 

väg att utveckla. Lärarens förhållningssätt till matematikens arbetsformer påverkar efterhand 

elevernas förhållningssätt till matematik och även på vad och hur de lär. Är t.ex. läraren 

fokuserad på hur eleven söker svaret på ett problem istället för på produkten påverkas 

undervisningens innehåll och utformning. 

 

Enligt Bentley (2003) kan läraren utforma en lektion i matematik på olika sätt. I ett fall vill 

läraren att eleverna ska få en förståelse för matematik och de uppgifter som ges väcker 

elevernas intresse. Det skapas ett samspel mellan läraren och eleven på en hög nivå. Till 

skillnad från när uppgiften inte sätts i ett för eleven relevant sammanhang utan mer inriktas mot 

läroplanens mål och inte är avstämda mot elevernas kunskaps nivå. Samspelet blir då på en låg 

nivå och elevernas intresse minskar.  

 

Bentley (2008) anser att det är viktigt att lärarna talar matematik för att eleverna ska komma 

underfund med vad de inte förstår. De brister som finns i matematikundervisningen är enligt 

Bentley till stor del beroende av att undervisningen i hög utsträckning arbetar självständigt 

utifrån läroböcker. Läraren måste samtala om beräkningsprocedurer så att enskilda elever inte 

lämnas åt sig själva att lära. Eleverna behöver få bekräftelse på att de förstått begreppen rätt 

menar Bentley som menar att kommunikationen i klassrummet har en betydelsefull roll för 

elevernas kunskapsutveckling.   

 

Bentley (2003) såg i sin undersökning att eleverna saknade förståelse av begrepp och 

begreppsmodeller. Författaren lyfter fram tre faktorer som påverkar lärarens förmåga att 
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kommunicera vilket påverkar elevernas delaktighet. En del handlar om undervisningserfarenhet, 

en del om kunskaper om det matematiska innehållet och en del om lärarens pedagogiska 

kunskaper. Bentley såg en tydlig koppling då en lärare som hade en hög andel av dessa faktorer 

fick en starkare respons hos eleven. 

 

Enligt Wistedt (1993) kan betydelsen av det matematiska samtalet som ett medel i lärprocessen 

både överskattas och underskattas. Elever kan ha svårt att uttrycka sina tankar när de ska 

förklara hur de tänker. Författaren menar också att en förståelse av en uppgift successivt växer 

fram och att eleven i sitt försök att komma underfund med sin egen förståelse inte kan utnyttja 

andra elevers förklaringar. Det blir svårt för eleven att sätta sig in i alternativa sätt att tänka på. 

Wistedt uttrycker att när kommunikationens roll övervärderas kan läraren tro att det räcker med 

att ge eleverna tillfälle att tala matematik med varandra. Det går enligt författaren inte att lita till 

att den kommunikation som eleverna själva klarar av är tillräcklig för lärandet. Läraren måste, 

menar Wistedt, stödja eleven att uttrycka sina tankar så att de blir tydliga. I detta sammanhang 

finns det enligt författaren risk för att kommunikationens roll underskattas. Läraren behöver se 

elevens uttalande som tankar i progression. Elevens svar på frågan ”Hur tänkte du?” kan ur ett 

kommunikativt perspektiv ses som en formulering av tankar som eleven kan ha svårt att 

verbalisera.  

 

Löwing & Kilborn (2003) betonar betydelsen av att ha två perspektiv i undervisningen av 

matematik. Det handlar om att föra samtal med eleverna om lämpliga strategier och att skapa 

individuella tillfällen för eleverna att öva på dessa.  

 

Kommunikationen med och mellan eleverna visar enligt Ahlberg (1992) på elevernas förståelse 

vilket är en viktig kunskap.  

 

 

Att lära subtraktion 

 
Att lära matematik innebär att eleverna under sin skoltid bygger upp och utvecklar förståelse för 

begrepp menar Löwing & Kilborn (2008). Begreppen blir efterhand mer generella och abstrakta 

och utgör senare stöd för hur matematiska modeller byggs upp för att tolka och förstå 

omvärlden. Författarna beskriver hur begreppet subtraktion utvecklas. När eleverna kommer till 

skolan har de med sig en intuitiv uppfattning om vad subtraktion är. I skolan används dessa 

erfarenheter och bildar utgångspunkt för elevernas möjligheter att behärska olika aspekter av 

subtraktion inom talområdet 0-9. Successivt utökas subtraktionsbegreppet till talområdet 0-19 

och sedan också till talområdet 0-100. För att eleven ska kunna gå från steg 1 och framåt krävs 

att eleven har en generaliserbar uppfattning på det första steget. För att kunna byta till nästa steg 

krävs också ett antal nya förkunskaper. Enligt författarna försöker man i den svenska skolan 

använda elevernas erfarenheter av omvärlden, metaforer och konkretiserande material. Med 

dessa hjälpmedel ska en förståelse skapas som sedan leder till den abstraktion man vill nå. 

 

Enligt Löwing & Kilborn (2008) behöver elever kunna hantera olika subtraktionstankar för att 

på ett effektivt sätt kunna lösa uppgifter. Löwing (2002) menar att eleverna måste kunna avgöra 

om en specifik uppgift ska lösas med stöd av subtraktion. De behöver också kunna förstå 

sambandet mellan addition och subtraktion och använda olika subtraktionsstrategier. Löwing & 

Kilborn (2008) lyfter fram att elever ofta kommer till skolan med flera strategier för subtraktion 

men att de under de första skolåren stannar kvar i en strategi t.ex. nedåträknare eller 

uppåträknare. Detta beror enligt författaren på att eleverna inte får möta fler strategier i 

undervisningen. Till följd av detta får elever svårt att lösa vissa uppgifter. 

 

McIntosh (2008) lyfter fram några faktorer som författaren anser har betydelse för elevers 

inlärning av subtraktion. Författaren menar att aktiviteter med huvudräkning har större effekt för 

elevernas förståelse för tal än skriftliga räkneuppgifter. Det är också enligt McIntosh viktigt att 
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eleverna har stabila minneskunskaper så att de snabbt kan härleda olika kombinationer för t.ex. 

subtraktion. Med subtraktionskombinationer menas t.ex. 14-6 och 4-3. Författaren påpekar att 

delarna dvs.  att lära sig grunderna och att öva och befästa inte ska blandas ihop. Först måste 

eleverna ha effektiva metoder för att räkna ut uppgifter i huvudet eller för att härleda dessa 

innan snabbhet och precision tränas. Att lära sig kombinationer utantill är endast effektivt om 

man förstår och själv kan beräkna dem. McIntosh menar att elever behöver tid för att befästa 

kunskap och rikliga tillfällen att använda sin kunskap i olika aktiviteter som spel och leker och 

då inte bara på matematiklektionerna.  

 

McIntosh (2008) menar att elever som får svårigheter med subtraktionskombinationer ofta har 

svårt att komma ihåg dem tillräckligt snabbt och att de inte kan beräkna dem på ett effektivt sätt. 

Enligt författaren använder eleverna endast en metod för beräkning vilket innebär att räkna 

nedåt för subtraktion och då ofta med att hjälpa av fingrarna. Detta menar författaren är en 

energikrävande metod som ofta leder till att eleverna tappar bort sig. Författaren anser att 

undervisningen i tidiga år ska visa eleverna på olika strategier för beräkningar av subtraktion 

och samtidigt värdera och uppmuntra elevernas egna metoder. Genom att eleverna behärskar 

olika tekniker kommer de alltid att ha minst en metod att räkna ut de grundläggande 

subtraktionskombinationerna. McIntosh menar att det är viktigt att ägna tid åt den del i 

undervisningen där färdigheterna befästs och omvandlas till minneskunskaper. Författaren anser 

att eleverna ska uppmuntras att förklara hur de tänker när de använder olika strategier för 

beräkning. Genom att ge eleverna uppgifter som de ska räkna ut i huvudet istället för att få talen 

nedskrivna menar författaren att eleverna tänker mer flexibelt. När metoder ska presenteras för 

eleverna anser McIntosh att det är betydelsefullt att metoden inte lyfts fram som den korrekta 

eller bästa metoden för en specifik uppgift. Eleverna ska istället uppleva att det finns en 

valfrihet i hur de räknar ut en viss uppgift så att de kan använda metoder som de känner sig 

trygga med. Till elever som låst fast sig vid mindre utvecklingsbara metoder behöver läraren ge 

uppmärksamhet och stöd till alternativa metoder. 

 

Enligt McIntosh (2008) kan läraren ofta be eleverna att med egna ord beskriva hur de löst 

uppgiften och diskuterar de olika strategierna de använt. Eleverna ska också uppmuntras att 

fundera på om det finns andra sätt att lösa uppgiften på. Författaren rekommenderar att en 

metod i taget introduceras och målet för undervisningen är i detta skede att få eleverna att 

bekanta sig med olika effektiva metoder som de ska känna en tillit till. I undervisningen av de 

yngre barnen menar författaren att metoderna ska introduceras med hjälp av laborativa övningar 

i kombination med rikliga tillfällen att samtala om det som händer. Det innebär att gå från 

handling och diskussion kring åskådningsmaterial via tankebilder till symboler. 

 

Kommunicera med stöd av laborativt material 
 

Enligt Malmer (2002) är det viktigt att undervisningen anpassas efter varje elev och att det 

laborativa arbetssättet kompletteras med det talade språket. För att kunna välja rätt material och 

övningar för det laborativa arbetssättet måste läraren vara medveten om vilket mål som 

undervisningen ska leda till. Författaren betonar vikten av att använda olika sorters material i 

undervisningen. När eleverna använder sig av laborativt material fördjupas deras förståelse för 

det matematiska innehåll som de bearbetar i uppgiften. Elevernas kunskapsinlärning stärks 

också då det laborativa materialet kombineras med samtal eleverna emellan eller mellan 

eleverna och läraren. 

 

Löwing & Kilborn (2003) menar också att det är viktigt att läraren analyserar de operationer 

som man vill att eleverna ska kunna utföra. Detta i syfte att förhindra att eleverna med hjälp av 

det laborativa materialet manipulerar sig fram till svaret utan att ha en god strategi för hur man 

kan resonera sig fram till svaret. Eleverna kommer inte att få någon förståelse för strategin. 

 

Uttal, Scudder & DeLoache (1997, refererad i Rydstedt & Trygg, 2010) anser att målet med 

laborativt material är att ge eleverna stöd för att få förståelse för abstrakta begrepp. Det 
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laborativa materialet ska även bidra till förståelse för de skrivna symbolerna. Enligt Rystedt & 

Trygg menar forskarna att det kan vara negativt om eleverna använder föremål som de är vana 

vid i sin vardagsmiljö. Detta därför att eleverna kan bli så intresserade av föremålen att de inte 

kan fokusera på det matematiska innehållet i övningen. Det kan vara en fördel att använda 

material som endast används i matematikundervisningen. 

Tidigare forskning 
Mycket forskning inom det matematiska didaktiska området inriktas mot lärarens 

förhållningssätt till undervisning samt om dennes sätt att undervisa. Forskning om hur lärare 

faktiskt kommunicerar ett innehåll under en lektion samt utifrån givna ramar har vi inte funnit, 

med undantag av Kihlborn (1979a). 

 

En forskning, som på en nivå innehållsmässigt nära vår undersökning, är den som genomförts 

av Löwing (2004). I sin avhandling Matematikundervisningens konkreta gestaltning, har 

Löwing beskrivit vad som händer under ett antal matematiklektioner i skolåren 4 - 9. Hennes 

forskning är dels inriktad mot att utreda i vilken mån olika variationer att presentera innehållet 

är matematiskt korrekta och uppfattbara för eleverna, och dels mot kvaliteter i lärarens 

kommunikation av ett matematikinnehåll. 

Vår tolkning är att Löwing utreder hur läraren organiserar och kommunicerar ett 

matematikinnehåll med sina elever. Den handlar om villkoren för och innehållet i denna 

kommunikation. 

 

Löwing (2004) beskriver detaljerat vad som händer under ett antal matematiklektioner. Hon 

framhåller att de lärare hon studerat ansetts vara duktiga och välutbildade lärare. Under hennes 

observationer bekräftas detta. Lärarna är måna om att sätta eleverna i centrum och de har goda 

sociala relationer till eleverna. Flera av svårigheterna med att undervisa i matematik blir synliga 

först vid en närgången analys av kommunikationen mellan lärare och elever. Vidare menar hon 

att lärare har en ambition att hjälpa eleverna att förstå matematik och att de flesta elever 

verkligen vill lära sig. Det är lärarens uppgift att organisera, planera och genomföra 

undervisningen samt bedöma eleverna. I allmänhet är det också läraren som sätter reglerna för 

och styr den kommunikation som sker i klassrummet.  

 

Inledningsvis analyserar Löwing (2004) vad som händer på en makronivå, dvs. hur läraren 

planerar och bygger upp undervisningen. Här märker hon att lärarnas val av 

undervisningsstrategier inte alltid är de bästa. Läraren har ofta en ambition att använda flera 

moderna metoder samtidigt, vilket dock ofta visar sig motverka varandra. 

 

Sedan analyseras lektionerna på en mikronivå, innehållet i vad lärare och elever talar om. Här 

uppmärksammas ett antal problem. Ett problem är att lärarna i allmänhet har överlämnat 

ansvaret åt ett läromedel, läraren har frånsagt sig rollen som undervisningsledare. En möjlig 

orsak till detta tror Löwing (2004) är att läraren känner en press på sig att individualisera. 

Lärarna i studien menar att genom att eleverna får arbetar i sin egen takt så får alla elever den 

tid de behöver för att lösa sina uppgifter. Författaren märker att effekten blir den motsatta. 

Eleverna får inte tala matematik och bygger därför inte upp ett matematiskt språk. Eleverna 

behärskar inte terminologin samt metoderna i läroböckerna vilket resulterar i att de inte förstår 

instruktionerna. Detta leder till att eleverna behöver ytterligare stöd och hjälp och väntan på 

läraren blir lång. Elever tröttnar och elever glöms bort. Detta resulterar i pratigare lektioner och 

fler störande inslag. En annan intressant iakttagelse som Löwing gör är att läraren och eleverna 

ofta pratar förbi varandra. Anledningen till detta anser hon är att läraren ofta är stressad och 

därför inte har tid att lyssna på eleverna. Läraren förklarar därför inte elevernas problem utan 

vad hon tror är deras problem. Lärarens möjligheter att nå fram till eleverna är i hög grad 

beroende av hur undervisningen planeras och arrangeras. 
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De arbetsformer, arbetssätt och material som används under lektionerna är undervisningens 

ramar. Ett bra val av ramar kan stödja och ett mindre bra val av ramar kan spoliera 

möjligheterna till en gynnsam kommunikation mellan lärare och elever. 

 

Löwings (2004) forskningsfokus riktas också mot att studera hur lärare omsätter sina 

uppfattningar i en reell undervisningssituation. Avhandlingen ger svar på flera av de frågor som 

under senaste tiden ställts om tillståndet inom svensk matematikundervisning.  

 

Men, för att få en mer trovärdig bild av läraren som aktör och arbetsledare vid undervisning 

måste man i så fall följa och analysera lärarens arbete i den vardagliga undervisningen. Det vi 

vill göra i vår undersökning är att undersöka hur eleverna uppfattar denna kommunikation som 

läraren förmedlar. 

På senare år har det vuxit fram ett intresse för att studera läraren som den lärande. Denna 

forskning studerar bland annat hur lärare lär sig att tänka och agera i klassrumssituationer och 

vad som påverkar denna inlärning. En stor del av forskningen kring läraryrket handlar om 

lärares uppfattningar av såväl ämne, kunskap, undervisningsmetod som elever. En relativt liten 

del av forskningen handlar, såsom Runesson (1999) påpekar, om hur lärare undervisar ett 

innehåll. En förklaring till detta är enligt Shuell (1996) den komplexa miljön i klassrummet. 

