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Maria Wærn 

Sammanfattning/Abstract 
Denna klassrumsstudie fokuserar hur matematiklärare lyssnar på sina elever. Två olika lärares lyss-
nande har observerats i klassrummet. Interaktioner i klassrummet har spelats in, transkriberats och 
analyserats med fokus på lärares lyssnande i en fenomenografisk ansats. Ambitionen är att försöka 
karaktärisera lärares lyssnande. Ett lyssnande ramverk som utformats av Davis (1997) och Yackel et 
al. (2003) ger tre olika beskrivningskategorier av lyssnande; evalutative,  interpretive och generative 
listening.  

De två observerade lärarna går hela tiden runt i klassrummet och pratar med sina elever. Det första 
intrycket är att de två lärarna lyssnar på eleverna på samma sätt. Studien visar dock att deras lyssnande 
är av helt olika karaktär. Den ena läraren använder sig endast av evaluative listening under hela lek-
tionen och den andra läraren använder sig av alla tre kategorierna av lyssnande.  

Undersökningen visar att strukturen av en lektion kan begränsa eller möjliggöra lyssnandet för en lä-
rare. Det är viktigt att lärare är medvetna om deras olika sätt att lyssna på eleverna. Denna medveten-
het kan ge mer givande matematiska diskussioner och skapa flera tillfällen för lärande. Med hjälp av 
fortbildning kan lärare utveckla sina möjligheter att reflektera över sitt lyssnande.  

 

The focus of this classroom study is how teachers of mathematics listen to their students. Two teach-
ers’ listening was observed. Interactions in the classroom were recorded, transcribed and analyzed 
through the use of phenomenography in order to attempt to categorize the teachers’ ways of listening. 
A framework for understanding listening found in the works of Davis (1997) and Yackel et al. (2003) 
defines three categories of listening: evaluative, interpretive and generative.  

Both of the teachers who were observed circulated through the classroom and spoke with their stu-
dents. At first impression they listened in the same way. However, the analysis revealed that their lis-
tening differed. One teacher used only evaluative listening during the lesson, while the other used all 
three modes of listening.  

The study reveals that the structure of a lesson can limit or facilitate listening. It is crucial that a 
teacher is aware of the different ways they listen to students. This awareness can foster better mathe-
matical discussions in the classroom and create additional opportunities for understanding and learn-
ing. With targeted in-service training, teachers can develop and reflect on their own listening skills. 
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”everything comes down to the ear you are able to hear me with” (Derrida, 1985) 
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1 Inledning 
När lärare förändrar sin klassrumspraktik för att arbeta mer med problemlösning beror framgångarna 
till största delen på att lärarna ändrar sitt sätt att lyssna till hur eleverna tänker (Suurtamm & Vézina, 
2010). De flesta matematiklärare anser sig nog lyssna på sina elever men frågan är hur matematiklär-
are egentligen lyssnar på elevernas matematiska tänkande och resonerande? Davis (1996) delar in och 
formulerar lyssnandet i tre olika kategorier. Hans resultat visar att inte alla sätt att lyssna är gynn-
samma. Att enbart lyssna på elever för att bedöma deras kunskaper är att begränsa sitt lyssnande. Att 
lyssna till hur eleverna tänker och att försöka använda elevernas bidrag på ett meningsfullt sätt i 
undervisningen kan i hög grad påverka hur lektionen utvecklas. Lärarens förmåga att lyssna och han-
tera elevernas bidrag är mycket viktigt i matematikundervisningen (Callahan, 2011; Carpenter & Fen-
nema, 1992; Confrey, 1991; Johnson & Larsen, 2012; Speer & Wagner, 2009). Fokus i denna studie är 
att undersöka hur lärare lyssnar till elever i klassrummet.  

1.1 Vad innebär det att lyssna? 
Konsten att lyssna är en karaktärsfråga (Levin, 1989). Beroende på vilka vi är lyssnar vi olika. Bero-
ende på vilka vi talar med lyssnar vi olika. Även sammanhanget påverkar hur vi lyssnar om vi diskut-
erar eller konverserar. Att lyssna och att höra är två helt skilda fenomen (Davis, 1994); 

Listening is a capacity that is based upon hearing but that goes beyond hearing. It is intentional (we 
listen to something) and attentive (we listen for something). Hearing, in contrast, lacks such intent-
ionality (s. 274).  

Vi är troligen alla bekanta med människor som inte lyssnar. När vi pratar med dem kan de ibland fråga 
och verka vara intresserade av vad vi har att säga, men om våra svar antingen blir ignorerade eller 
missuppfattade känner vi oss ofta missförstådda, exkluderade, ja, ibland inte ens närvarande. Vi slutar 
då ofta att dela med oss även av triviala tankar. Att lyssna är inte en teknik som kan förklaras med 
några riktlinjer. Lyssnandet är inte primärt en handling, det är ett förhållningssätt, det är något som vi 
gör i relation till andra människor (Davis, 1994); 

Listening is something we enter into, something that we are, emerging from our occupation with oth-
ers, with their meanings, and with the meaning they have for us (s. 273).  

Vi lyssnar inte bara med våra öron, utan även med våra ögon, med vår känsel, med hjälp av vår sam-
lade erfarenhet (Davis, 1996). Allt oftare funderar jag över vad vi egentligen hör och lyssnar på i 
klassrummet? 

Forskning om hur lärare lyssnar på sina elever visar att det är svårt att lyssna på eleverna och att leda 
gemensamma diskussioner som utvecklar elevernas matematiska resonemang mot lektionens mål 
(Johnson & Larsen, 2012; Speer & Wagner, 2009). Svårigheterna består i att förstå vad eleverna säger 
och hur de tänker. Med relevant fortbildning kan lärare utveckla sin lyssnande förmåga (Arcavi & 
Isoda, 2007; Crespo, 2000; Suurtamm & Vézina, 2010). Om lärare kan utveckla sin repertoar av idéer 
och strategier för hur de ska leda helklassdiskussioner så anser jag att arbetssättet med problemlösning 
skulle underlättas betydligt. Jag tycker att det är av stort intresse att undersöka hur lärare lyssnar på 
sina elever i klassrummet. De olika sätt att lyssna som Davis (1996) formulerade för över 20 år sedan i 
Canada kanske fortfarande är relevanta idag i ett annat land? Flera andra forskare har använt Davis 
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lyssnande ramverk i sina studier (Arcavi & Isoda, 2007; Crespo, 2000; Johnson & Larsen, 2012; 
Suurtamm & Vézina, 2010; Yackel et al., 2003). Genom att observera, spela in och analysera elev-
lärar interaktioner med avseende på lärares lyssnande vill jag undersöka hur variationen av lyssnande 
ser ut i olika klasser idag. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 
Enligt de svenska läroplanerna för grundskola och gymnasium (Skolverket, 2011) ska undervisningen 
i ämnet matematik ge elever förutsättningar att utveckla sin förmåga att följa, föra och kommunicera 
matematiska resonemang. För att elever ska utveckla sina kommunikativa förmågor i matematik är 
lärarens lyssnande av stor betydelse. Jag anser att lyssnandet är till stor del underförstått. Hur lärare 
lyssnar och tar hand om elevers bidrag i diskussioner är oerhört viktigt för att kunna utveckla elevers 
matematiska tankar och resonemang. Vi behöver bli mer medvetna om hur lärare lyssnar på eleverna i 
klassrumssituationen. Denna studie vill undersöka och kategorisera variationen av lärares lyssnande. 

Klassrumsforskning är ett mycket stort forskningsfält, med en mängd ansatser och traditioner (Lind-
blad & Sahlström, 2001). För att söka exempel på episoder i lärares undervisning i matematik där jag 
kan se, höra och tolka vad lärare lyssnar in när elever uttrycker sitt matematiska tänkande verbalt har 
jag valt att använda ett fenomenografiskt perspektiv. I fenomenografin tar forskaren utgångspunkt i 
hur någon annan människa uppfattar en företeelse eller en aspekt av världen (Alexandersson, 1994). 
Det är en ansats att studera och analysera en komplex verklighet och försöka fånga meningsfullheten i 
vad som sker ur aktörernas perspektiv. För att beskriva interaktionen i klassrummet med fokus på lära-
res lyssnande till eleverna har Davis (1997) formulerat kvalitativt skilda sätt som åskådliggör hur en 
lärare kan lyssna. Rasmusen (i Yackel et al., 2003) har utvecklat en av dessa kategorier vidare. Med 
hjälp av ett selektivt urval av lärare som lyssnar på sina elever kommer jag att observera och analysera 
dessa lärares lyssnande.   

Syftet med denna studie är att undersöka hur matematiklärare lyssnar till sina elever i klassrummet. 
Genom att studera elev-lärar interaktioner med fokus på lärares lyssnande avser studien besvara föl-
jande frågor; 

 

• Hur lyssnar lärare på eleverna vid utmärkande interaktioner med fokus på matematiska 
resonemang under en lektion? 

 

• Vad karaktäriserar lärares lyssnande vid dessa interaktioner? 
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2 Tidigare forskning 
Att lyssna på elevers matematiska resonemang, när deras idéer låter och ser annorlunda ut än standard-
resonemang, är svårt (Suurtamm & Vézina, 2010). Avvikelser från det förväntade sättet att tänka ut-
nyttjas inte alltid som de möjligheter som de är för att få en inblick i elevers matematiska resonemang. 
Forskning som har undersökt hur lärare lyssnar på sina elever har fokuserat på svårigheterna med att 
höra och förstå vad eleverna säger och menar, samt på hur elevernas bidrag kan användas i lektionen. 
Detta kapitel sammanfattar delar av den forskning om lyssnande som är relevant för denna studie.  

2.1 Att höra, att förstå och att använda 
Problemlösning är inte en solitär företeelse. Att arbeta med att lösa matematiska problem innebär 
kommunikation och interaktion mellan elever och även mellan elever och lärare. För att lyssna och 
höra meningen i elevernas resonemang vid arbete med problemlösning måste lärare lära sig att lyssna 
och förstå vad eleverna säger (Confrey, 1991). Det är speciellt viktigt när man jobbar med discovery 
learning. Detta arbetssätt innebär att eleverna är aktivt involverade i lärandeprocessen och att eleverna 
blir guidade att upptäcka istället för att läraren berättar hur det är (Confrey, 1991). Att lärare lyssnar 
aktivt är viktigt vid arbete med problemlösning men arbetssättet kräver även att lärare behärskar fler 
strategier i undervisningssituationen. I följande avsnitt belyses tidigare forskning som visar vikten av 
att lärare har pedagogisk och analytisk förmåga samt att lärare har förmågan att höra rätt. Avslutnings-
vis visar flera studier hur lärares lyssnande förmåga kan utvecklas med fortbildning. 

2.1.1 Att lyssna till eleverna 

Lärare behöver uppmuntra elever att uttrycka sina tankar och idéer så att en mångfald av resonemang 
kan diskuteras. Det kräver i sin tur att lärare kan lyssna uppmärksamt på eleverna. Problem som upp-
står i samband med detta arbetssätt är av olika karaktär som beror på lärares förmåga, kunskap och 
erfarenhet. Att lyssna till elever innebär enligt Arcavi och Isoda (2007, s. 112) följande aspekter;  

• att ta till vara eller skapa tillfällen för eleverna att engagera sig och uttrycka sina matematiska 
idéer 

• att ifrågasätta elevernas bidrag för att förstå kärnan och källan till deras idéer 

• att analysera vad man hör och att göra den intellektuella ansträngningen att ta den andres per-
spektiv för att försöka förstå elevernas bidrag 

• att avgöra hur elevernas idéer kan integreras i undervisning på ett meningsfullt sätt. 