 

Allwood (1980) har i sina studier av kommunikationsprocesser kommit fram till att hur vi beter 

oss mot andra människor till stor del beror på de förväntningar vi har. Undervisningen i skolan 

förväntar vi oss ska gå till på ett bestämt sätt där elever och lärare beter sig på ett visst sätt.  Det 

handlar både om språkligt som icke- språkligt beteende och förväntningarna leder vårt 

handlande och vårt sätt att tolka och varsebli.  

 

Runesson (2000) har undersökt hur matematik kan framställas på olika sätt i undervisningen. 

Författaren identifierade i sin undersökning tre olika sätt. Det första sättet innebar att det rätta 

sättet eller svaret är i fokus då matematiska problem ska lösas. I undervisningen är det de olika 

teknikerna som eleverna ska behärska som är centrala. Eleverna får en uppsättning tekniker som 

de sedan ska använda för att lösa uppgifterna. I sin undersökning såg författaren att det fanns 

elever som hade andra strategier för att lösa uppgiften men att dessa ofta avvisades av läraren. 

Lärarens roll i detta sammanhang är att visa lämpliga tekniker för eleverna. Ett annat sätt som 

Runesson noterade i sin undersökning var att matematiken utformas som ett givet logiskt 

system. Det är de bakomliggande principerna för lösningsmetoderna som är viktigast och inte 

att lösa uppgifterna rätt. Läraren vill skapa en förståelse för innebörden av de matematiska 

begreppen. Förstår eleverna strukturen bakom uppmuntras de att variera sättet att lösa uppgiften 

på. 

 

Runesson (2000) fann ytterligare ett sätt att framställa matematik på som påminde om det andra 

sättet men i detta fall var det elevernas förståelse av matematiken och elevernas egen logik som 

var i fokus. Olikheterna i elevernas förståelse av matematiken lyfts fram oavsett om det är rätt 

eller fel. I olika konstellationer samtalar och jämför eleverna olika sätt att tänka om de uppgifter 

de arbetar med. Detta samtal sker efter det att eleverna arbetat med uppgifterna och utgör en 

reflekterande process. Eleverna blir delaktiga i en reproduktion av matematiken. Runesson 

refererar till olika studier som gjorts i syfte att belysa vad det innebär att förstå tal. Enligt 

författaren krävs en förmåga att kunna urskilja vissa aspekter av ett fenomen vilket är avgörande 

för hur fenomenet kommer att förstås. När vi upplever något riktar vi vårt medvetande mot vissa 

sidor av det. Ett sätt att uppfatta tal innebär enligt författaren att vissa delar samtidigt väljs ut. I 

andra situationer kan förståelse innebära att andra aspekter urskiljs eller att detta inte sker 

samtidigt. Det som avgör vilka aspekter som blir urskiljda är de erfarenheter som eleven tidigare 

gjort av att aspekten i fråga, vilket är något som kan variera. Därför är det enligt författaren 

betydelsefullt för förståelse att skapa variation i undervisningen och då specifikt typen av 

variation.  
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Enligt Allwood (1980) är skolans undervisning en verksamhet som de flesta människor från 

tidig ålder socialiseras in i. Enligt författaren är normerna för kommunikation betydelsefull för 

människors samliv.  Rätten att tala är central och i traditionell undervisning är det läraren som 

har rätt till ordet och det är denne som tilldelar andra ordet anser författaren. Den förväntning 

som byggs upp är att eleverna i klassrummet ska vara tysta.  Eleven kan få ordet av läraren utan 

att han bett om det eller genom handuppräckning och då i syfte att svara på lärarens frågor eller 

för att kommentera eller fråga om något.  

 

Allwood (1980) beskriver lärares och elevers kommunikation som ickeverbal eller verbal. 

Enligt författaren innebär begreppet ickeverbal kommunikation det sätt som vi med hjälp av 

huvud, ansikte, armar, händer och kropp överför information till andra människor. Genom den 

icke-verbala kommunikationen uttrycker både elever och lärare sina känslor och attityder och 

varseblir och tolkar den andra partens signaler. Denna typ av kommunikation är ofta omedveten 

och genom att läraren t.ex. ger verbal uppmuntran utan att samtidigt ge uttryck för sin intention 

genom sin ickeverbala kommunikation kan budskapet feltolkas av eleven. Elevens svar 

motsvaras då inte av lärarens förväntan och leder till att läraren får en negativ syn på eleven 

menar Allwood. Lärarens otydliga kommunikation leder kanske till att eleven blir förvirrad och 

han signalerar då en osäkerhet genom sitt kroppsspråk, vilket läraren kan tolka som en 

bekräftelse av hans uppfattning om att eleven är svag. 

 

Allwood (1980) lyfter också fram den verbala kommunikationens roll i undervisningen. I detta 

sammanhang belyser författaren de regler som bestämmer rätten till ordet. Det handlar t.ex. om 

hur läraren tilldelar eleverna ordet dvs. vem som får ordet och varför. En elev som sällan får 

ordet upplevs oftare som passiv och svag menar författaren. En elev som ofta får ordet och då 

kanske uppmuntras att ge egna synpunkter stärks i sin självkänsla och uppfattas som aktiv. 

Återkoppling mellan lärare och elev och tvärtom är enligt författaren också betydelsefull för 

skapandet av sociala relationer.  

 

 

Centrala begrepp 

 

Teorier om lärande 

 
Ur ett behavioristiskt perspektiv ses lärande som en förändring i en persons kunskap som leder 

till ett förändrat beteende. Elevens uppgift är att lagra den kunskap läraren förmedlar. (Korp, 

2003). Behaviorismen sätter det yttre beteende främst. Lärandet har sitt ursprung i de fysiska 

erfarenheter en individ gör. Skinner (1968/2008), en teoretiker inom behaviorismen, fokuserade 

på individens beteenden och hur dessa beteenden kan påverkas positivt eller negativt genom 

olika former av förstärkning. Vår tolkning är att Skinner ansåg att undervisning ska organiseras 

med adekvata förstärkningar som leder till inlärning. Läraren ska i undervisningen skapa 

förutsättningar som påskyndar inlärningen och uppkomsten av beteenden som annars skulle ta 

lång tid att ta till sig (Skinner, 1968/2008). Läraren kan ge förstärkning i form av t.ex. positiv 

eller negativ uppmärksamhet i ord och handling. En undervisning utformad efter behavioristiska 

tankar utgår, enligt vår mening, mer från rutinuppgifter och resultat än från förståelse.  

 

I enlighet med det socialkonstruktivistiska synsättet ses kunskap som ett fenomen som utvecklas 

i mötet mellan den som lär och den som lär ut. Uppgiften för den som undervisar är enligt denna 

teori att skapa förutsättningarna för lärandet (Skolverket, 2003). Konstruktivism är den del inom 

kognitivismen som enligt Säljö (2002) har fått störst inflytande på synen på lärande. Individen 

ses inte som en passiv mottagare av information utan genom individens egen aktivitet skapas 

förståelse för omvärlden menar Säljö. Engagemang, aktivt deltagande, intensitet och iver hos 

människor ses som uttryck för lusten att lära. Genom att göra, veta och sedan förstå lär sig den 

yngre eleven vilket förklarar lusten att lära genom konkreta handlingar. Metakognition innebär 
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att bli medveten om sitt eget och andras lärande, att styra och värdera sitt lärande och att få en 

insikt om vilken kunskap som jag tillägnat mig och varför. I detta sammanhang förekommer 

dialog och diskussion där flera aktörer som både lärare och flera elever deltar. Dessa faktorer 

bidrar till lusten att lära. (Skolverket, 2003).  

 

Jean Piaget är en teoretiker inom den kognitivistiska teori som enligt Säljö (2002) haft stor 

betydelse för synen på lärande och utveckling. Innebörden av Piagets tankar medför ett synsätt 

där barn ska tillåtas att upptäcka och laborera och ledas av sin nyfikenhet. Piaget förespråkade 

lärare som stimulerade barnens undersökningar och eget engagemang istället för att föreläsa. 

Aktiviteten ska utgå från barnets intresse, barnet ska vara socialt, och byta tankar och handlingar 

med andra (Säljö, 2002). Enligt Piaget (1976/2008) är språket till för kommunikation, för att 

möta barnets egna behov och som en vägledning till barnets egna handlingar. Han anser att 

tanken föregår språket och att språket är ett symbolsystem. Piaget menar att barn med ett 

förnuftigt tänkande förstår sig själva och sin omgivning. I den konstruktivistiska kunskapssynen 

ses lärandet som individens aktiva skapande av mening (Skolverket, 2003). 

 

Vår tolkning av hur de konstruktivistiska idéerna och då i första hand Piagets tankegångar 

påverkar lärarens undervisning i matematik är att undervisningen bör bygga på assimilering. Det 

innebär att den yttre världen förenas med den struktur som redan existerar (Piaget, 1976/2006) 

dvs. de erfarenheter som individen redan har. Lärandet av begrepp och kunskap sker i 

interaktion med omgivningen och lärandet går från enkla till mer komplexa processer. Läraren 

ska utmana elevernas tänkande och utgå från den enskilda elevens erfarenheter. 

 

Sett ur det sociokulturella perspektivet är individen beroende av de sociala och kulturella 

sammanhang som han/hon ingår i avgörande för att skapa mening. Vygotskij (1934/1999) som 

är en framstående pedagogisk teoretiker inom den socialkulturella inriktningen menar att 

samspelet har betydelse för lärandet. Det är tillsammans med andra som kunskap uppstår och 

uppgifter och problem som barnet ska bearbeta bör enligt Vygotskij ligga utanför den nivå där 

barnet befinner sig i nuläget, dvs. det som barnet redan kan. Vygotskij benämner det området 

som den närmaste utvecklingszonen (Vygotskij, 1934/1999). Språket och tanken utvecklas 

genom social kommunikation. I samspelet med andra sker inlärning genom härmning menar 

Vygotskij och det barn eller den vuxne som innehar mest erfarenhet föröver kunskaper till den 

som ska införliva kunskapen.  

 

Vår tolkning av hur Vygotskijs teorier om lärande påverkar undervisningen är att läraren ska 

skapa möjlighet för eleverna att lära matematik av varandra. I klassrummet ska diskussioner 

föras om olika matematiska strategier. De matematiska uppgifterna bör kännas meningsfulla för 

eleverna. Undervisningen ska utgå från konkreta erfarenheter som muntligt och skriftligt 

bearbetas för att begreppsutveckling ska ske (Bergius& Emanuelsson, 2008). 

 

För att förutsättningarna för lärandet ska bli maximala och leda till utveckling måste 

undervisningssituationerna vara begripliga. Skriftlig och muntlig kommunikation, ord, begrepp, 

uttryck etc. måste bidra till lärandet. Utrymme för dialog och social interaktion måste finnas. 

(Skolverket, 2003). 

 

  



 13 

Olika typer av definitioner 

 

Aritmetik 
Aritmetik definieras som ”gren av matematiken där man studerar addition, subtraktion, 

multiplikation, division, potenser och rotutdragning av tal” (Kiselman & Mouwits, 2008, s.12). 

Subtraktion definieras som ”operation i aritmetiken som innebär att ett tal eller uttryck dras ifrån 

ett annat tal eller uttryck” (Kiselman & Mouwits, 2008, s.27). 

 

Dialog 

Dialog kommer från grekiskan och betyder genom samtal. (wikipedia, 2011-12-04) 

 

Diskussion 

Diskussion (substantiv) samtal, överläggning, debatt. Ordet kommer från det latinska verbet 

discutare. (wikipedia, 2011-12-04) 

 

Interaktion 

Interaktion betyder samverkan, samspel eller ömsesidig påverkan. (wikipedia, 2011-12-04) 

 

Kommunikation 
Kommunikation definieras enligt Nationalencyklopedin (1993) som överföring av information 

mellan människor, djur, växter eller apparater. Kommunikation kräver ett språk eller en kod 

varifrån informationen uttrycks, dels ett fysiskt medium varigenom informationen överförs.  

Strömquist (2000) skriver att ordet kommunikation kommer från det latinska communicare som 

betyder att göra delaktig. Strömquist anser att kommunikationssituationen har tre komponenter: 

avsändare, mottagare och budskapet. Hon menar även att ömsesidigt engagemang från 

avsändare och mottagare är grunden för kommunikation. Det finns en mängd regler för hur vi 

kommunicerar och som gör att kommunikationen eller samspelet med andra underlättas. Det 

handlar om turtagning, att hålla en röd tråd i samtalet, att kunna ta den andres perspektiv, att ha 

en vilja att kommunicera, att ställa frågor, att förstå hur mycket motparten behöver veta för att 

kunna förstå budskapet (Afasiförbundet, 2006).  

Med kommunikation menar vi i denna undersökning den kommunikation där information 

överförs mellan två eller flera personer. 

 

Kommunikativ kompetens 

Med kommunikativ kompetens menas att veta hur språket kan anpassas till olika situationer dvs. 

i olika sociala sammanhang. (Pimm, 1987) 

 

Laborativt arbetssätt 

Malmer (1990) menar att med hjälp av konkret material utgår eleven från en verklighetsbaserad 

och konkret situation till ett matematiskt symbolspråk. Laborativt arbetssätt enligt Berggren & 

Lindroth (2000) är när eleven använder laborativt material för att lösa en uppgift och kunna 

diskutera fram generella lösningar. I denna undersökning innebär laborativt arbete att elever 

använder konkret material exempelvis plockisar (små figurer, föremål…) för att lösa en 

matematisk uppgift. 

 

Matematikspråk 
Matematikspråk används för att utrycka sig inom matematikområdet. Att ”tala matematik” ses i 

denna studie något som kan hjälpa eleven att utveckla tänkandet och därmed nå ett fördjupat 

lärande. Detta sker genom samtal, diskussion och argumentation. 

 

 



 14 

Plockisar 

Det är bland annat stenar, klossar, figurer, knappar och kulor. (Kronqvist och 

Malmer, 1993) Se bild. 

 

Samspel 
I denna undersökning menar vi att samspel är när två eller flera individer agerar 

med varandra, med eller utan ord. Att samspela är att ”göra tillsammans”. 

Förutsättningarna för ett samspel är att man behöver vara minst två. Michelsen 

(2007) skriver om samspel som kommunikation mellan barn. ”Att samspela är 

att kommunicera med varandra” (sid.4). 

 

Språk 

Språket är ett av flera sätt att kommunicera. Språket består av olika delar där talet utgör en av 

delarna. Talet är det som kommer ur munnen, det vi uttalar. Språket består av ett komplext och 

dynamiskt system av symboler, som vi använder när vi ska framkalla våra tankar. Som enligt 

Svensson (1998) gör det möjligt att använda det på ett varierande sätt för att kommunicera.  

Förutom talspråk och skriftspråk kan vi även kommunicera med hjälp av bland annat 

kroppsspråk, bildspråk, teckenspråk och symbolspråk. Språk är medlet för kommunikation, ett 

sätt att meddela sig med någon annan (Nationalencyklopedin, 2007). Språkets primära funktion 

är den kommunikativa funktionen och språket är framför allt ett medel för social samvaro, ett 

medel för utsagor och förståelse, hävdar Vygotskij (1935/199). En viktig funktion har språket 

även för den kognitiva förmågan och det underlättar för oss att lösa problem.  

 

Subtraktion 
Subtraktion är matematiskt definierat som den inversa operationen till addition. I tillämpningar 

beskriver subtraktion skillnaden mellan två tal eller återstoden efter en minskning (Kiselman & 

Mouwitz, 2008; Larsson, 2010; Thompson, Martinsson, Martinsson, & Thompson, 1991). 