För att träna upp sin lyssnande förmåga måste lärare förutom att lyssna uppmärksamt till elever även 
utveckla andra egenskaper såsom god pedagogisk förmåga samt förmågan att leda helklassdiskuss-
ioner.  

2.1.2 Lärares kunskap 

Om ett undersökande arbetssätt implementeras är lärares förmåga att lyssna till elever begränsad av 
lärares kunskap om hur eleverna tänker om matematik (Johnson & Larsen, 2012). För att lärare ska 
kunna lyssna aktivt på eleverna krävs även kunskap om kursens innehåll.  Om lärare ska kunna leda 
helklassdiskussioner vidare behöver lärare besitta en god pedagogical content knowledge, PCK 
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(Shulman, 1986). Om lärare vet vilka matematiska områden som elever i regel har problem med och 
vari problemen består, samt vilka exempel och förklaringar som är användbara för att förklara vissa 
begrepp, underlättar det förståelsen av elevernas bidrag. Med den kunskapen kan lärare använda elev-
ernas bidrag på ett meningsfullt sätt i undervisningen. PCK betraktas som en integration av allmän 
pedagogisk kunskap med kunskap om elever och deras karaktäristiska (Emanuelsson, 2001). Den stu-
die som Johnson och Larsen (2012) gjorde med universitetstuderande kom fram till att lärares kunskap 
om PCK är generell och lika viktig för alla klassrum med elever som arbetar med att utveckla mate-
matiska idéer:  

We conjecture that these categories of knowledge of content and students are relevant beyond the 
context of undergraduate mathematics. Indeed, each of these categories seems likely to be important 
in any classroom in which students are actively involved in the development of the mathematical 
ideas (s. 128). 

För att sammanfatta elevernas matematiska upptäckter i gemensamma diskussioner behöver lärare 
vara medvetna om elevers vanliga missuppfattningar och resonemang. Lärare som vill vara pedago-
giska diskussionsledare har även hjälp av en god analytisk förmåga. 

Förmåga att tillämpa analytic scaffolding för att leda helklassdiskussioner mot lektionens matematiska 
mål är viktig (Speer & Wagner, 2009). Analytic scaffolding innebär att läraren skaffar sig en överblick 
över elevernas resonemang och förmågor under en matematisk aktivitet eller lektion. Samtidigt som 
läraren lyssnar på elevernas bidrag, tolkar elevernas idéer, bestämmer sig för vilka bidrag som ska 
användas och hur de ska användas, sker en social scaffolding (s. 531). Det innebär att läraren upp-
muntrar eleverna att följa de sociomatematiska normerna så att alla elever kan och vågar vara delakt-
iga i den gemensamma diskussionen. Samspelet mellan lärare och elever påverkas av såväl sociala 
normer som normer som är specifika för ämnet matematik. De sociomatematiska normerna handlar till 
exempel om hur olika matematiska elevlösningar ska diskuteras och karaktäriseras. Speer och Wagner 
anser att båda formerna av scaffolding är viktiga för en produktiv klassrumsdiskurs men det är framför 
allt att tillämpa en framgångsrik analytic scaffolding som är många lärares utmaning.  

Att förstå och tolka den andres perspektiv är påverkat av vilken kunskap och erfarenhet lärare har med 
sig i undervisningen. Lärare kan utveckla sin förmåga att förstå den andres perspektiv i sättet att tänka 
och reflektera med hjälp av lämpligt material från matematikhistorien. För att förstå ett annat sätt att 
tänka och resonera fick japanska lärarstuderande tolka beräkningar gjorda med hieroglyfer till vår 
moderna notation (Arcavi & Isoda, 2007). Syftet med studien var att lära sig att lyssna på elever som 
använder idiosynkratiskt matematiskt resonemang eftersom dessa elever ofta blir avfärdade p.g.a. svå-
righeterna att förstå dem. Arcavi och Isoda (2007) påstår att man inte kan bli en bra lyssnare om man 
inte är genuint övertygad om att; 

• elevernas idéer är meningsfulla på ett sofistikerat idiosynkratiskt sätt 

• lärande är en långsam process där sociala interaktioner mellan lärare och elever ska respektera 
ideér så att de kan användas i läroprocessen 

• lärarrollen vilar tungt på att skapa och vidmakthålla en dialog som är fokuserad på ett 
kontinuerligt omformulerande av kunskap (s. 127).  

Genom att lyssna på elever börjar lärare själva reflektera över sin egen relation till matematiken 
(Arcavi & Isoda, 2007). Lärare som undervisar måste vara beredda att ifrågasätta och formulera om 
sin kunskap för att kunna lyssna (Davis, 1996). Lärare är nödgade att öppna sin förståelse och sig 
själva för en förändring, precis som lärare kräver att eleverna ska göra. En lyssnande lärare är en per-
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son som har förmågan att glömma det enhetliga, det sammanhängande, för att kliva in i samtalet (Da-
vis, 1996). 