”Subtraktion är en operation i aritmetiken som innebär att ett tal eller uttryck dras ifrån ett annat 

tal eller uttryck” (Kiselman & Mouwitz, 2008. s.27) ”Subtraktion kommer från latinets 

subtractio som är substantiv till verbet subtrahere att dra undan” (ibid. s 27). 

 

Traditionellt arbetssätt 

I detta arbete menas med traditionellt arbetsätt att eleven arbetar ”icke laborativt”, att de har 

enbart tillgång till papper och penna när de löser problemlösningsuppgifterna. 
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Kapitel 3 Metod 

Vi har i vår undersökning filmat lektioner samt intervjuat lärare och elever. Detta utgör 

materialet i vår empiriska undersökning om kommunikation i klassrummet inom 

matematikområdet subtraktion. Att intervjua och att observera är exempel på kvalitativa 

metoder, som innebär att karaktärisera egenskaper hos ett fenomen vilket ofta innebär studier 

inom avgränsade miljöer (Repstad, 1993). Författaren framhåller att kombination av olika 

metoder ger en säkrare grund för tolkning. Vi har därför valt att använda både observationer och 

intervjuer.  

 

Kvalitativ forskning är enligt Carlström och Carlström Hagman (2006) särskilt lämplig för 

undersökning av subjektiva upplevelser. Den som undersöker försöker förstå andra människor 

och företeelser i det sociala livet. Författarna menar att det är den sociala helheten som är i 

blickfånget och de sociala processerna. I den kvalitativa forskningen är det frågor som vad olika 

företeelser betyder och vad som är karakteristiskt för dem som är i fokus. 

 

Med observation menas ”… studier av människor i syfte att se vilka situationer de naturligt 

möts i och hur de brukar uppföra sig i sådana situationer.”( Repstad, 1993, s. 21). Vi valde en 

öppen observation där vi berättade för de observerade vad vi gjorde (ibid.) Bjørndahl (2005) 

skriver att observation innebär att iaktta eller att undersöka. Det gäller att vara medveten om 

faktorer som kan påverka observationen som t.ex. första och sista intrycket, att som observatör 

ha ett öppet sinne och en positiv fokus. Bjørndahl framhåller även att det kan vara svårt att göra 

systematiska och detaljerade observationer när man finns i en verksamhet. Därför säger 

författaren att ljud och bildinspelningar kan vara ett bra stöd. Bjørndahl lyfter fram några 

fördelar med dessa metoder som att t.ex. inspelningen fångar pedagogiska ögonblick som 

annars inte skulle noterats. Ett band kan spolas tillbaka för att skapa möjlighet att analysera små 

detaljer. Att se bandet flera gånger skapar också förutsättning att upptäcka nya delar i innehållet 

menar författaren. Det finns dock vissa begränsningar med att använda ljud- och 

videoinspelning. Placering av kameran i klassrummet kan ge olika perspektiv på det som ska 

observeras. Genom videoinspelning registreras endast det auditiva och visuella sinnena och 

andra sinnen utesluts, vilket bör beaktas, skriver Bjørndahl. Olika störningsljud etc. kan också 

påverka inspelningen men författaren hävdar att det trots begränsningarna ändå är så att ljud- 

och videoinspelning är det bästa som kan användas vid observation av verkligheten. Därför har 

vi valt att filma både klassrumssituationen och de intervjuer vi gjort med elever och lärare.  

 

I analysen har vi valt att transkribera materialet och Bjørndahl (2005) menar att fördelen med 

detta är att kommunikation kan framträda på ett tydligare sätt och att det går att se mönster i 

inspelningen. Genom transkription av materialet menar författaren också att det är lättare att se 

saker som man annars skulle missa. Transkriberingen ger en bra grund för reflektion. 

Författaren skriver att nackdelen med metoden är att det är tidskrävande och att det som ska 

transkriberas bör begränsas till det som är mest intressant.  

 

Förutom de filmade observationerna har vi valt att även göra intervjuer av elever och lärare för 

att ta reda på deras uppfattning av lektionerna och det matematiska innehållet i dessa. 

Intervju definieras enligt Carlström & Carlström Hagman (2006) som ett samtal med en 

bestämd målsättning. Den som blir intervjuad benämns respondent. Vi har använt oss av 

strukturerad intervju i vår undersökning. (ibid.) I vårt val av intervjuform fanns en tydlig 

disposition där den som intervjuade visste vad den skulle fråga om och respondenten kunde fritt 

formulera sina svar. Fördelen med en strukturerad intervju är, enligt författarna, att den passar 

bra då olika gruppers svar ska jämföras. Vi formulerade direkta frågor och undvek frågeordet 
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Varför? Detta frågeord kan enligt Carlström & Carlström Hagman (2006) av respondenten 

upplevas som ett ifrågasättande. Vi använde också följdfrågor som dels kopplades till de direkta 

frågorna och dels till det innehåll vi bevittnat under vår observation. En fördel med att ställa 

följdfrågor tycker vi var att vi kunde fördjupa vår förståelse för vad respondenten försökte 

förmedla. Detta blev extra framträdande vid intervjuerna av eleverna som oftast gav kortfattade 

och inte så uttömmande svar, till skillnad från lärarna. När vi intervjuade valde vi 

videoinspelning som metod i syfte att underlätta bearbetning och analys av materialet. 

Urval 
I urvalet för vår undersökning har vi utgått från det resonemang Ryen (2004) för om på vilka 

individer och var forskningen ska ske. Författaren understyrker att det för den kvalitativa 

studien inte bara handlar om att bestämma vem som ska delta utan att det också innebär ett val 

av en miljö där det som ska undersökas kan granskas. Undersökningen har utförts i två klasser i 

årskurs 2. Valet av årskurs grundar sig i det matematiska innehåll som introduceras i årskurs 2 

och vår erfarenhet av att elever ofta tycker att matematiken blir svårt och då i synnerhet 

subtraktion. 

Urvalet av skola och klasser gjordes utifrån närhetsprincipen för att underlätta genomförandet 

av undersökningen. Den aktuella skolan har två klasser i årskurs 2 med 14 respektive 13 elever i 

varje klass. Undervisande lärare i matematik tillfrågades för observation av lektion och intervju. 

Efter att elevernas vårdnadshavare godkänt elevernas deltagande lottade vi vilka elever som 

skulle intervjuas. För att kunna hantera det insamlade materialet beslöt vi att intervjua hälften av 

eleverna i respektive klass och de två undervisande lärarna. 

 

För att möjliggöra bearbetning av det inspelade materialet har vi valt att transkribera fyra 

sekvenser från de filmade observationerna, två från varje klass. Transkriberingen är från de 

inledande 3 minuterarna från båda lektionerna samt ytterligare 2 minuter från varje 

lektionstillfälle. Efter genomgång av det filmade materialet beslöt vi att transkribera de 

inledande minuterarna från båda lektionerna för att kunna dra parallella jämförelser mellan 

dessa. Vi anser de inledande minuterarna var intressanta då de visar hur lärarna inledde 

lektionerna om subtraktion. Vi valde sedan ytterligare en sekvens från varje lektion vilken visar 

den pågående kommunikationen mellan lärare och elever och mellan elever om subtraktion.  

 

Även ett urval gällande analysen av elevernas kommunikation i klasrummet gjordes för att 

möjliggöra hanteringen av materialet. Då vi fann för studien ett intresse att relatera intervjuade 

elever med i klassrummet observerade elever valdes dessa elever ut med hjälp av lottning från 

gruppen av intervjuade elever. 

 

Uppläggning och genomförande 
I förväg skapade vi ett antal frågor till lärarna och eleverna (bilaga 1 och 2). Eftersom vi ville 

koppla intervjuerna till den observerade lektionen var vi också förberedda på att utveckla frågor 

till lektionernas innehåll.  

Berörda lärare informerades om undersökningens syfte och hade då möjlighet att ta ställning till 

om de ville delta eller inte. När de accepterat sitt deltagande tillfrågades elevernas 

vårdnadshavare om elevernas deltagande i undersökningen (bilaga 3). 

Vi valde att observera två lektioner, en i varje klass. Vid observationstillfällena använde vi två 

videokameror placerade på olika platser i klassrummet. Detta för att kunna observera lärarens 

agerande samtidigt med elevernas. En kamera fokuserade på läraren och en på eleverna. En av 

oss närvarade under lektionen i klassrummet. Att vi inte deltog båda två minimerade det 

störmoment som det för eleverna innebär att främmande personer befinner sig i klassrummet. 

För att få ett sammanhang mellan lektionernas innehåll och intervjuerna med eleverna var det 
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den av oss som filmat som också utförde intervjuerna med eleverna efter lektionen. Lärarna 

intervjuades vid ett senare tillfälle eftersom det var svårt att få ett tillräckligt stort tidsutrymme i 

samband med lektionerna. 

Materialbearbetning och metoddiskussion 

Vi tittade ett flertal gånger på det inspelade materialet från klassrummen och valde sedan ut 

några sekvenser som vi transkriberade. Transkriberingen tidssatte och färgkodade vi efter 

kategorierna tal, kroppsspråk, tonfall och minspel. Därefter gjorde vi två tabeller gällande icke-

verbal och verbal kommunikation och nyanserade kategorierna ytterligare enligt två 

analysmodeller. Den icke-verbala modellen hämtade vi från Backlund (1991) och vi 

inspirerades av Explora (Eckervall, 2010) när vi gjorde en egen modell för den verbala 

kategoriseringen (bilaga 4). I tabellerna särskilde vi lärare och elever. Vi valde att redovisa tre 

elever från varje klass. Eleverna och lärarna fick fingerade namn i form av nummer. Samma 

nummer använde vi i kategoriseringen. Efter att vi bearbetat den första observationen efter 

denna modell insåg vi att det inte var en metod som fungerade för oss i detta arbete. Eftersom vi 

valde att använda modellen för att lyfta fram all kommunikation som skedde i klassrummet blev 

det svårt att få överblick och sammanhang eftersom mängden iakttagelser blev för omfattande. 

Inför analysen av den andra observationen valde vi att utgå från transkriberingen av de valda 

sekvenserna då den var tillräckligt tydlig för vårt syfte. 

För varje observationstillfälle valde vi att transkribera de inledande minuterarna då de visar på 

hur lärarna initialt fångar upp elevernas intresse för lektionens innehåll. De två andra 

sekvenserna visar hur eleverna kommunicerar sina tankar inom området subtraktion vilket vi 

tycker är relevant för syftet med undersökningen. Varje transkribering är 3+2 minuter från varje 

lektionstillfälle. 

Tillförlitlighetsfrågor 

Reliabilitet talar om mätnoggrannhet av den intervju- eller observationsmetod man använt. 

Medan validitet talar om i vilken omfattning resultaten ger en riktig bild av det som undersöks 

(Johansson & Svedner, 2006). Reliabilitet betyder instrumentens tillförlighet. I denna 

undersökning gäller det observationerna och intervjuerna. 

 

Reliabilitet innebär tillförlitligheten av mätmetoden. ( Rosenqvist & Andrén,(red.)2006). För att 

få en större reliabilitet skulle vi kunna ha utfört fler observationer över en längre period. Om vi 

låtit respondenterna lyssna på det inspelade materialet hade de haft möjlighet att utveckla sitt 

resonemang och därmed skulle reliabiliteten ökat. Det faktum att vi valde att ställa följdfrågor 

samt be om förtydligande direkt vid intervjutillfället innebar dock att vi kunde få ut mer av 

intervjuerna jämfört med om vi strikt följt frågeformuläret. Reliabiliteten ökade också eftersom 

vi själva deltagit under observationstillfällen samt använde två videokameror. Vi har också 

själva utfört samtliga intervjuer och kopplat dessa till observationstillfällena.  

 

Validitet (ibid.) innebär giltighet dvs. om man mäter det man avsett att mäta. Den information 

som lärarna hade fått inför vårt besök var att vi ville observera en matematiklektion om 

subtraktion som skulle passa in i de aktuella lektionsplaneringarna. Detta skulle kunna påverka 

validiteten då lärarna möjligen anpassade lektionerna för vår skull.  

 

Under den pågående analysen insåg vi att de svar eleverna gav under intervjuerna inte blev så 

uttömmande som vi förväntat oss vilket vi tror kan ha att göra med elevernas ålder. Detta kan 

minska validiteten för frågeställning om elevernas förståelse av lärarens matematiska 

kommunikation.  

 

Generaliserbarhet innebär för vem/vilka resultaten gäller. Utifrån de två observerade tillfällena 

och de 14 intervjuerna går det inte att dra några generella slutsatser. 
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Etiska aspekter  

Vi har följt de råd som anges i Vetenskapsrådets skrift ”Etik: god praxis vid forskning med 

video”(1996), vilket bl.a. innebär att informera de medverkande om att observationen kommer 

att göras med hjälp av videokamera och att insamlat material kommer att förstöras efter 

undersökningens avslutande. Vetenskapsrådet (2002, refererad av Carlström & Carlström 

Hagman, 2006) har utformat fyra etiska principer som är viktiga att ta i beaktande vid studier. 

Informationskravet har vi uppfyllt då vi både muntligt och skriftligt informerat de inblandade 

om undersökningens delar och att deltagandet var frivilligt. Samtyckeskravet innebar att lärarna 

själva bestämde om de ville delta eller ej. För personer under 15 år är det vårdnadshavarna som 

ska ge tillstånd vilket också skedde via brev. Genom att inte namnge skola eller namn på elever 

och lärare uppfyller vi kravet på konfidentialitet. Vi har också tagit hänsyn till nyttjandekravet, 

då vi endast kommer att använda det insamlade materialet i denna undersökning och sedan 

förstöra materialet. 
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Kapitel 4 Resultat  

Beskrivning av empiri  
De två filmade klassrumsobservationerna redovisas var för sig och i anslutning till respektive 

lärar- och elevintervjuer. Inledningsvis presenteras kort skolans och klassens kontext. Därefter 

följer en översiktlig presentation av lektionernas matematiska intention följt av en beskrivning 

av hur läraren använder kommunikation för att förmedla det matematiska innehållet under de 

lektionssekvenser vi valt att analysera. Efter denna redogörelse beskrivs elevernas matematiska 

kommunikation under de filmade sekvenserna. Det är tre elevers kommunikation som beskrivs. 

I framställning av den matematiska kommunikationen redogörs för lärarnas och elevernas 

verbala och icke verbala kommunikation under de utvalda sekvenserna. 

 

Lärarintervjuerna beskrivs utifrån deras upplevelse av den kommunicerade matematiken under 

lektionen i relation till deras målsättning med det matematiska innehållet. Deras tankar om 

kommunikationens betydelse för elevernas lärande om subtraktion belyses också.  

I redogörelsen av elevintervjuerna beskrivs deras uppfattningar om den matematik som 

kommuniceras i klassrummet och elevernas åsikter om sitt eget lärande om matematik och då 

specifikt subtraktion. 

 

4.1.1 Klassrumsobservation klass 2 A 

 

Skolan är belägen i en kommun utanför Stockholm. På skolan går elever från förskoleklass till 

år 3. Till skolan hör också en förskola. Skolan har 50 elever. 

Den observerade klassen ingår i en åldersblandad klass med årskurs 1 och 2. I årskurs 2 går det 

14 elever. I klassen arbetar läraren Lisa som varit yrkesverksam lärare i 2½ år. 

 

4.1.2 Lektionens matematiska innehåll 

Innan vi skulle observera lektionen hade vi bett Lisa att planera en lektion om subtraktion som 

var relevant för klassen just då.  Vi visste inte vad lektionen i detalj skulle innehålla då vi 

började vår observation. 