2.1.3 Vad lärare hör 

Det finns ofta en diskrepans mellan vad lärare hör samt vad elever faktiskt säger och gör (Wallach & 
Even, 2005). Vad det innebär för en lärare att höra elever och att förstå vad de säger, visar, känner och 
gör är ofta problematiskt. Lärare har alltid och kommer alltid att höra eleverna ”genom” sitt personliga 
och sociala raster (Wallach & Even, 2005).  Hur en matematiklärare, Ruth, lyssnade och tolkade hur 
två av hennes elever löste ett matematikproblem undersöktes av Wallach och Even (2005). Eleverna 
blev filmade, därefter fick Ruth berätta i intervjuer vad hon hörde och tolkade när hon såg filmen. 
Analysen av intervjuerna visar att Ruth lyssnade på sina elever på flera olika sätt utan att vara med-
veten om det. Vad hon hörde beskrivs som; ”over-hearing, compatible-hearing, under-hearing, non-
hearing och biased-hearing” (Wallach & Even, 2005, s. 402). Detta enkla experiment med en lärare 
som observerar och filmar endast två elever under en timme för att sen se filmen vid upprepade till-
fällen visar tydligt hur komplex den lyssnande situationen är. Vi behöver diskutera att vad lärare hör i 
relation till vad elever säger och gör inte alltid stämmer överens. Wallach och Even (2005) anser att 
det är av stor vikt att lärare blir medvetna om elevers olika sätt att tänka och resonera matematiskt.  

2.1.4 Fortbildning för lyssnande 

Fortbildning med syfte att förändra undervisningen från en traditionell pedagogik med matematiska 
genomgångar följt av att elevernas individuella arbete till en pedagogik där lärare och elever under-
söker flera öppna frågor inom problemlösningens område genomfördes under tre år (Suurtamm & 
Vézina, 2010). Flera lärare som deltog rapporterade ett antal förändringar i sin klassrumspraktik samt i 
lärares och elevers förståelse av matematik. Dessa förändringar berodde på att lärarna lyssnade allt 
mer till hur eleverna tänkte och resonerade (Suurtamm & Vézina, 2010). Eleverna arbetade med pro-
blem och delade lösningar, medan lärare fokuserade på att förstå elevers matematiska resonemang. 
Klassrumsmiljön ändrade karaktär till en plats med mer kommunikation mellan elever samt mellan 
elever och lärare. Både elever och lärare vågade ta större risker, och diskuterade en större variation av 
lösningar istället för bara användandet av en metod (Suurtamm & Vézina, 2010).  Att lyssna till elev-
ernas matematiska tänkande är en central uppgift i matematikundervisningen. Suurtamm och Vézina 
beskriver att lärarna fick ett stort stöd från den grupp av lärare och konsulter som deltog i projektet. 
Deltagarna fick en möjlighet att diskutera sina erfarenheter och utmaningar, de lyssnade på varandra 
vilket utgjorde en stor del i deras lärande och praktik.  

I en annan studie ändrade de lärare som deltog i en metodkurs vid lärarutbildningen sitt undervisnings-
sätt genom att de lärde sig att lyssna till elever och fick på så sätt möjligheter att tolka elevers förstå-
else på ett nytt sätt (Crespo, 2000). Förändringarna i lärarnas tolkningar kan beskrivas som ”changes 
in the focus of interpretation, from correctness to meaning, and in the interpretive approach, from 
quick and conclusive to thoughtful and tentative” (s. 155). I studien träffades deltagande lärare och 
elever vid minst två tillfällen men deras interaktioner skedde huvudsakligen genom skrivna brev. Detta 
arbetssätt gav lärarna mer tid att tolka elevernas arbete och att svara eleverna på ett konstruktivt sätt.  

2.2 Medvetet lyssnande 
För att se på undervisningen med nya ögon och från ett annat perspektiv än det invanda måste vi för-
söka förstå vad det innebär att vara lärare, att delta i elevernas lärande, att vara en utbildare i världen 
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idag (Aoki, 1992). Om vi vill förstå vad undervisning kan vara så måste vi se allt från ett annat per-
spektiv;  

the mechanistic and reductionist perspectives that permeate "educational" inquiry must be put aside 
as we undertake to reorient ourselves so that we overcome mere correctness, so that we can see and 
hear our doings as teachers harbored within pedagogical being, so we can see and hear who we are as 
teachers (Aoki, 1992, s. 27).   

Uttrycket ”den reflekterande läraren” myntades redan på 90-talet i Sverige (Ahlström, 2001, s. 147). I 
samband med att den centrala styrningen av skolan upphörde förväntades det att lärarna skulle kunna 
analysera och kritiskt ifrågasätta sitt eget handlande (Ahlström, 2001). Jag anser att en reflekterande 
lärare även är en medveten lärare. Lärare behöver vara medvetna om hur viktigt det är att förstå hur 
deras elever tänker och resonerar matematiskt (Crespo, 2000; Wallach & Even, 2005). Genom att de-
signa lärandetillfällen skulle lärare kunna bli mer medvetna om problemet med faktumet att det läraren 
hör inte behöver vara detsamma som vad eleverna säger och gör (Wallach & Even, 2005). Även 
Arcavi och Isoda (2007) vill designa aktiviteter för att träna det uppmärksamma lyssnandet så att lärar-
studenter ska kunna lära sig att förstå den andres perspektiv. Genom att använda material från vår 
matematikhistoria för att lära sig att förstå andra sätt att tänka och resonera skulle våra förmågor att 
lyssna till elever kunna utvecklas på ett meningsfullt och engagerande sätt (Arcavi & Isoda, 2007).  

För att uppmuntra elever att dela med sig av sina matematiska resonemang och lösningar behöver 
lärare utveckla ett lyssnande förhållningssätt. Ett sådant förhållningssätt skapar en lärandemiljö som 
gynnar och respekterar elevers egen ”sense making and intellectual autonomy” (Davis, 1996). Det 
finns olika sätt som lärare lyssnar till elevernas matematiska tänkande och alla sätten främjar och re-
spekterar inte elevernas tänkande. Davis (1997) har formulerat tre olika sätt att lyssna som ett ramverk 
för att förstå och kunna diskutera matematikundervisningen; evaluative, interpretive och hermeneutic 
listening. Dessa tre olika sätt att lyssna kommer att utvecklas mer i kapitel 3.  