 

Lektionen handlar om talet 11 och subtraktion i ett steg med elva som utgångspunkt. Lisa startar 

lektionen med att samla alla elever på den runda mattan i ena delen av klassrummet. Eleverna 

sitter i en ring på mattan. En elev sitter på en stol utanför ringen. Lisa sitter på en låg pall. Hon 

ingår i ringen. Där genomför hon sin genomgång som varade 20 minuter. Till sin hjälp använder 

hon konkret material i form av plockisar. Plockisar är blandade, små plastföremål som flygplan 

och bilar. Efter genomgången får eleverna arbeta i sin matematikbok med talet 11 och 

subtraktion. De sitter då på sina arbetsplatser och arbetar ytterligare 15 minuter. 

 

4.1.3. Lärarens kommunikation under de filmade 

sekvenserna. (Tid sekvens 1; 5 minuter, sekvens 2; 3 

minuter) 

Lisa ställer en fråga till klassen där hon undrar hur många tio-tal som finns i talet 11. En elev 

svarar och Lisa går vidare i sin genomgång och visar på tiotal och ental i gruppen av plockisar. 
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I den filmade sekvensen visar det sig att Lisa kommunicerar på många sätt under genomgången. 

Hennes verbala kommunikation har både ett matematiskt innehåll och ett korrigerande innehåll 

riktat mot enskilda elever. Lisa använder en uppmuntrande och nyfiken röst när hon ställer 

frågor till eleverna. Lisa riktar ofta sin uppmärksamhet mot Olle för att korrigera hans beteende. 

När Lisa samtalar med en elev börjar andra elever att prata med varandra. Hon tappar deras 

uppmärksamhet på det matematiska innehållet. Lisa använder plockisarna för att locka elevernas 

uppmärksamhet till sig. Hon har plockisarna gömda i handen och öppnar upp händerna för att 

visa dem för eleverna innan hon lägger ut dem på mattan.  

 

Lisa nyttjar ofta en icke verbal kommunikation under sin genomgång. Hon gör det i 

kombination med det talade ordet då hon vill förstärka det hon säger. Lisa använder frekvent 

handen eller ett finger för att rikta elevernas uppmärksamhet mot plockisarna. Ett exempel på 

detta är: 

 

 (Kursiv markering anger kroppslig kommunikation) 

 

Tid 00.45  

L. Precis! Nu ska vi gå tillbaka till talet 11. För nu ska vi jobba, ni ska få se vad 

jag har hittat. Läraren gör en tillbakagest med armen för att symbolisera att vi 

ska gå tillbaka till talet 11. Alla elever utom en tittar på läraren. Läraren öppnar 

händerna och visar plockisarna i handen – elevernas uppmärksamhet riktas mot 

händerna. 

Elsa. Talet 20. 

Tid 00.25  

 

Lisa kommunicerar både med eleverna som en helhet och individuellt. Hon använder olika 

tonfall beroende på situationen. När Lisa initialt samtalar om talet 11 och då eleverna ska 

ramsräkna använder hon en spännande, nyfiken röst (sänker rösten, nästan viskandes). Hon 

använder också en bekräftande och uppmuntrande (positivt tonfall kombinerat med leende) ton i 

mötet med enskilda elever när de beskriver hur de tänker runt talet 11. När den inledande 

genomgången pågått 2 minuter börjar Olle att röra sig oroligt på stolen. Då ändras Lisas tonfall 

och hon höjer rösten och låter mer bestämd då hon tilltalar honom. Lisa tittar ofta på Olle och 

fler elever rör sig på golvet. Lisa börjar dela sin uppmärksamhet mellan dessa elever och sin 

genomgång. 

Här följer ett utdrag som exempel på detta: 

 

02.26 – 03.02  

L. Vet du vad, Olle, oj, nej, vet du vad, sätt dig här. Sätt dig här bredvid Lisa och 

Elsa. Här, den här ska du få hålla i istället. Okej? Läraren drar undan lådan för 

plockisarna och kryper ned på knä, pekar med hela fingret på den angivna 

platsen. Olle börjar fingra på plockisarna. Klara suckar, och verkar uppgiven. 

Läraren sträcker sig för att ta ned ett föremål som Olle får samtidigt som hon tar 

bort plockisen från honom. Så, känner du att du inte behöver ta den här. Mm. Ska 

vi rikta oss ner på golvet igen. Mm, Läraren knäpper händerna framför kroppen. 

Öppnar sedan upp med inbjudande tonfall (växlande tonläge). Hörrini, om man 

nu har talet 11 och sen ska vi göra minus där. Läraren vänder sig mot Klara, 

Daniel och Adam för att sedan direkt vända sig åter mot Olle. 

 

Lisa använder vid ett fåtal tillfällen ett korrekt matematiskt språk och det är då hon benämner 

tiotal och ental. Till största del använder Lisa ett vardagsspråk som vi upplever ofta innehåller 

ofullständiga meningar då hon ofta avbryter sitt matematiska resonemang. I situationen då 

eleverna sitter på mattan kommunicerar Lisa både med klassen som helhet och med enskilda 

elever. Lisa för i huvudsak dialog med en elev i taget. Vid flera tillfällen börjar Lisa med att 



 21 

koppla tillbaka till talet 11 med plockisarna som visningsobjekt. Hon låter ofta en elev förklara 

sina tankar.  

Ett exempel: 

03.48 

L. Du tänker att man tar bort tre från 10-talet där. Läraren lyfter bort tre 

plockisar från anvisat 10-tal. Hur många har man kvar här då? Läraren håller en 

hand över de som är kvar och tittar på Lotta. Flera elever håller kvar händerna i 

luften. 

04.17 

Lotta skruvar på sig och läraren vänder sig mot Olle och stillar hans händer. 

Vänder sedan tillbaka blicken mot Olle 

L. Lägger åter handen på plockisarna. Fick du räkna dom nu? Tittar på Lotta. 

Hela gruppen tittar på plockisarna. 

Lotta svarar inte men drar i sin strumpa. Läraren tar de tre i handen. Du tog bort 

de här tre. Flyttar undan de tre. Tittar på Lotta. 

5. Ja. 

04.30 

L. Jaa, eller hur. Du tog bort de här tre. Så är det 7 här. Läraren pekar på den 

andra gruppen. För att 7 och 3 är talkamrater. Eller hur? Tittar på Lotta. Visar 

med kroppen mot de olika högarna. Eller hur?  

Lotta Ja 

Flera elever börjar titta åt olika håll.  

L. Och sen har du en till här. Du har 7 här och en till här. Tittar på Lotta. Hur 

mycket är det? Läraren ringar in med fingret runt plockisarna. Eleverna tittar på 

plockisarna. Läraren rätar på sig, knäpper händerna och biter sig sammanbitet i 

läppen. Säger med uppfodrande röst Lotta. 

04. 80. 

L. Viskande, öppet, glatt. Åtta, ja. För det du gjorde nu. pekar på Lotta och på 

plockisarna. Är att du hade 10-talet, flyttar tillbaka de tre plockisarna och tittar 

på Lotta, där och entalet där 11 – gör översvepande gest med armen – då tog du 

bort tre från, flyttar bort plockisar, 10-talet eller hur? Du hade 7 där, växlar 

blicken mellan plockisar och nr 5, men du hade ett ental kvar också, lyfter upp 

entalet, 7 + 1. Som blir åtta, säger detta i en mjuk och tyst ton. Kan man tänka på 

något annat sätt? Hostar. 

05.01 

 

Lisa bekräftar vid flera tillfällen elevernas svar och försöker förstå deras tankar då de förklarar 

sitt matematiska resonemang.  

 

4.1.4. Elevernas kommunikation i klassrummet 

Elsa 
 
Elsa sitter så att hon kan se läraren och plockisarna bra. Läraren ger henne frågan om talet 11 då 

genomgången börjar. Elsa påminner om att de arbetat med talet 11 i ettan. Elsa tror att de ska 

arbeta med talet 20 nu och blir korrigerad av läraren som också har ögonkontakt med henne. 

Elsa säger då upp till 10 och blir bekräftad av läraren. Hon ser glad ut. Elsa sitter stilla under 

genomgången. Hon räknar med då alla räknar tillsammans. 3 minuter efter genomgångens start 

får Elsa berätta vad som händer då man har elva och ska subtrahera det med ett. Elsa visar på 

plockisarna på mattan och pekar på gruppen med tio stycken. Läraren ber henne förklara hur 

hon tänker: 
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03.24 

Elsa. Det blir 10 plus ett det blir elva. Elsa vänder upp ansiktet och söker 

ögonkontakt med läraren. 

L. Mm och nickar jakande med huvudet och tittar på plockisarna. 

Elsa Om man tar bort, vad heter det, den här, då blir det 10 minus ett så tar man 

bort en till. Visar på plockisen. Så tar man tre. Eleven gör en förklarande gest 

med handen och tittar på läraren som tittar på henne. 

L. Så blir det ett tiotal. Pekar på tiotalet. Vänder huvudet mot resten av gruppen.  

L. Hänger ni med? Frågar i en frågande röst (tonfallet växlar). Några elever 

nickar.  

L. Frågar Daniel: Håller du med?  

2. Ja. 

 

03.46 

 

Olle 

Olle sitter på en stol utanför ringen då genomgången börjar. I den filmade sekvensen kan vi se 

att han då inte tittar på läraren utan att hans uppmärksamhet är riktad mot andra elever 

runtomkring honom. Läraren tittar ofta på Olle under genomgången. Han rör sig ideligen på 

stolen. Ibland räcker han upp handen när läraren ställer en fråga. Efter en och en halv minut 

säger Olle rakt ut att han inte ser något. Han använder en negativ ton då han med självklarhet 

säger hur Lotta ska göra på mattan. Läraren korrigerar honom direkt och vill att han ska titta på 

henne. Olle tar ögonkontakt med läraren. Han sänker axlarna och blicken. Efter någon minut 

klättrar han runt på stolen och sätter sig på knä. Något senare ser vi honom flytta runt stolen så 

att den vänds mot läraren och ringen. I det läget tittar läraren på Olle och korrigerar honom. Nu 

får han sätta sig mellan Sara och Elsa på mattan. Olle tittar på plockisarna och börjar fingra på 

dem. Läraren korrigerar honom och ger honom en annan liten sak att fingra på.  

Vi ser inte att Olle deltar i någon matematisk kommunikation under de filmade sekvenserna. 

 

Lotta 

 

Lotta sitter på golvet snett emot läraren. Hon tittar på plockisarna då läraren pratar och pekar. 

Lotta uppmanas av läraren att visa 10-talet i raden av plockisar på mattan. Detta gör hon genom 

att kasta sig fram från sin plats mot plockisarna och peka på dem. Utifrån de observerade 

sekvenserna kan vi förstå att läraren vill att Lotta ska samla ihop tio plockisar i en hög. Hon 

manas av läraren som säger att hon ska köra ihop dem lite snabbt. Alla elever tittar på Lotta som 

ser besvärad ut. Olle tar uppmärksamheten från läraren och Lotta ser ut att vänta på läraren 

samtidigt som hon plockar med plockisarna. Läraren fortsätter att tala om tiotalet och den 

ensamma plockisen riktat till hela gruppen. Lotta sitter kvar men Fredrik kommer då krypande 

på mattan och tar den ensamma plockisen. Läraren fortsätter att samtala med Fredrik om hur 

den ensamma plockisen kan läggas ihop med tio-talet. Lotta har nu backat tillbaka till sin plats.  

 

Lotta får åter frågan efter en stund och nu handlar den om att ta bort tre från elva. Hon säger att 

”man tar bort”. Läraren bekräftar henne genom att fråga ”Du tänker att man tar bort tre från 10-

talet där?” samtidigt som läraren tar bort tre plockisar från högen med 10. Läraren frågar Lotta 

hur många som blir kvar och Lotta ser osäker ut då hon skruvar på sig. Läraren har vänt sig mot 

Olle men frågar sedan Lotta om hon fick räkna plockisarna. Hela gruppen tittar på Lotta som 

inte svarar. Läraren förtydligar för Lotta genom att ta de tre plockisarna i handen och flytta bort 

dem. Läraren frågar om Lotta tog bort de tre och Lotta svarar tyst ja. 

Läraren bekräftar och förklarar: 

 

04.30 

L. Jaa, eller hur. Du tog bort de här tre. Så är det 7 här. Läraren pekar på den 

andra gruppen. För att 7 och 3 är talkamrater. Eller hur? Tittar på Lotta. Visar 



 23 

med kroppen mot de olika högarna. Eller hur?  

Lotta Ja 

Flera elever börjar titta åt olika håll.  

L. Och sen har du en till här. Du har 7 här och en till här. Tittar på Lotta. Hur 

mycket är det? Läraren ringar in med fingret runt plockisarna. Eleverna tittar på 

plockisarna. Läraren rätar på sig, knäpper händerna och biter sig sammanbitet i 

läppen. Säger med uppfodrande röst Lotta. 

04. 80. 

L. Viskande, öppet, glatt. Åtta, ja. För det du gjorde nu... Pekar på Lotta och på 

plockisarna … är att du hade 10-talet, flyttar tillbaka de tre plockisarna och tittar 

på Lotta, där och entalet där 11… gör översvepande gest med armen … då tog du 

bort tre från, flyttar bort plockisar, 10-talet eller hur? Du hade 7 där, växlar 

blicken mellan plockisar och nr 5, men du hade ett ental kvar också, lyfter upp 

entalet, 7 + 1. Som blir åtta, säger detta i en mjuk och tyst ton. 

 

05.10 

 

 

4.1.5. Intervju med eleverna  

Elsa pratar om subtraktion och talet 11. Hon upplevde att hon lärde sig något som hon inte 

kunde förut. Elsa tycker inte att hon är så bra på matte.  

 

”Jag gillar inte matte så mycket.” 

”Jag tycker det är lite jobbigt. Särskilt i början men nu tycker jag … att det går 

lite bättre. ” 

”Det är minustalen som är jobbiga”. 

 

Det låter som hon är tveksam till att hon blivit bättre men tycker ändå att hon har det. Elsa 

tycker inte att fröken blivit bättre på att förklara än i ettan utan att fröken är bra på att förklara. 

Elsa tycker att genomgångarna på mattan är ganska lätta. Läraren brukar göra det ganska lätt 

men i matteboken gör de det svårare säger Elsa. Hon menar att det är lättare när plockmaterialet 

används men säger att hon inte använde det denna gång eftersom de annars har svårare tal än 11. 

Elsa berättar att hon inte använder plockisar annars heller när det är svårare tal utan att hon då 

brukar tänka att talen är mindre och när hon kommer på svaret kommer hon på det högre talet. 

Elsa säger så här om att förklara hur hon tänker: 

 

”Det kan vara lite svårt att förklara men man tänker lite annorlunda i huvudet 

och sen så blir det lite svårt att förklara sen. ” 

 

Idag behövde hon hjälp i klassrummet när hon skulle jobba i boken och hon förstod när hon fick 

hjälp. Elsa hjälpte sedan en kompis med samma uppgift berättar hon. Elsa lär sig bäst 

subtraktion i extraboken som bara handlar om subtraktionsberäkning. Där ska man rita 

subtraktionsberäkningar och färglägga svaren. Hon har en extrabok som hon fått i ettan eftersom 

hon behövde arbeta mer med subtraktion.  

 

Olle berättar att de har arbetat med matte på lektionen och att de arbetade med subtraktion och 

addition till 11. Han tycker inte att han lärde sig något nytt under lektionen. Olle tycker matte är 

mittemellan lätt. 100 plus något är svårt säger han. Subtraktion är lättare än addition. 

Subtraktion kan man räkna bakåt istället för uppåt beskriver Olle. Han vet inte vad som var 

roligt på lektionen. Jo, säger han, när man skulle rita fiskarna så att det blev till 11 i boken. 

Genomgången var rolig tycker Olle eftersom många hade roliga förslag när de skulle berätta hur 

de tänkte. Han känner att han förstod vad läraren sa.  

Olle säger som svar på frågan om han behövde hjälp i klassrummet: 
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”En gång. Det var när man skulle räkna med talkamraterna. Alltså man skulle 

räkna med ballongerna och så kostade det så där 10 kronor”  

Intervjuaren frågar om han räckte upp handen då. Olle svarar: 

”Nej jag kunde själv.” 

 

En gång behövde Olle hjälp när han jobbade i boken och det var när han arbetade med 

talkamraterna. Men sedan kunde han själv och behövde ingen hjälp av fröken. Olle säger att han 

pratade lite med kompisarna när de jobbade och att han därför fick en skärm för att kunna arbeta 

i fred. Med kompisarna minns han inte vad han pratade om. Lättast tycker Olle att det är att lära 

sig subtraktion med hjälp av fingrarna. Han tycker att läraren pratar bra i klassrummet. Oftast 

förstår han det han ska göra men annars får han hjälp säger han. 

 

Lotta berättar att de på lektionen har haft matematik. De jobbade med addition och subtraktion. 

Hon vet inte om det var något speciellt tal och vi märker att hon har svårt att återberätta 

genomgången. Lotta tror att det var tio-tal och säger att de arbetade med ett tiotal och ett till. 

Kommer på att det var talet 11. Lotta vet inte om hon lärde sig något nytt under lektionen. Hon 

berättar att hon inte visste vad som skulle hända och att allt var nytt på mattan. Lotta säger att 

hon tycker om addition och subtraktion. Det var roligt och ingenting var svårt tycker hon. 

Lärarens genomgång kändes bra. Lotta vet inte vad som var bra men hon förstod vad läraren sa. 

När de arbetade i matteboken berättar Lotta att hon behövde hjälp med andra kapitlet. Hon 

visste inte vad hon skulle göra men när hon fick hjälp av fröken förstod hon vad skulle göra. 

Lotta tycker att läraren pratar bra. Ibland pratar Lotta med kompisar i klassrummet.  

På frågan om hur Lotta lär sig subtraktion bäst svarar hon: 

 

”Jag vet inte. ” 

”Räknar du med klossarna, på papper eller med fingrarna?” 

”Ibland med fingrarna och ibland så tänker jag i huvudet.” 

 

Lotta berättar att hon lär sig subtraktion bäst med hjälp av fingrarna och att hon ibland tänker i 

huvudet. Använder inte material så ofta men de kan använda det om de frågar fröken först. 

Plockismaterialet var nästan nytt berättar hon.  

 

Sara säger att hon tycker matematik är roligt och lätt. Hon gillar att använda stora tal som 600. 

Sara tycker inte att hon lärde sig något nytt under passet men säger som svar på frågan om hon 

lärde sig något nytt på lektionen: 

 

”Jag lärde mig lite… eller jag tränade lite på det för att jag alltså var inte 

jättebra på det men jag kunde det lite grann så jag blev bättre på det.” 

 

Sara gillar addition och subtraktion. Hon tycker att det är lättare att arbeta med laborativt 

material men påpekar att de inte använder det så ofta. När de arbetade i boken med uppgifter 

som 11-5 blev lektionen svårare tycker Sara. Hon säger också att hon tycker att det är svårt att 

förklara hur hon tänker när hon löser en uppgift, hon bara vet svaret. Sara tycker att läraren är 

bra på att förklara och hon gillar genomgångar men säger: 

 

”Fast ibland blir det stökigt några brukar sitta och småprata. Det är två killar som 

brukar störa… men det går bra ändå.” 

 

Sara brukar arbeta snabbt och koncentrerat på lektionen och försöker att inte bry sig om de 

stökiga barnen. Hon berättar att hon gärna hjälper sina kompisar i klassrummet när det behövs.  

 

Kajsa har svårt att berätta om vad lektionen handlat om. Hon behöver ledas för att kunna svara 

på intervjufrågorna. Kajsa tycker att matten är svår, framförallt räkning med högre tal. Hon 

gillar att arbeta med olika material och säger: 
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”Jag brukar ha vad heter det små klossar.” 

”ental och tiotal”. 

 

”Ibland räknar jag med fingrarna” 

”Jag brukar ha fingrarna under bordet och räkna.” 

”Varför det?” 

”Pappa säger att man ska tänka istället för att räkna. Jag har också en kulram.” 

 

Kajsa tycker genomgången på mattan var rolig. Att räkna i matteboken tycker hon inte var lika 

kul. Hon behövde ingen hjälp under passet och berättar att hon satt vid ett bord där två pojkar 

satt och arbetade bakom skärmar och att det därför inte fanns någon att prata med. 

Daniel berättar att lektionen handlat om talet 11 och att han också höll på med matteboken och 

där stod det också talet 11.  

 

”Lärde du dig något nytt på lektionen? 

”Ja, det var lite klurigt för att det var också 10, talet 10” 

 

Daniel tycker matte är enkelt och att han började med matte när han var 4 år. Subtraktion är 

lättast och addition och multiplikation är svårt säger han.  

 

”Plus då ska man plussa ihop och jag kan inte så mycket.” 

 

Daniel tycker läraren är bra på att förklara och han säger så här om det laborativa materialet som 

användes på mattan: 

 

”Det var roligt. Att det var så här olika fordon äh alltså så var det när jag kände 

på dem var det roligt för det var gummi.” 

”Jag brukar inte använda sådant material. Brukar mest tänka med hjärnan. 

Hjärnan är som ja, som ettor, tusen ettor eller nåt” 

 

Daniel säger att han kan använda materialet om han vill. Under lektionen behövde Daniel inte 

hjälp. Han tycker att han får hjälp när han behöver och att förklaringarna är bra. Daniel säger att 

han skickar brev till den som sitter bakom honom eftersom de inte får prata. Daniel får ofta 

förklara för kompisen och då skickar han en fråga till honom och så skriver Daniel svaret till 

honom.   

 

 

4.1.3. Lärarintervju  

I klass 2a arbetar Lisa. Hon har varit verksam lärare i 2 ½ år och har arbetat hela tiden på 

samma skola. Lisas syfte med lektionen var att introducera subtraktion med tiotalsövergång: 

Hon ville samla eleverna på mattan så att alla skulle se och komma nära. Efter genomgången 

skulle eleverna färdighetsträna i räkneboken. 

 

Lisas mål med lektionen var att alla skulle vara säkra på talkamraterna till 11 och 12. Hon 

utgick från talet 10. För Lisa var det gemensamma samtalet viktigt. Hon ville att eleverna skulle 

höra, se och känna. Därför använde hon plockisar som material. Det var viktigt att eleverna fick 

insikt om hur andra kompisar tänker så att de kunde få andra infallsvinklar.  

Lisa hade tänkt hinna med både talen 11 och 12 men hann endast med talet 11 vid 

genomgången. En elev ställde många frågor och därför fastnade de vid talet 11. Men Lisa tyckte 

ändå att det blev bra för andra elever kunde också förklara. 

Lisa säger så här om området subtraktion: 
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”Många elever uppfattar subtraktion som svårare än addition. Förkunskaperna 

är mer addition och de måste gå tillbaka på tallinjen. Det skiljer och brister i 

ordförrådet för många. Eleverna får panik för området trots att alla förmågor 

finns. Vi har arbetat mycket med talkamraterna i ettan, att addition och 

subtraktion hänger ihop. Jag tror att eleverna måste börja tidigare än i skolan 

med subtraktion. Nu läggs mer tid på addition i läromedel och i undervisningen 

trots att subtraktion är svårare.” 

 

Lisa tycker att det är viktigt att leka mycket under mattelektionerna för att gör lärandet om 

subtraktion roligare. Hon nämner mattespel som eleverna tycker är roligt. Då kan hon styra in 

dem på subtraktionsmaterial och locka till lärande. Uppgiften blir roligare. Hon tycker också att 

det är bra att låta eleverna göra enkla uppgifter som de klarar av så att de lyckas. 

När det gäller kommunikation funderar Lisa på vilka signaler som hon själv sänder ut. Hon 

upplever att eleverna blir låsta på henne och att det blir hennes ord som gäller och att det då kan 

bli problem om andra vuxna kommer in och ska hjälpa till. Det handlar om tillit till läraren tror 

Lisa. Hon ser kommunikation som ett stort begrepp som omfattar många delar som kroppsspråk 

och samtal. Lisa tycker det är svårt att kommunicera på rätt nivå vid genomgångar. Det är lätt 

att rikta sig mot de svagare i klassen tycker hon. Det är lättare att hamna rätt då 

kommunikationen är med en enskild elev. Det är mycket samtal av den typen i klassrummet 

säger Lisa. Det beror nog på att det är en åldersblandad klass menar hon. Hon tänker på hur hon 

sätter ihop eleverna för att stimulera samtalet mellan dem. Antingen är de på samma nivå eller 

så blandar hon svaga och starka beroende på vad hon vill uppnå. 

För att stimulera kommunikationen skapar Lisa aktiviteter som stimulerar samarbete som spel 

eller problemlösning. Det sker både spontant och uppstyrt. Hon uppmuntrar att eleverna frågar 

varandra innan de frågar fröken. Kommunikationen har betydelse för lärandet om subtraktion 

menar Lisa. Det är viktigt att se till elevernas nivå och utmana dem där. 

Hon tycker att det faktum att klassen är åldersblandad påverkar möjligheten att kommunicera i 

klassrummet. Med andra i rummet som gör andra saker påverkas uppmärksamheten. Lisa säger 

också att valet av material kan påverka. Under denna lektion blev det svårt att förstå att 

tiogrupperna blev tio tyckte hon då hon använde plockisarna. Hon hade också sett att några 

elever blev distraherade av dem. De ville känna. 

Lisa säger: 

”Kommunikationen passar inte alltid alla elever. Innehållet blir för enkelt eller 

för svårt.” 

 

 

4.2.1.  Klassrumsobservation klass 2 B 

 

Skolan är belägen i en kommun utanför Stockholm. På skolan går elever från förskoleklass till 

år 3. Till skolan hör också en förskola. Skolan har 30 elever. 

Den observerade klassen ingår i en åldersblandad klass med årskurs 1 och 2. I årskurs 2 går det 

13 elever. I klassen arbetar läraren Karin som varit yrkesverksam lärare i ett halvår. 

 

4.2.2.  Lektionens matematiska innehåll 

Karin hade fått i uppdrag av oss att genomföra en lektion om subtraktion med sin klass i årskurs 

2. Lektionens innehåll var obekant för oss då vi började vår observation. 

När observationen inleddes satt eleverna vid sina bänkar vända mot Karin som stod framme vid 

tavlan. Eleverna är placerade två och två vid borden men eftersom några ”bordskompisar” är 

elever från årskurs 1 som inte närvarar just nu sitter flera av eleverna ensamma vid borden. 

 

Lektionen innehöll en genomgång om begreppet subtraktion. Karin låter eleverna titta på talet 

34 som hon skriver på tavlan. De ska identifiera tio-talet och entalet. I sin genomgång kopplar 

Karin entalet till pengar. Genom att skriva olika tal på tavlan kommer de också in på hundratal. 
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Karin visar också eleverna en strategi för att räkna ut subtraktion genom att räkna uppåt från det 

lägsta talet. 

 

 

4.2.3.  Lärarens kommunikation under de filmade 

sekvenskerna. (Tid sekvens 1; 5 minuter, sekvens 2; 

3 minuter) 

 

Karin inleder genomgången med att be eleverna att förklara ordet subtraktion. Hon säger då att 

subtraktion är ett svårt ord och ber eleverna fundera på vad de gör när ordet står nämnt i 

matteboken. Karin har ett frågande ansiktsuttryck när hon ställer frågan till klassen. En elev får 

frågan och genom en uppmuntrande dialog får Karin honom att säga att det handlar om 

subtraktion. I de filmade sekvenserna ser vi att hon förstärker elevens ord genom sitt 

kroppsspråk och hon pekar också bekräftande på tavlan samtidigt som hon svarar med ett 

exalterat tonfall.  

Karin använder genomgående sin röst för att ge positiv förstärkning till de elever som svarar 

och hon har ofta ett spännande tonläge (växlar i tonfall och använder leende som extra tyngd) då 

hon vill få elevernas uppmärksamhet riktad mot de tal hon skrivit på tavlan. När Karin ska leda 

in eleverna på subtraktionsområdet noterar vi att hon flera gånger använder ordet svårt i 

samband med begreppet. 

Ett exempel: 

 (Kursivt anger kroppslig kommunikation) 

 

00:51 

Karin: Mm (understryker sitt uttalande) Man tar bort. Mmm, och ni tycker det är 

lite svårt med minus eller hur? 

Rickard rättar till sin tröja. Fäller ned blicken, börjar leka, börjar pilla med en 

pinne börjar klia sig i ansiktet. Kalle gungar med fötterna. Ser ut att lyssna på 

fröken. 

Jaa svarar flera elever. 

Karin: Det är svårare med plus. Mm. Därför ska vi titta lite på det idag. Å ni 

kommer ihåg nu då (med ett spännande tonfall, sänker rösten och förstärker med 

mimik) när man skriver så här (sänker rösten och använder mimik för att 

förstärka spänningen.). Vänder sig om och skriver på tavlan.  

01:14 

 

Karin använder tavlan och skriver ut t.ex. tiotal och ental vid talen samtidigt som hon benämner 

dem verbalt. Hon vänder sig antingen mot tavlan eller mot eleverna under hela sekvensen. Karin 

använder ofta ett korrekt matematiskt språk då hon regelbundet använder subtraktion och ental, 

tiotal och hundratal. 

Karin ställer ofta frågor till klassen och vill att de ska förklara hur de tänker. I de filmade 

sekvenserna noterar vi att flera elever inte räcker upp handen. Vi upplever att Karin inte alltid 

förstår vad eleverna menar. 

Ett exempel: 

03.48 

Karin: Hur gör du då Kalle? 

Kalle: Jag tänkte det där då att det här är tio. Håller upp en hand med fem 

fingrar. Visar en hand. Jag tänker att det här är tiotalet, håller fram den andra 

handen och då är det elva tillsammans och då tar jag bort två. 

Rickard leker med pennstället. Anna tittar rakt fram. 
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Karin avbryter, frågande, tveksam: Okey. Du tar bort. Om du hade tio sa du.. 

Anna ordnar med sitt hår. 

Kalle: ja 

Karin: och så tog du bort två 

Kalle. Mm 

Karin: Vad menar du med elva då? Du sparar en. 

Rickard håller på med pennstället. Tittar på fröken. 

Kalle: Jag tar bort elvan  

Karin: Jaha den sista där, ettan: Man har lite olika strategier eller hur? Och det 

finns flera olika sätt att man kan räkna det här då för att göra det lite lättare för 

sig själv 

 

05.03 

 

 

4.2.4.  Elevernas kommunikation i klassrummet 

Rickard  

 

Rickard sitter vid ett fönsterbord på andra bänkraden på vänster sida om läraren. När läraren 

talar sitter Rickard och leker med foten mot stolen och tittar drömmande bort. När kamraterna 

svarar på frågor tittar han på kamraten som talar. Vi ser att han ofta sitter och pillar och plockar 

på olika föremål eller på sina kläder. Rickard räcker upp handen vid några tillfällen. Vi kan då 

se att han då också vinkar med handen för att påkalla lärarens uppmärksamhet. Vi ser att han 

inte får frågan under lektionen. Efterhand som lektionen fortskrider kan vi se hur han mer och 

mer börjar fokusera på annat. Han sjunker ihop på stolen och lägger huvudet på bänken. Han ger 

sken av att inte lyssna och tycks ha tappat intresset för lektionen.  