Hur lärares frågor i klassrummet påverkar elevernas sätt att förstå det som undervisningen behandlar i 
matematik och naturvetenskap har undersökts av Emanuelsson (2001). Det är en fenomenografisk 
studie som försöker tolka och analysera interaktionen mellan lärare och elever i klassrummet. Feno-
menografin strävar mot att medvetandegöra lärare i sin egen verksamhet (Larsson, 1986). Fenomeno-
grafi är en empirisk kvalitativ forskningsansats vars intresse är att gestalta eller beskriva människors 
uppfattningar av olika aspekter på omvärlden (Uljens, 1988). Syftet med denna studie är att undersöka 
hur matematiklärare lyssnar till sina elever och att försöka beskriva variationen i detta lyssnande var-
för en fenomenografisk ansats bedöms vara lämplig. Den fenomenografiska forskningen vill åstad-
komma en självreflektion genom att finna och beskriva de antaganden som människor tycks ha i sin 
verksamhet, och sedan ge dessa tolkningar tillbaka till dem som gav grundmaterialet till denna tolk-
ning (Larsson, 1986). Forskningsansatsen kommer att beskrivas mer i kapitel 3. De metoder som 
Emanuelsson (2001) har använt för att analysera elev-lärar interaktioner i klassrummet har även inspi-
rerat denna studie. En utförlig beskrivning av de metoder som används i denna undersökning följer i 
kapitel 4.  
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3 Teoretiska perspektiv 
Syftet med denna studie är att undersöka hur matematiklärare lyssnar till sina elever i klassrummet. 
Fokus är att finna elev-lärar interaktioner under en lektion där det är möjligt att observera och analys-
era lärares lyssnande. Klassrumsinteraktion kan beskrivas med en fenomenografisk ansats (Ahlström, 
2001). I följande kapitel presenteras först fenomenografin, därefter kommer en redogörelse för de be-
skrivningskategorier som används i denna undersökning. 

3.1 Fenomenografi 
Fenomenografi är en nästan 40 år gammal forskningsmetod som efterhand har utvecklats till en meto-
dologisk och epistemologisk teori (Kroksmark, 2007). Denna inriktning togs fram av en forsknings-
grupp, Inom-gruppen, som leddes av Ference Marton vid Göteborgs Universitet. Fenomenografin vill 
beskriva de kvalitativt skilda sätten på vilka olika människor uppfattar sin omvärld (Marton & Booth, 
2000). Det innebär att forskaren som använder en fenomenografisk ansats alltid beskriver en annan 
individs erfarenhet. Syftet med forskningen är att systematisera den insamlade empirin i olika katego-
rier.  

Ordet fenomenografi är sammansatt av leden fenomenon och grafia (Kroksmark, 2007). Dessa ord kan 
härledas från grekiskan där fenomenon har betydelsen ”det som visar sig” (Kroksmark, 2007). Grafia 
har betydelsen ”att beskriva i ord eller bild” (Alexandersson, 1994, s. 112). Sammansättningen av de 
två delarna ger således ordet fenomenografi betydelsen ”beskriver det som visar sig” eller ”det sken-
bara” (Kroksmark, 2007, s. 6).  

Fenomenografin undersöker människors uppfattningar av olika fenomen och har främst gjort sig gäll-
ande inom pedagogiken (Alexandersson, 1994). Till exempel hur studenter uppfattar inlärning, hur 
lärare uppfattar undervisning eller hur elever uppfattar olika centrala begrepp i olika ämnen.  Det mest 
centrala begreppet inom fenomenografin är uppfattningsbegreppet. Marton och Svensson (1978) be-
skriver uppfattningen som något som är underförstått och outtalat men ändå fundamentalt:  

Uppfattningen står ofta för det som är underförstått, det som inte behöver sägas eller som inte kan sä-
gas eftersom det aldrig varit föremål för reflexion. De utgör den referensram inom vilken vi samlat 
våra kunskaper eller den grund, på vilken vi bygger våra resonemang (s. 20). 

Att identifiera uppfattningar och att beskriva variationen i uppfattningar är syftet med den fenomeno-
grafiska undersökningen (Alexandersson, 1994). Under senare år har uppfattningsbegreppet komplet-
terats av erfarenhetsbegreppet. Verbet uppfatta (t ex urskilja, förstå) motsvaras av erfara (t ex få reda 
på, lära känna, uppleva) (Alexandersson, 1994.). Forskaren beskriver alltid hur en annan människa 
erfar en företeelse eller ett objekt, dvs. ett fenomen. 

Grundläggande för en fenomenografs ansats att gestalta något är distinktionen mellan hur något är och 
hur något uppfattas vara. Att beskriva fakta och vad som kan observeras utifrån handlar om ett första 
ordningens perspektiv (Larsson, 1986). Att beskriva hur någon upplever något, hur något framstår för 
någon och inte hur något egentligen är handlar om ett andra ordningens perspektiv (ibid.). Den kvalita-
tiva analys som sedan kan göras av empiriska data syftar till att finna kvalitativt skilda kategorier, så 
kallade beskrivningskategorier, vari olika uppfattningar kan beskrivas (Larsson, 1986). Utfallsrummet 
av undersökningen utgör den sammansättning av de beskrivningskategorier som omfattar tydliga 
grupperingar av aspekter av ett fenomen samt relationerna dem emellan (Marton & Booth, 2000). Ut-
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fallsrummet är huvudresultatet som sedan kan analyseras ytterligare för att tydliggöra hur uppfattning-
arna förhåller sig till varandra. Alexandersson (1994) beskriver förhållandet mellan uppfattningarna 
som kinesiska askar:  

Uppfattningarna kan betraktas som kinesiska askar – den första ryms inom den andra som ryms inom 
den tredje osv. De kan gradvis bygga vidare på varandra eller utgöra varandras förutsättningar. Det 
finns således en logik i uppfattningarnas inbördes relationer (s. 127).  