  

 03.47 

L. Det här klarade ni ju bra. (glad och uppmuntrande röst med positivt tonfall). 

Flera elever sträcker på sig och ler.  

L. Förstod ni det här nu? Pekar med ena handen på tavlan och mot klassen med 

den andra. 

Rickard skakar mycket på huvudet. Visar med tydligt minspel ett nej men säger 

det inte högt.  

 

03.48 

 
 

 

Anna  

 

Anna sitter under de observerade sekvenserna mycket stilla vid sin plats. Hon vilar hakan i sina 

händer under större delen av lektionen. Vid något tillfälle leker hon med sitt hår. Ibland när 

kompisar svarar kan vi se att hon tittar på dem. Vi ser inte att hon räcker upp handen vid något 

tillfälle. Anna talar endast vid ett tillfälle och det är då läraren ber henne att fylla i då läraren 

börjat räkna 10 skutt. Anna vill inte svara men läraren lockar henne att fortsätta sekvensen 

10,20,30.  
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Niklas 

 

Niklas sitter näst längst bak i klassrummet vid fönstret. Han är mycket aktiv under 

lektionen och räcker upp handen i stort sett vid varje fråga. Vi ser att han också ofta får 

svara på dessa.  

 
 01:14 

Samtidigt som Karin skriver säger hon till exempel, pausar, 34 (lågt spännande 

tonfall) utbrister VILKET (Hög röst, frågande) utav de här, vilket tal här är ett 

sånt där tiotal? Nästan samtliga elever räcker upp handen. Kommer ni ihåg? 

Rickard och Kalle räcker upp handen. Anna sitter kvar med hakan i händerna. 

Rickard vinkar med handen.  

Karin: Nicklas!  

Rickard tittar mot Nicklas. Tar ned handen.  

Nicklas: Trean 

Karin: Trean ja! Vänder sig mot tavlan, pekar på talet på tavlan, skriver tiotal 

ovanför talet. Det här står för tiotalen det är värt lite olika beroende på vart det 

står. Vad är det här då dårå? Pekar på fyran på tavlan med sin whiteboardpenna. 

Fyran? Vad kallar man den? 

Flera elever räcker upp handen. Kalle räcker upp handen.  Karin pekar mot 

Tina. 

Tina: Ental 

Karin: Ental ja! Vänder sig mot tavlan. Skriver ental ovanför talet. Det är ju 

detsamma som fyra kronor… paus… Eller hur?  

Rickard leker med sin namnskylt. Tittar inte på läraren.  

Om jag skulle skriva så här då? Vänder sig mot tavlan. Skriver tal. Vänder sig 

mot klassen.  

Kalle räcker upp handen. Rickard leker med sin skylt. Anna sitter kvar med haka 

i händerna. 

01:49 

 

 
4.2.5. Intervju med eleverna 

 

Rickard har svårt att berätta om vad lektionen handlade om och han vet inte vad han har lärt 

sig. Han säger att de nog arbetat med plus. Rickard tycker om matematik berättar han. Det är 

lättast att räkna med fingrarna tycker han men han gillar också att använda plockisar och annat 

material som hjälp. Rickard förstår lärarens genomgångar eftersom hon först berättar enkelt och 

att det sedan blir svårare allt eftersom säger han. Han tycker att han får hjälp när han behöver 

det. Under lektionerna tycker Rickard inte att han pratar så mycket med kompisarna. Gör han 

det handlar det mest om skolan. Han hjälper gärna kompisar med matten och tar också emot 

hjälp från kompisarna. Rickard tycker att det är lättast att lära subtraktion när man tar bort 

fingrar eller klossar. 

 

Anna berättar om att de gjort matte på lektionen och då addition och subtraktion. Hon lärde sig 

att det gick att använda addition när det var subtraktion. Det var roligt att arbeta med 
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arbetspappret tycker hon. Det svåra var att tänka addition med subtraktion. Lärarens 

genomgångar är svåra säger Anna för att det läraren berättar är svårt och svårt att förstå. Anna 

tycker att matematik är svårt. Hon försöker lyssna mer uppmärksamt i hopp om att förstå bättre 

berättar hon. Anna räcker inte gärna upp handen under lektionen utan frågar hellre när hon sitter 

och arbetar. När hon räcker upp handen får hon hjälp av fröken. Hon tycker att det är lättare att 

förstå när fröken kommer och anpassar svaret efter nivån som hon förstår. Anna berättar att det 

är pinsamt att fråga under lektionen så att kompisarna hör. Hon räknar helst addition och 

subtraktion med hjälp av plockisar. Och tycker det är roligt att räkna när konkret material 

används. Subtraktion tycker Anna är lättast att förstå när man tar bort. Hon tycker det blev 

krångligt att använda addition. 

 

 Niklas vet vad lektionen handlade om. Han berättar att han lärde sig något nytt nämligen att 

använda addition när man räknar subtraktion. Det roligaste med lektionen var att räkna tycker 

han. Niklas upplevde inget som komplicerat med lektionen. Lärarens genomgångar är bra, 

lättförståeliga, roliga och bra helt enkelt. Han tycker om matte och upplever det som roligt. 

Niklas får hjälp av fröken när hon har genomgångar. Han pratar inte i klassrummet utan brukar 

bara jobba. Det är lättast att räkna subtraktion med fingrarna tycker Niklas. Räcker inte 

fingrarna så tar han till addition för att täcka upp skillnaden.  

”… det är roligt när fröken har genomgång för att då får man veta vad man ska 

göra.” 

”Man får lära sig saker.” 

Han tycker läraren är duktig på att förklara och han får hjälp när han behöver det. 

”Fröken förklarar bra.” 

Han säger att fröken verkar tycka om matte. Per hjälper gärna sina kamrater i klassrummet. 

 

Kalle berättar att lektionen handlade om addition och subtraktion och att det var kul att räkna 

subtraktion med addition. Han säger att han tycker att matematik är ganska lätt. Under 

genomgången tycker han att det blev svårare när talen blev större. Kalle tycker att lärarens 

genomgång var tydlig och bra men han tycker att en kompis störde under genomgången. Kalle 

säger: 

”… jag förstod allt fröken berättar men det är svårt att förstå ibland när 

kamraten bakom stör, då blir det jobbigt.” 

”Hon gör tydligt och det ser ut som om hon vill göra det. Hon säger att det är 

roligt.” 

Kalle berättar att han tycker att skolan är rolig och att han alltid får hjälp om han behöver det. 

”Jag tycker det är jätteroligt i skolan.” 

Kalle pratar med kompisarna ibland på lektionerna och säger att det inte handlar om matte utan 

om sådant som de ska göra sedan på fritids. 

”… ibland pratar jag med dom som är ensamma i klassrummet. Då pratar vi om 

spel och sånt.” 

 

Tina vet vad lektionen handlade om. Hon var aktiv och berättar att hon lärde sig att man kan ha 

addition i subtraktion. Hon tyckte att det då blev lättare att räkna subtraktion. Att använda 

addition på detta vis var nytt för henne och det var lätt säger hon. Tina tycker mycket om 

matematik och hon gillar skolan. Lärarens genomgång var enkel och lätt att förstå. Tina får 

hjälp av läraren när hon behöver. Ibland pratar hon med kompisarna under lektionen och då inte 

om matte. Tina berättar att hon gärna hjälper sina kompisar under lektionen och att hon får hjälp 

av dem också. Tina säger att subtraktion är lätt och hon räknar gärna med negativa tal. 
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4.2.6. Lärarintervju 

 
Karin arbetar i klass 2b. Detta är hennes första tjänst som klasslärare då hon examinerades våren 

2011.  

Karins syfte med denna lektion var att ge eleverna ett verktyg för att lättare förstå och kunna 

räkna ut subtraktion berättar hon.  

 

”Jag vill att eleverna tränar på subtraktion och att de får metoder som förenklar 

uträkningen” 

Karin uttrycker att hennes undervisningsstrategi var att utgå från något enkelt tal som eleverna 

redan klarar av och successivt öka svårighetsgraden under genomgången. Hon upplever att 

lektionen fungerade bra och att eleverna verkade intresserade och att de arbetade på bra i 

böckerna efter genomgången. 

 

Om det matematiska området subtraktion säger Karin: 

 

”Subtraktion tycks upplevas som krångligt och svårt för eleverna. Jag försöker 

förenkla och ofta ”leka” fram lösningar inom området. Jag funderar kring vad 

som gör att subtraktion ofta upplevs svårare än addition.” 

 

”Påverkar vi pedagoger eleverna till att tycka att det är svårare? Läggs mindre 

tid på subtraktion än addition? Bygger vi omedvetet upp en negativ förväntan på 

att något svårt väntar?” 

 

Karin tycker att eleverna ofta uttrycker att de tycker att subtraktion är jobbigt och komplicerat. I 

sin undervisning vill Karin så ofta som möjligt väva in spel, leka lekar och ha utomhuslektioner. 

Hon menar att eleverna i dessa sammanhang får en naturlig drivkraft och att de då glömmer bort 

att det är svårt.  

 

Karins syn på kommunikation innebär att ge och ta dvs. att ha en dialog, ett samtal. Hon anser 

att läraren och eleverna ska ställa frågor, fundera och experimentera tillsammans. 

Kommunikation på alla nivåer är en förutsättning för lärandet menar Karin. Läraren 

kommunicerar vid genomgångar till hela gruppen men ska sedan kunna kommunicera på en 

individanpassad nivå och möta varje elev resonerar Karin. Hon menar också att elever är bra 

lärare till varandra. 

 

Karin menar att hon uppmuntrar elevernas möjligheter att kommunicera i klassrummet genom 

att involvera matematiken i vardagen t.ex. genom att prata om klockan. Hon ger andra exempel 

som att fråga om dagens datum, låta eleverna räkna klassens skor, mäta klassrummet och att leta 

mönster i omgivningen. 

 

Karin upplever att kommunikation har stor betydelse för elevernas lust att lära matematik och 

hon tycker att de flesta pedagoger behöver jobba mer med kommunikation.  

 

”Genom att ha en bra kommunikation tror jag intresset lättare väcks hos 

eleverna och nyfikenheten tar över eventuellt motstånd” 

 

Det som Karin upplever påverkar kommunikationen i klassrummet är stora grupper, tiden och 

lärarens intresse. Karin beskriver att hon försöker samtal kring matematik. Hon uppmuntrar 

eleverna att hjälpa varandra och att pröva sig fram och bemödar sig att väva in praktisk 

matematik i varje moment.  
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I sitt eget klassrum upplever Karin kommunikationens positiva sidor då hon se att de äldre 

eleverna hjälper de yngre. (Klassen är en åldersblandad klass med årskurs 1 och 2. Vår anm.) 

Hon uttrycker också att eleverna tycker att matematik är roligt och att det faktum att de ställer 

frågor visar på detta. Karin ser även kommunikation som positivt i den praktiska matematiken 

där eleverna talar matematik. Karin anser att det i klassrummet ibland förekommer negativ 

kommunikationen och det är då eleverna inte vill uttrycka sig i rädsla för att göra fel. Hon kan 

också känna att det ibland också finns för lite tid för kommunikation med varje elev. 

Analys av kommunikation med matematiskt 

innehåll 

 

Vi har valt att analysera de filmade observationerna och intervjurena för att förena dessa med 

våra forskningsfrågor och den litteraturstudie som vi utfört.  

 

Identifikation av olika typer av matematisk kommunikation i klassrumsobservationerna 

 

Muntlig kommunikation 

I de filmade observationerna kan vi se att lärarna har valt olika sätt att placera eleverna i 

klassrummet. 

Lisa väljer att ha sin lektion på en samlingsmatta på golvet. I intervjun med Lisa framkommer 

att hon tycker att det är viktigt att skapa en närhet till eleverna för att få tillstånd ett bra samtal i 

klassen vilket motiverar hennes strategi. I Karins klassrum sitter eleverna i sina bänkar. Karin 

uttrycker att hon är medveten om att elevernas placering inte är gynnsam för deras möjligheter 

att prata matematik och hon förklarar detta med att klassen är orolig och att det är svårt att 

gränssätta dem då de sitter flera tillsammans. Lisa har därför gjort ett medvetet val då hon 

placerat eleverna vända mot henne då hon har sin genomgång. 

 

De båda lärarna Lisa och Karin använder muntlig kommunikation för att förmedla det 

matematiska innehållet under genomgångarna. I intervjuerna framkommer att lärarna har en 

samstämd syn på samtalets betydelse för elevernas lärande och begreppsutveckling. Denna 

ståndpunkt stämmer också överrens med läroplanens (Skolverket, 2011) beskrivning av syftet 

med ämnet matematik där elevernas förmåga att kommunicera matematik är central. I 

läroplanen uttrycks att undervisning i matematik ska utveckla elevernas förmåga att 

argumentera och föra matematiska resonemang. I de båda lärarnas genomgångar framgår att de 

vill få eleverna delaktiga i ett matematiskt samtal men vi ser att samtalet ofta stannar upp och att 

det matematiska innehållet försvinner. Lärarna ber eleverna förklara hur de tänker men eleverna 

har svårt att uttrycka sina tankegångar. Lisa ger ett splittrat intryck då hon måste flytta sin 

uppmärksamhet mellan elever som stör och elever som ska förklara matematik. Hon använder 

ett ordval som stressar den elev som talar. Det känns som Lisa vill forcera eleven att snabba på 

med förklaringen. Karin har ibland svårt att förstå elevernas matematiska resonemang och gör 

då försök att förstå genom att be eleven att förtydliga sig.  

 

I de båda observationerna är lärarna de som dominerar den kommunikation som sker i 

klassrummet. Malmer (2002) menar att det inte behöver vara negativt att lärare dominerar utan 

att det kan ses som ett sätt att inspirera. Vår uppfattning är att Karin i sitt sätt att välja ord och 

tonfall inspirerar eleverna vilket flera av dem också uttrycker då de upplevde att Karin tyckte att 

matematik var roligt. I Lisas klass förekommer det vid något tillfälle ett unisont ramsräknande. I 

denna klass kan vi se att det då och då uppstår mummel eller viskningar mellan eleverna men att 

det snabbt tystas ned av Lisa. Vi kan inte avgöra vad dessa spontana samtal handlar om då dessa 

är ohörbara för oss. 
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Både Lisa och Karin använder sina röster för att förstärka det de vill förmedla till klassen. De 

förändrar sitt tonfall och höjer och sänker rösterna. När eleverna svarar ger båda lärarna 

uppmuntran genom att antingen säga något till eleven eller genom att humma med ett positivt 

tonfall. Karin lockar oftare elevernas intresse genom att sänka sin röst och använda en 

spännande röst än Lisa (med spännande röst avser vi växlande mellan tonfall och en nästintill 

viskande röst samt förstärkt med mimik). Lisa uttrycker sig ofta med ofullständiga meningar 

och blir då och då avbruten av elever som stör hennes och de andra elevernas uppmärksamhet. 

Hon måste då lämna matematiken för att muntligt korrigera dessa elever. Vi noterar att Lisa då 

blir mer bestämd i sitt tonfall. I intervjuerna av eleverna framkommer att de också blir störda av 

andra elever. 

Klassrumsobservationerna visar att eleverna inte får så stort utrymme för muntlig 

kommunikation. Vygotskij (1934/1999) menar att elever som får möjlighet att tala också 

utvecklar sina tankar. Det är endast några elever som talar och då endast i dialog med läraren. 

Under genomgångarna svarar några elever på frågor och vi kan i observationerna se att det ofta 

är samma elev som får frågan flera gånger. Elever som endast svarar på frågor ställda av läraren 

får svårt att utveckla sitt matematiska språk menar Löwing och Kilborn (2008).  

 

Vid en närmare betraktelse av Lisas och Karins frågeställningar upplever vi inte att innehållet i 

dessa är av en utmanande karaktär utan att lärarna visserligen uppmuntrar eleverna att förklara 

hur de tänker men att ingen av lärarna för resonemanget vidare så att samtalet fördjupas. Vi 

uppfattar att lärarna i sina genomgångar har fokus på det matematiska innehållet utan att koppla 

detta till ett för eleverna bekant sammanhang. Bergius & Emanuelsson (2008) betonar 

betydelsen av att utmana eleverna i vardagssituationer för att utveckla elevernas kognitiva 

processer och deras begrepps- och ordförråd. 

 

När Lisa samtalar med eleven kan vi i observationen se att flera av eleverna runt omkring tappar 

intresset. Det matematiska innehållet ser ut att endast beröra den aktuella eleven. I intervjun 

med Lisa framgår att hon tycker att det är viktigt att eleverna får ta del av hur kompisarna tänker 

så att de ska få syn på alternativa lösningsstrategier. Trots detta kan vi i de filmade sekvenserna 

inte se att Lisa påtalar detta genom att t.ex. fånga elevernas intresse för vad som sägs i samtalet. 

Lisa uttrycker i intervjun att hon lyckades ge flera elever möjlighet att förklara hur de tänkte då 

de stannade kvar vid talet 11 istället för att gå vidare till talet 12 som var tänkt från början. 

I Karins klassrum kan vi också se att elever som inte har fått frågan har svårt att bibehålla fokus 

på det matematiska innehållet. De börjar göra andra saker. 

 

 

Kroppslig kommunikation 

Lärarna använder kroppslig kommunikation för att förtydliga det matematiska innehållet som de 

vill förmedla under genomgången men de gör det på olika sätt. Pimm (1987) beskriver detta 

fenomen som en del av den kommunikativa kompetensen som innebär att den som talar ger 

lyssnaren vägledning i sin tolkning av samtalet genom tonfall, gester, blickar, kroppshållning 

etc. Författaren betonar vikten av att lärare är medvetna om de speciella överenskommelser som 

gäller för muntlig och skriftlig kommunikation i kombination med matematik, med andra ord att 

lärarna äger en matematisk kommunikativ kompetens . 

 

Lisa använder sina händer frekvent som förstärkning av det hon muntligt vill förmedla. Hon rör 

sig också ofta mellan sin pall och golvet där hon har det laborativa materialet. Vi noterar att hon 

ofta även får vända sig mot en av eleverna som stör hennes undervisning. Lisa förstärker sitt 

muntliga budskap med ögonrörelser och mimik vid några tillfällen. Karin står framme vid 

tavlan då hon har sin genomgång och hon har ett relativt sparsamt kroppsspråk. Hon vänder sig 

mot klassen eller mot tavlan där hon ofta skriver upp ord och begrepp som hon använder. På 

detta sätt får eleverna en visuell förstärkning av de matematiska begreppen. Lisa använder 

plockisar för att tydliggöra innebörden av subtraktion för eleverna. Hon använder det laborativa 

materialet som en naturlig del i undervisningen då hon vill att det laborativa materialet ska 

fungera som ett redskap för att samtala matematik.  
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Lärarnas användning av kommunikation för att synliggöra subtraktion 
 

Både Lisa och Karin är eniga om att elever i allmänhet uppfattar subtraktion som svårare än 

addition. Lisa lägger i sitt orsaksresonemang fokus på elevernas förkunskaper och anser att 

eleverna måste få arbeta med subtraktion redan i förskolan. Lisa som har haft sina elever i 

årskurs 1 har kännedom om deras förkunskaper. I analysen av lektionens innehåll uppfattar vi 

att Lisa försöker använda dessa erfarenheter men av elevernas uppfattningar om lektionen finner 

vi inga belägg för att de elever som uttrycker att de tycker att subtraktion är svårt känt något 

stöd av Lisas medvetenhet. 

 

Karin är inriktad på hur lärarnas egna attityder när det gäller subtraktion påverkar elevernas 

egna uppfattningar. Lisa reflekterar över hur olika signaler som läraren sänder ut påverkar 

mottagarna, i detta fall, eleverna. Vi konstaterar att ingen av lärarna är medvetna om sättet de 

kommunicerar på i de aktuella observationerna. 

 

En väl planerad lektion gynnar kommunikationen och planeringen är också en förutsättning för 

att nå målet med undervisningen menar Löwing (2004). Lisa berättar i intervjun att hon i sin 

undervisning om subtraktion hade för avsikt att utgå från talen 11 och 12 och att arbeta med 

talkamraterna med 10 som bas. Vi uppfattar det som att Lisa vill att eleverna till en början ska 

visa att de har en automatiserad uppfattning av grundläggande talfakta där de förstår att plus 1 

eller minus 1 är lika med talet före eller efter. Att kunna utföra dessa matematiska operationer 

innebär att ha flyt i sitt räknande och är en förutsättning för att gå vidare mot en mer avancerad 

matematik (Löwing & Kilborn, 2003). I de filmade sekvenserna kan vi initialt se denna 

intention men vi upplever att genomgångens matematiska innehåll efter hand blir mer otydlig. 

Lisa använder ”plockisarna” som ett kommunikativt redskap i syfte att ge eleverna en visuell 

bild och en motorisk upplevelse av den subtraktion som ska genomföras vilket hon i intervjun 

lyfter fram som betydelsefullt. I de filmade observationerna använder Lisa plockisarna för att 

göra eleverna nyfikna och därmed påkalla elevernas uppmärksamhet. Hon åskådliggör också 

den subtraktion som eleverna förväntas förstå med hjälp av plockmaterialet. Detta didaktiska 

innehåll stämmer väl överrens med den syn på lärande som enligt Säljö (2002) är vanligast inom 

den kognitivistiska teorin om lärande och som innefattar en lust att lära genom konkreta 

handlingar. Den koginivistiska teoretikern Piaget (1976/2008) har i sin indelning av barns 

utvecklingsnivåer kallat perioden från 6- till 12-årsåldern för den konkreta nivån vilket då också 

bekräftar ovanstående resonemang om betydelsen av ett konkret arbetssätt inom matematik då 

eleverna i våra observerade klasser är 8-9 år. Piaget menar att undervisning som startar i språket 

för att sedan fortsätta med bilder och annat material ofta misslyckas. Istället ska undervisningen 

utgå från elevernas verkliga erfarenheter och materiella handlingar. Eleverna ska enligt Piagets 

teorier stimuleras att själva upptäcka och undersöka (Säljö, 2002). I de filmade sekvenserna ser 

vi inte att eleverna använder plockmaterialet i detta syfte.  

Plockmaterialets placering i förhållande till eleverna innebär också att eleverna ofta flyttar sig 

för att kunna se ordentligt. Det i sin tur leder till att Lisa måste korrigera eleverna då hon ber 

dem att sitta still.  

 

Lisas intention att förtydliga den matematiska operationen upplever vi i de filmade sekvenserna 

inte blir tydligt för eleverna. Dels för att alla inte ser men också för att plockmaterialet ligger 

otydligt placerade på golvet. Löwing (2004) anser att det är betydelsefullt att läraren ser 

materialet som ett redskap och att det avgörande för undervisningen är lärarens sätt att 

presentera och utnyttja materialet. Löwing menar att lärarens roll är viktig för om materialet 

leder till konkretisering. I detta sammanhang nämner författaren även vikten av att i de 

laborativa aktiviteterna gå från vardagsspråket till ett matematiskt språk. Läraren måste veta vad 

målet med undervisningen är för att lyckas. 

Karin har en annan ingångsvinkel för att kommunicera subtraktion med eleverna än Lisa. Ur 

intervjun med Karin kan vi utläsa att hon vill börja i de enkla talen för att sedan utöka 

svårighetsgraden efterhand. Det är något som vi också observerar i de filmade sekvenserna. 

Karin utgår i sin genomgång från ental, tiotal och hundratal och hon låter eleverna börja med att 
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utföra subtraktion från talet 34 tillsammans med henne på tavlan för att sedan gå till talet 11. 

Ahlberg (2001) menar att det är i samtalet mellan lärare och elever och mellan elever och elever 

som eleverna kan konfronteras med sina uppfattningar av problem och att det är i mötet med 

andra som de kan utveckla och fördjupa sina tankar och uppfattningar. Karin har valt ut en 

bestämd strategi som hon vill förmedla till eleverna vilken är att räkna uppåt från det lägsta talet 

i uppgiften. 

 

Karin förmedlar i intervjun en uppfattning om att det är betydelsefullt att blanda olika aktiviteter 

under en lektion för att göra undervisningen mer lustfylld så att eleverna inte tänker på att 

subtraktion är svårt. Eleverna fick under den observerade lektionen delta i en genomgång som 

utfördes muntligt och med skriftliga kommentarer på tavlan. De använde inte något laborativt 

material då eller under den del av lektionen som var avsatt för arbete i läroboken. 

Karin använder flera matematiska begrepp i sin muntliga kommunikation om subtraktion. Hon 

nämner t.ex. subtraktion, ental, tiotal och hundratal flera gånger. I intervjun berättar Karin att 

hon alltid vill förklara svåra ord och begrepp för eleverna. Vi ser att hon gör detta flera gånger 

under observationen och vi noterar att hon i samband med begreppet subtraktion säger att det är 

svårt med subtraktion. Vår tolkning är att detta är en negativ förstärkning som skulle kunna ge 

eleverna en negativ uppfattning av subtraktion. En handling som kan kopplas till den 

behavoristiska uppfattningen om negativ och positiv förstärkning (Skinner, 1968/2008). Karin 

för i intervjun ett frågande resonemang kring elevernas uppfattning av subtraktion och resonerar 

kring lärarens roll som förmedlare av den negativa uppfattningen om subtraktionsområdet. Vi 

uppfattar att hon inte är medveten om sitt eget sätt att uttrycka sig om subtraktion till eleverna. 

Lisa uttrycker i intervjun att hon tycker att det är svårt att kommunicera på rätt nivå när hon ska 

kommunicera med hela gruppen. I observationen använder Lisa i huvudsak ett vardagsspråk där 

hon inte använder specifika matematiska begrepp särskilt frekvent. Vi hör att hon vid några 

tillfällen använder begreppen ental och tiotal.  

 

 
Elevernas kommunikation i klassrummet 

 

I Lisas klassrum sitter eleverna på golvet. Den kroppsliga kommunikation som eleverna 

använder undre genomgången handlar mycket om att ta och peta på varandra. Eleverna har lätt 

att komma åt varandra då de sitter nära placerade på mattan. För att kunna se plockmaterialet 

flyttar eleverna sig också framåt mot materialet från sin plats i ringen. Det händer att de 

skymmer någon annan elev som måste flytta på sig. Vi kan i observationen se att det är många 

elever som rör sig på mattan i olika riktningar och att det då och då småpratas på olika håll i 

samlingsringen. Vi upplever att Lisa inte har alla elever med sig när hon håller sin genomgång. 

Kanske är det så att det matematiska innehållet ligger på en för låg nivå för att intressera 

eleverna? I intervjun med Lisa säger hon att kommunikationen påverkar elevernas lust att lära 

subtraktion. Hon anser att läraren måste ta hänsyn till elevernas nivå och sikta mot nästa nivå 

för att utmana dem och hon nämner här Vygotskijs tankar om den närmaste utvecklingszonen 

(1934/1999). Vi ser inte att hon lyckas med denna intention. Under Lisas genomgång noterar vi 

att endast några elever är uppmärksamma på vad hon säger och att flera elever tittar åt ett annat 

håll, på möbler eller kompisar och att de inte ser ut att lyssna på Lisa. I elevintervjuerna 

framkommer att de flesta eleverna tycker att Lisas genomgångar är lätta och att de förstår vad 

hon menar men att det sedan blir svårare i matteboken. Vi tolkar detta som ett bevis på att hon 

inte utmanat eleverna tillräckligt i sin matematiska genomgång. 

 

Karins elever som sitter vid bänkar har lite muntlig eller kroppslig kontakt med varandra. 

Däremot kan vi se att eleverna rör sig på sina stolar och att de pillar på föremål som ligger på 

bordet. Istället för att börja peta och prata med varandra som i Lisas klass börjar de elever som 

tappar fokus för matematiken att lägga sig över bordet eller titta ut genom fönstret. De elever 

som får prata matematik i klassrummet uppmärksammas av Karin men de som visar ett 

ointresse lockas inte tillbaka under hennes genomgång.  

 



 36 

Elevernas beskrivning av sin uppfattning om förståelse av lärarens kommunikation 

under genomgången  

 
Elsa som går i Lisas klass återkommer i intervjun till att det är lätta genomgångar men att det 

blir svårare i boken. Hon antyder att genomgången innehöll lättare tal än vad de vanligtvis 

arbetar med i och med att hon uttrycker att det är bra med plockisar när talen är svårare än 11. 

Både Elsa och Olle beskriver att de förstår vad Lisa säger när hon har genomgång. I de filmade 

sekvenserna visar Elsa och Olle olika intresse för genomgången. Elsa är uppmärksam och hon 

för även ett resonemang med läraren Lisa där hon får ge uttryck för sitt matematiska tänkande 

gällande subtraktion. Vår tolkning är att hon förstod innebörden av begreppet subtraktion men 

av hennes intervjusvar kan vi dra slutsatsen att hon är osäker på sin matematiska förmåga och 

därför kände hon sig nöjd med att ha klarat av att visa sina kunskaper på mattan. Olle uttrycker 

att han tycker matematik är lätt och då särskilt subtraktion. Vår tolkning är att Olle har svårt att 

koncentrera sig på lektionerna och att det är därför han får sitta på en stol bredvid 

samlingsringen på mattan. De filmade sekvenserna visar att Olle är motoriskt orolig och att han 

får många korrigeringar av Lisa under den transkriberade tidsperioden. Han riktar sin 

uppmärksamhet på andra elever och på att flytta sin stol etc. vilket ger intrycket av att han inte 

lyssnar. Olles intervjusvar bekräftar dock att han har en bra uppfattning av det som 

genomgången handlat om men han uttrycker att han inte lärde sig något nytt under 

genomgången vilket vi snarare uppfattar som att han är understimulerad. 

 

När vi studerar Lotta närmare i det filmade materialet visar hon genom sitt kroppsspråk att hon 

har svårt att uppfatta innebörden i det läraren Lisa vill att hon ska göra. Lotta är också den av 

eleverna som har svårast att återberätta genomgångens innebörd. Hon uttrycker att hon inte 

visste att lektionen skulle handla om subtraktion. I intervjun säger Lotta att hon inte lärde sig 

något nytt och att allt var roligt. Hennes kroppsspråk under intervjun och i den filmade 

sekvensen uttrycker dock osäkerhet och nervositet.  

 

Då vi i de filmade sekvenserna iakttar Karins elev Rickard uppfattar vi det som att han har svårt 

att förstå det Karin talar om under lektionen. Detta bekräftas av Rickards uttalande i intervjun då 

han inte kan förmedla lektionens budskap. Under lektionen observerar vi att Rickard försöker 

förmedla till läraren att han inte förstår och att läraren inte uppmärksammar hans behov.  I 

intervjun säger han att han förstår lärarens genomgång bra eftersom hon först berättar enkelt och 

sedan ökar svårighetsnivån. Rickard har uppfattat den didaktiska intention som Karin själv 

beskriver i intervjun. Ahlberg (2001) understryker hur lärarens förhållningssätt till matematiken 

påverkar elevernas kommande attityder till ämnet. 