Vilka egenskaper en uppsättning beskrivningskategorier bör ha kan beskrivas med ett antal kriterier 
(Marton & Booth, 2000). Det första kriteriet innebär att alla enskilda kategorier bör ha en tydlig rela-
tion till undersökningens fenomen. Varje kategori säger oss därmed någonting distinkt om ett särskilt 
sätt att erfara ett fenomen. Det andra kriteriet är att kategorierna måste ha en logisk relation till 
varandra, en relation som ofta är hierarkisk.  Det tredje kriteriet är att systemet bör vara sparsamt. Så 
få kategorier som möjligt bör användas så att den kritiska variationen i dataunderlaget skall kunna 
ringas in (Marton & Booth, 2000).  

Denna studie avser att undersöka det lyssnande fenomenet. Syftet är att lyssna till hur matematiklärare 
lyssnar till sina elever. Forskningens objekt är att uppfatta variationen i hur lärarna utövar sitt lyss-
nande på eleverna i klassrumssituationen. Interaktionen mellan elever och lärare kommer att beskrivas 
från ett andra ordningens perspektiv, vilket innebär att jag beskriver hur jag erfar lärarnas möjliga sätt 
att lyssna, de möjliga innebörder som finns i interaktionen. Det är inte frågan om vad som är möjligt i 
någon generell mening utan det är min tolkning av hur läraren möjligen erfar lyssnande. Jag gör det 
från perspektivet att jag står bredvid dem och hör samma sak som dem. Detta är en analysattityd som 
traditionellt tillämpats inom fenomenografin (Emanuelsson, 2001).   

De kvalitativt skilda sätt som kan beskriva fenomenet av att lyssna som används i denna studie är ut-
formade av Davis (1997) och vidareutvecklade av Yackel et al. (2003). De olika sätten, beskrivnings-
kategorierna, är benämnda som evaluative listening, interpretive listenening och generative listening. 
De har alla tre en tydlig relation till det lyssnande fenomenet. Beskrivningskategorierna visar även en 
alltmer komplex och omfattande form av lyssnande. Deras inbördes förhållande kan beskrivas med 
olika kategorisystem (Uljens, 1988). Det horisontala systemet av beskrivningskategorier innebär att de 
enskilda kategorierna befinner sig på samma nivå och att de inte överlappar varandra (Uljens, 1988). 
Min tolkning är att evaluative listening och interpretive listening utgör det horisontala systemet. Det 
hierarkiska systemet innebär att vissa uppfattningar är mer omfattande än andra uppfattningar (Uljens, 
1988). Jag anser att generative listening är ett mer omfattande lyssnande än de övriga sätten och ut-
vecklingen av hela lektionen måste tas i anspråk för att kategorisera detta lyssnande. Slutligen uppfyll-
ler beskrivningskategorierna det tredje kriteriet som rör sparsamhet med ett fåtal kategorier av feno-
menet som även rör spänningen mellan individ och gruppnivå samt medvetandets beskaffenhet (Mar-
ton & Booth, 2000).  

Sammanfattningsvis använder jag följande särdrag för fenomenografin;  

• Mitt forskningsobjekt är andra ordningens perspektiv – om hur lärare lyssnar till elever 

• Min utgångspunkt är de inspelade lektionerna med elev-lärar interaktioner – den empiriska 
grunden 

• Jag strävar efter att beskriva kvalitativt skilda sätt hur lärare lyssnar till elever 

• Mina beskrivningskategorier är bundna till ett unikt innehåll som beskriver och representerar 
fundamentala skillnader i sätt att lyssna och med en ökad komplexitet. 
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3.2 Beskrivningskategorier av lyssnande 
Från Levins (1989) taxonomi av olika nivåer av lyssnande har Davis (1997) utvecklat ett ramverk för 
olika sätt att lyssna i klassrummet. Efter en longitudinell fallstudie med fokus på en matematiklärares 
sätt att lyssna på eleverna i undervisningen beskriver Davis (1997) tre kvalitativt olika sätt att lyssna. 
Med empiriska exempel beskriver han sätten som evaluative, interpretive och hermeneutic listening. 
Syftet med detta ramverk är att ge en användbar begreppsapparat, som ger en möjlighet att se, höra 
och kunna diskutera den matematiska diskursen vid olika typer av matematikundervisning (Davis, 
1997). Rasmusen inför begreppet generative listening istället för hermeneutic listening (Yackel, Step-
han, Rasmusen & Underwood, 2003). Forskare som Arcavi och Isoda (2007) samt Johnson och Larsen 
(2012)  använder sig av generative listening. Även jag kommer att använda det begreppet i denna stu-
die. En mer detaljerad beskrivning av de tre olika beskrivningskategorierna följer i detta avsnitt.  

3.2.1 Evaluative listening 

Då läraren lyssnar efter ett specifikt svar som sedan bedöms som rätt eller fel innebär det evaluative 
listening. Elevernas bidrag påverkar inte hur lektionen fortlöper därför att lektionsplaneringen inte 
tillåter några förändringar. Kontexten och elevernas bakgrund påverkar inte strukturen av lektionen 
utan den skulle kunna ges till vilken grupp av elever som helst. Läraren anser att lyssnandet primärt är 
elevernas ansvar (Davis, 1996).  

När evaluative listening används är relationen mellan lärare och elever mycket tydlig där läraren har 
rollen som en ohotad auktoritet. Det är läraren som anger vad som ska hända, vad som är lämpligt att 
säga och vem som får prata (Davis, 1996). Davis (1996) beskriver det som att det inte finns någon 
lekfullhet i matematiken eller i relationen mellan eleverna eller mellan lärare och elever. Läraren lyss-
nar efter förväntade svar och om eleven inte svarar så fyller läraren ofta i svaret själv (Davis, 1997). 
Läraren lyssnar inte till elevernas resonemang. Davis (1997) anser att syftet med lyssnandet är begrän-
sande och tillfällen för lärande utnyttjas inte.  

3.2.2 Interpretive listening 

Om läraren lyssnar till elevernas förklaringar och försöker förstå vad eleven menar tolkas det som 
interpretive listening. Då lyssnar läraren inte för att bara bedöma den kunskap som eleven har förvär-
vat utan försöker få mer information om hur elever tänker. Läraren försöker “göra elevernas bidrag 
begripliga och meningsfulla” (Davis, 1997, s. 365). Det är ett medvetet konstruktivt lyssnande av lär-
aren. Lektionen är ofta av konventionell karaktär. Den fortlöper enligt lärarens planering och förändras 
inte på något noterbart sätt med elevernas bidrag. Läraren hjälper eleverna att utveckla sina matema-
tiska förmågor (Davis, 1996). 

Vid interpretive listening är läraren fortfarande auktoriteten i klassrummet men eleverna får större 
möjlighet att göra sin röst hörd, vilket leder till att relationen i klassrummet blir mer avspänd (Davis, 
1996). En viss lekfullhet är införd i lektionen men den ingår inte i matematiken som fortfarande är ren, 
klar och otvetydig. Diskussionerna blir därför mekaniska, de saknar det smidiga flöde som annars 
kännetecknar en konversation (s. 224).  

3.2.3 Generative listening 

Då läraren lyssnar till eleverna med intentionen att försöka förstå vad eleverna menar med sina mate-
matiska resonemang och då lektionens utveckling sker i respons till elevernas bidrag beskrivs det som 
generative listening (Yackel et al., 2003). Läraren skapar medvetet tillfällen för dialog och lyssnar 
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aktivt på elevernas bidrag. Om elevernas bidrag sedan används i lektionen t ex i form av att diskutera 
olika lösningsmetoder använder läraren generative listening. Om läraren bara lyssnar till elevernas 
förklaringar, reflekterar till över elevernas resonemang utan att använda elevernas bidrag på något sätt 
i en gemensam diskussion tolkas det som interpretive listening.  

Lärarens roll är att delta, att tolka, att förändra, att fråga – ja, sammanfattningsvis, att lyssna (Davis, 
1997). Genom sitt lyssnande kan läraren öppna upp möjligheten för konversationen, för ett samtal som 
hela klassen är engagerad i. Det är konversationen som driver lektionen framåt. Det är en gemensam 
undersökning som inte helt går att förutse eller planera i förväg. Genom att deltagarna, eleverna och 
läraren, skapar en egen väg in i matematikens värld under deras upptäcksfärd istället för att följa en 
konventionell färdigsnitslad bana, blir det som att eleverna skapar matematiken under lärarens subtila 
guidning. Eleverna kommer att se matematiken som deras egen skapelse. Undervisning blir deltagan-
de, den förvandlas och ägnar sig inte bara åt frågor om att kunna eller att göra utan handlar mer om 
personliga frågor kring tänkandet och kollektiv identitet (Davis, 1996).  

Lärarens auktoritet framhävs inte längre som den gör med evaluative listening i samband med den 
formativa bedömningen som görs med denna typ av lyssnande. Hela gruppen formar istället en ge-
mensam etablerad standard, en kollektiv auktoritet (Davis, 1996). Rollen för den lyssnande läraren är 
vare sig att berätta eller att dirigera. Det blir ett lekfullt lärande och en äkta nyfikenhet av den mate-
matiska undersökningen (Davis, 1996). Den gemensamma kunskapen och den individuella förståelsen 
är två dynamiska framträdande fenomen (s. 113). Det är inte lektionsaktiviteten som sådan utan det är 
tillfället för interaktionen som bidrar till det matematiska flödet. Merleau-Ponty beskriver hur individ-
er kan komma samman i en gemensam handling, vilket visar att ”en gemensam handling är mer än 
summan av dess delar” (Davis, 1997, s. 370). 

Generative listening är en senare benämning av vad Davis (1997) har kallat för hermeneutic listening. 
Rasmusen (i Yackel, Stephan, Rasmusen & Underwood, 2003) anser att adjektivet generative bättre 
fångar egenskaperna i detta lyssnande. Genom att engagera sig i ett generative listening kan läraren 
generate, d.v.s. skapa eller förändra sin egen matematiska förståelse vilket i sin tur kan skapa nya 
idéer för undervisningsaktiviteter. Begreppet generative listening syftar även på att läraren reflekterar 
över elevernas matematiska resonemang. Det kan leda till att lektionsplaneringen revideras eller så är 
lektionen planerad så att lektionen kan utveckla sig i banor som mer reflekterar elevernas sätt att reso-
nera och lära sig matematik (Yackel et al., 2003).  Genom att lyssna på elevers resonemang, tankar 
och slutsatser kan lärare lära sig ny matematik eller nya resonemang. Att få ett tillfälle att engagera 
klassen i en produktiv undersökning leder till att elevernas matematiska föreståelse kan förändras när 
olika elevers resonemang diskuteras om läraren använder generative listening (Yackel et al., 2003). 