 

Anna som vi uppfattar som en passiv elev eftersom hon sitter mycket stilla under större delen av 

genomgången ger i intervjun uttryck åt de svårigheter hon upplever under lärarens 

genomgångar. Det vi upplever som passivitet kan vara uttryck för att Anna försöker lyssna 

uppmärksamt för att förstå vilket hon berättar om i intervjun. Hon förmedlar att hon lärde sig att 

använda addition för att räkna ut subtraktionsuppgifter men att hon tycker att det blev svårare 

då. 

 

Niklas har en god förståelse av vad läraren kommunicerade under genomgången och kan tydligt 

beskriva detta. Han tycker att Karin har lättförståeliga och roliga genomgångar. Flera av Karins 

elever uttrycker samma sak och lyfter fram att de ser att hon tycker att matematik är roligt. 
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Kapitel 5 Diskussion 

Slutsatser 
Studien visar att det i ett klassrum under en lektion om subtraktion förekommer ett flertal olika 

typer av kommunikation och att det är flera faktorer som styr kommunikationens karaktär. Det 

är inte all kommunikation som har ett matematiskt syfte utan den kan även omfatta 

korrigeringar av negativa beteenden hos elever och kommunikation mellan eleverna med ett 

innehåll som vi vill beskriva som ”vad de ska göra på rasten”.  

 

I studien har elevernas egna tankar och funderingar om lektionernas innehåll och lärarnas roll 

för elevernas förståelse av området subtraktion varit intresseväckande. Något förvånade var 

dock att majoriteten av eleverna i intervjuerna tyckte att lärarnas genomgångar var intressanta 

och som de uttryckte det var ”bra” då det inte var detsamma som dessa elever visade i de 

filmade sekvenserna. Kanske har dessa uttalanden sitt ursprung i att det finns en lojalitets känsla 

hos eleverna gentemot läraren och att de ogärna ville säga något negativt om denne.  

 

Lärarnas attityder till ämnet och till situationen har stor betydelse för elevernas möjligheter att 

förstå subtraktion. De båda lärarna har olika sätt att kommunicera och studien visar att de också 

signalerar olika attityder till ämnet matematik. Det som vi tycker är tankeväckande är att Karin 

som tydligt signalerade till eleverna att subtraktion är svårt ändå av eleverna upplevs tycka om 

matematik. Vår tolkning är att hon använder tonfall och både muntligt och kroppsligt 

kommunicerar en trygghet och en säkerhet i ämnet vilket påverkar eleverna positivt. Detta i 

kombination med lektionens stegring från lättare mot svårare kan bidra positivt till elevernas 

uppbyggnad kring ett matematiskt resonemang. Eleverna fick börja på en nivå som Karin visste 

att de behärskade för att sedan avancera mot mer utmanande resonemang. En bra grund som 

stärkte elevernas självförtroende vilket underlättade för nya kunskaper. Lisa däremot hade en 

lektionsplanering som upplevdes som steglös. Hon börjar på en låg nivå, med hänsyn till den 

aktuella årskursen, och höll sig där genom hela lektionen. Detta gav få utmaningar för barnen 

vilket i sin tur kan ge en känsla av ”tråkighet”. När sedan utmaningarna kom i arbetsboken så 

upplevde eleverna det som besvärligt då dessa moment inte hade kommunicerats innan. 

 
Studien visar på en stor brist att flertalet elever vid de observerade sekvenserna inte gavs 

möjlighet att delta i de matematiska diskussionerna. Det för kommunikationen värdefulla 

arbetet i smågrupper (Ahlberg, 1995) uteblir. Malmer (2002) förespråkar ett arbetssätt som 

lämnar läroboken och utgörs av en mer undersökande undervisningsform där eleverna är aktiva 

och lär med alla sina sinnen. Ett arbetssätt där eleverna tränar på att sätta ord på sina tankar och 

i kommunikationen reflekterar över sina kunskaper. Samtalet fördjupar och utvecklar den 

kunskap eleverna har. Studien visar inte på att ett sådant arbete praktiseras i de observerade 

klassrummen. Ingen av de två lärarna låter eleverna samtala med varandra. Kommunikationen 

är alltför enkelriktad och de samtal vi observerat präglas av att eleverna inte får berätta i lugn 

och ro och ta den tid de behöver. Många yttre faktorer som t.ex. andra barn utgör 

störningsmoment för eleverna men även lärarnas påtryckningar eller oförmåga att förstå ett 

resonemang hindrar elevernas tankegångar. 

 

De matematiska resonemang som fördes vid genomgångarna hade lite förankring i elevernas 

vardag. Det matematiska innehållet blev en solitär händelse utan koppling till en elevnära 

context. Kanske är det en orsak till att vissa elever i intervjuerna uttrycker att de inte förstår dvs. 

att de inte ser sambandet mellan innebörden av subtraktion och syftet med subtraktion i 

verkligheten. 
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Att det blev fenomenet subtraktion som observerades i denna studie var initialt av sekundär 

betydelse. Vår intention var att observera klassrumskommunikation inom ämnet matematik. 

Eftersom vi har erfarenheter samt kunskaper om elevers svårigheter kring subtraktionsinlärning, 

tyckte vi att det skulle vara intressant att observera hur subtraktion kommuniceras med eleverna. 

Studiens resultat med avseende på det kommunikativa uttryckssättet i klassrummen anser vi 

skulle sett likartad ut oberoende av räknesätt men elevernas upplevelser av den kommunicerade 

matematiken hade kunnat se annorlunda ut. 

 

Upplevelsen är att plockmaterial som ett redskap för att ge en konkretisering av det matematiska 

innehållet är betydelsefullt för den matematiska kommunikationen. Vi anser dock, liksom 

Löwing (2004), att den lärare som använder materialet måste veta hur och i vilket syfte 

materialet används. Flera av de intervjuade eleverna uttryckte att de ville använda laborativt 

material i sitt räknande men att de upplevde att de inte fick möjlighet till det så ofta. Lisa 

uttryckte i intervjun en positiv syn på laborativt material men att hon inte ger alla elever 

möjlighet att hantera dessa under genomgången. Detta ingick inte i hennes planering av 

lektionen. Dock tror vi att eleverna skulle fått en större behållning av det matematiska innehållet 

om de själva, t.ex. två och två, fått genomföra olika subtraktioner med stöd av materialet. Men 

vi vill också lyfta fram Löwing och Kilborns (2003) tankar om laborativt material som 

möjlighet för elever att manipulera sig till ett svar utan att förstå strategin i den matematiska 

operation som ska utföras. Olika forskare som Rydstedt och Trygg (2010) refererar till menar att 

ett laborativt material som utgörs av elevnära föremål kan ta uppmärksamheten från 

matematiken. Flera av eleverna vill gärna peta och känna på de plockisar som Lisa använder och 

vi ser att de gärna vill leka med dem. Karin använder inget laborativt material alls utan arbetar 

med talen på tavlan istället. Vår uppfattning är att hon startade sin undervisning direkt i 

symbolspråket och att det försvårade den matematiska kommunikationen och därmed 

förståelsen för flera elever i klassen.  

 

Studien ger inget tydligt svar på hur lärarna kommunicerar med eleverna för att försäkra sig om 

att samtliga förstått. Under genomgången ställer lärarna generella frågor av typen ”Har ni 

förstått?” till hela klassen. Vår uppfattning är att ingen av de svagare eleverna i helklass skulle 

säga att de inte förstått. En elev i Karins klass uttrycker även detta i sin intervju. Vår 

förhoppning är att lärarna gör denna återkoppling då eleverna arbetar självständigt i sina 

matematikböcker efter genomgången men då sker återigen kommunikationen endast mellan 

läraren och eleven och möjligheten att höra hur andra elever tänker och resonerar går förlorad.  

 

Då denna studie är förhållandevis liten kan vi inte dra några generella slutsatser. Men vi vill 

lyfta fram det faktum att det finns ett flertal olika sätt att kommunicera matematik på som dock 

inte alltid innebär en medveten strategi hos användaren. Vi anser att det är av största vikt att 

lärare är medvetna om vad de vill kommunicera till eleverna och hur de gör det men också att de 

reflekterar över hur kommunikationen påverkar elevernas möjligheter att få syn på det 

matematiska innehållet i undervisningen. Eleverna måste också utveckla sin förmåga att 

kommunicera matematik med hjälp av olika uttrycksformer och de måste få göra det 

tillsammans. 

 

Nya frågor/vidare forskning 

 

Enligt Bentley (2003) finns det tre faktorer som inverkar på lärarens kommunikativa 

insatser i klassrummet vilket även påverkar elevernas respons och prestation. En 

beståndsdel är lärarens undervisningserfarenhet, en annan är lärarens kunskap om 

matematik och en tredje faktor är lärarens pedagogiska kunskaper.  
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En intressant fortsättning på vår undersökning skulle kunna vara att fördjupa kunskaperna 

om betydelsen av dessa faktorer för lärarens förmåga att kommunicera matematik i 

kombination med lärarens medvetenhet om sitt eget sätt att kommunicera. 
 

Ytterligare en fråga skulle kunna vara om lärarna, genom att bli medvetna om de olika sätt de 

kommunicerar med eleverna på och den kunskap som de visar att de besitter angående 

kommunikationens betydelse för inlärning, skulle kunna förändra elevernas attityder till 

området subtraktion. Genom att skapa förändringar i klassrummet med den matematiska 

kommunikationen i fokus skulle lärarna kunna använda sin egen och elevernas kommunikativa 

potential och ge eleverna lustfyllda lektioner. Allwood (1980) pekar på de förväntningar som 

elever och vuxna har på sina roller i klassrummet och vår undersökning bekräftar att de 

traditionella mönstren, där läraren talar och eleverna lyssnar, även 2011 existerar i våra 

klassrum.  
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor till läraren 

 

1. Vilket syfte hade du med denna lektion om subtraktion? 

 

2. Vilka mål fanns för lektionen? 

3. Vilket var ditt syfte med detta upplägg? 

4. Utföll lektionen som du förväntat dig? 

 

5. Om inte, vad hände? 

6. Vad har du för tankar om området subtraktion? 

 

7. Hur tror du att eleverna uppfattar området subtraktion? 

 

8. Hur gör du för att lärandet om subtraktion ska kännas lustfyllt för eleverna? 

 

9. Vad betyder kommunikation för dig? 

 

 

10. Vilken betydelse har kommunikation i klassrummet för dig när det gäller 

a) Lärare och elever  

b) lärare och enskild elev  

c) elev och elev  
 

11. Hur kan eleverna kommunicera matematik i klassrummet? 

 

 

12. Vilken betydelse tror du att den kommunikationen har för elevernas lust att lära 

subtraktion? 

 

 

13. Vilka faktorer upplever du påverkar kommunikationen om subtraktion i klassrummet? 

 

 

14. Hur gör du för att uppmuntra kommunikation? 

 

 

15. Ge några positiva och negativa exempel på kommunikation i ditt klassrum 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till eleverna 

 

1. Vad arbetade du med under denna lektion? 

2. Vad lärde du dig som du inte kunde förut? 

3. Vad tycker du var roligt denna lektion? 

4. Fanns det något som du tyckte var svårt? 

5. När Isabel hade genomgång, hur kändes det då? 

6. Förstod du? 

7. Om ja varför då? 

8. Om nej varför då? 

9. När Isabel gick runt i klassrummet; Tycker du att du fick den hjälp du ville ha? 

10. Hur tycker du att Isabel pratar? 

11. Pratar du med andra i klassrummet? 

12. Om ja om vad då? 

13. Hur lär du dig minus bäst? 

 

Övriga frågor kopplade till det som hände under lektionen 



 46 

Bilaga 3 

 

Hej! 

 

Vi heter Helena Sjöberg och Alexandra Timner. Just nu gör vi en undersökning inom 

matematikområdet på Lärarhögskolan i Stockholm.  För detta behöver vi samla in 

information från klassrumsobservationer och därför kommer vi att med hjälp av 

videokamera filma en matematiklektion. Vi kommer också att intervjua några elever 

efter lektionen. Skola, elever och lärare kommer att vara anonyma och allt insamlat 

material kommer att förstöras efter undersökningen.  

Allt deltagande är frivilligt. 

 

Vi vill att ni fyller i nedanstående talong och lämnar till skolan snarast. 

 

Hälsningar 

 

Helena och Alexandra 

 

 

         Ja mitt barn får delta i undersökningen 

 

         Nej mitt barn får inte delta i undersökningen  

 

 

 

Elevens namn:____________________________________________________ 

 

Målsmans underskrift:______________________________________________ 
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Bilaga 4 

ANALYSVERKTYG 

Icke verbala 

 Lärare Elev 5 Elev 13 Elev 14 

Gester     

Beskrivande (eg. rita) 

Ledsagande (följer 

talets rytm) 

Signalerande (eg. räcker 

upp handen) 

Döljer resp. plockar 

fram plockisar ur en 

sluten hand. 

Sveper med armarna i 

en tillbakagest. 

Pekar i 

uppmanande/inbjudande 

gest över gruppen. 

Plockar fram konkret 

mtrl. 

Pekar uppfodrande. 

Förstärker sitt uttalande 

i en gest. 

Pekar med hela handen. 

Pekar med handen mot 

angiven sittplats. 

Öppnar upp händerna 

inbjudande. 

Cirkelrörelse i luften 

runt plockisarna. 

Vänder huvudet mot 

grp. 

Kastar sig 

fram på 

mattan och 

pekar. 

Plockar bort 

och visar 

förtydligand

e. 

Visar med 

kroppen mot 

de olika 

högarna. 

Ringar in 

med fingret 

mot 

plockisarna. 

Räcker upp 

handen. 

Pekande 

gester mot 

plockisarna. 

Gör 

förklarande 

gest mot 

plockisarna. 

 

Räcker upp 

handen. 

     

Uppmärksamhet  Med mtrl Mot mtrl Mot mtrl Mot mtrl 

     

Ögonkontakt Med mtrl  Mot läraren Med övriga elever 

ej med läraren. 

Sänkt blick. 

     

Betoning och 

Satsmelodi 

    

Tempo, styrka & 

tonhöjd 

Uppmuntrande, nyfiket 

och inbjudande tonfall. 

Intensifierar och skärper 

tonfallet i rösten. 

Bestämd röst. 

Mjukare tonfall. 

Hög, förvånad och gäll 

röst. 

Inbjudande tonfall. 

Frågande tonfall. 

Räknar högt 

och tydligt 

Räknar högt 

och tydligt 

Räknar högt och 

tydligt 
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Uppfodrande röst. 

Viskande röst. 

Glad röst. Låg ton. 

     

Beröring Stillar händer.   Rör annan elev på 

huvudet 

     

Mimik  Ser bestämd ut. 

Biter sig i underläppen. 

   

     

Rörelse Reser upp överkroppen. 

Rättar till sin 

sittställning. 

Sätter sig på knä. 

Knäpper med händerna 

framför kroppen. 

Lyfter upp överkroppen. 

Drar i sin 

strumpa. 

 Motorisk 

orolighet på 

stolen. 

Klättrar och 

kryper på stolen. 

Ändrar 

sittställning. 

Ställer sig upp. 

Vänder stolen. 

Sätter sig på 

mattan. Fingrar på 

plockisarna. 

     

Kroppshållning/ 

attityder 

Böjer sig fram och 

plockar med plockisar 

vid flertalet tillfällen. 

Tyst och stilla i 5 

sekunder mitt i 

genomgång. Håller hand 

över plockisar – 

symbolisera subtraktion.  

Hoppar fram 

mot 

plockisarna. 

Skruvar på 

sig. 

Böjer sig 

fram mot 

plockisarna. 

Vänder upp 

ansiktet mot 

läraren. 

Sjunker ihop på 

stolen. Axlarna 

sänks. 

     

Formativ feedback Vänder sig mot olika 

elever. 

Nickar jakande mot 

elever. 

   

     



 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 

www.su.se 

 