 

Detta arbete kommer att fokusera på de tre kategorierna av lyssnande som benämns evaluative lis-
tening, interpretive listening och generative listening. Eftersom jag inte har funnit några lämpliga 
svenska begrepp för dessa typer av lyssnande så behåller jag de engelska benämningarna.  
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4 Metod och genomförande 
För att få svar på mina frågor om hur matematiklärare lyssnar på elever i klassrummet har jag valt en 
kvalitativ forskningsmetod med en fenomenografisk ansats. Lärares lyssnande måste studeras i dess 
komplexa sammanhang och inte som en isolerad företeelse skild från helheten. Det lyssnande en fråga 
eller ett påstående öppnar för gäller hur läraren ”tar hand om” innehållet i elevernas bidrag. Fokus 
ligger på vad läraren har möjlighet att erfara i interaktionen. De observationer som görs i klassrummet  
analyseras med utgångspunkt i vad jag benämner elev-lärar interaktioner eller episoder. Ambitionen är 
att redovisa och sammanfatta resultatet med exempel på matematiklärares olika typer av lyssnande 
med hjälp av de kategorier som Davis (1997) och Yackel et al. (2003) har definierat. I detta kapitel 
presenteras studiens uppläggning, urval, transkription, analys och tillförlitlighet.  

4.1 Studiens uppläggning och design 
I studien ingår två olika matematiklärare vid grundskolan respektive gymnasieskolan, Nina och Vik-
tor. De klasser som har observerats är årskurs 6 och 9 vid grundskolan samt årskurs 1 vid det Ekono-
miska programmet. Varje klass har observerats vid två olika lektioner i matematik. Lektionerna har 
spelats in med en digital ljudbandspelare med tillhörande slipsmikrofon. Bandspelaren och mikrofonen 
förfogade läraren över under hela lektionen. Jag har varit med som observatör och fört anteckningar 
under alla observerade lektioner.  Syftet med metoden har varit att lyssna på hur läraren lyssnar med så 
liten påverkan som möjligt på lektionernas förlopp. Varje externt besök vid en lektion påverkar givet-
vis elever och lärare men då jag ej deltagit i lektionerna anser jag mig ha påverkat förloppet minimalt.  

Kvaliteten på ljudinspelningarna är anmärkningsvärt bra. Ljudupptagningarna är utmärkta då elever 
och lärare är nära varandra. Om den allmänna ljudnivån i klassrummet är hög påverkar det möjlig-
heten att höra elevers bidrag till interaktionen. Detta påpekar jag då det är relevant i transkriptionen av 
inspelningarna. Att endast dokumentera muntlig interaktion innebär dock begränsningar. Det finns 
ingen möjlighet att analysera elevers och lärares gester, minspel eller eventuella förklaringar ritade i 
elevernas anteckningsböcker, vilket skulle ha varit lättare om jag hade filmat lektionen. Att filma 
lektionen med flera kameror kanske skulle ha lyckats fånga vad lärare och elever har skrivit och kom-
municerat med papper och penna, men att filma en lektion på ett sådant sätt skulle störa lektionens 
flöde mycket mer än vad en liten slipsmikrofon kan göra. Dessutom är det svårt att filma med flera 
kameror när man är ensam forskare. Eftersom fokus är på lärares lyssnande anser jag att den använda 
tekniken har varit relevant för studiens syfte.  

4.1.1 Urval  

Denna kvalitativa studie har använt ett teoretiskt urval (Bryman, 2011).  De lärare som deltar i denna 
studie är enligt mina uppgifter lärare som lyssnar på sina elever. Min urvalsstrategi innebär att jag har 
”skräddarsytt” urvalet i förhållande till studiens syfte. De två lärarna som deltar är mellan 35 år och 55 
år. De har undervisat i matematik mellan sju och femton år.  

Det finns flera urval i studien. Varje lärare har föreslagit olika lektioner som skulle vara lämpliga för 
besök enligt respektive lärares lektionsplanering. Från mina klassrumsbesök har jag valt olika lekt-
ioner att analysera vidare. Av de utvalda lektionerna har jag sedan gjort ett urval av lämpliga elev-lärar 
interaktioner för vidare analys. Syftet har varit att hitta relevanta avsnitt där jag tydligt kan erfara lär-
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arnas lyssnande till eleverna. Inget val har varit slumpmässigt. Mina medvetna val ämnar hitta repre-
sentativa episoder för olika typer av lyssnande.  

Totalt har jag observerat och spelat in sju lektioner. Fyra lektioner vid högstadiet och tre lektioner vid 
gymnasiet. Av dessa har jag valt ut två lektioner för vidare analys. Dessa lektioner valdes därför att det 
första intrycket jag fick var att lärarna lyssnade på eleverna på samma sätt men det visade sig finnas en 
stor variation av lyssnande. Denna studie har inga anspråk på att generalisera de erhållna resultaten för 
alla matematiklärare. Fenomenografins forskningsintresse handlar inte om att skatta hur stor andel av 
matematiklärare som lyssnar på ett visst sätt (Alexandersson, 1994). Det handlar snarare om att identi-
fiera kvalitativt olika typer av lyssnande som kan täcka större delen av variationen av lyssnande i pop-
ulationen. 

4.1.2 Utskrift av ljudfil 

Ljudinspelningarna från observationerna har jag själv transkriberat.  Av Linells (1994)  transkriptions-
nivåer har jag valt nivå tre. Denna nivå kännetecknas av att ”syntaxen och interpunktionen är norme-
rad mot skriftspråksgrammatiska strukturer” (Linell, 1994, s. 11). Diskursen, som består av dialoger 
mellan lärare och elever, har i princip förvandlats till en sammanhängande text med fullständiga me-
ningar. Fokus på studien ligger på interaktioners potentiella innehåll varför jag finner att nivå tre är 
tillräcklig i förhållande till studiens syfte. Linell (1994) anser att transkription inte bör ses som data 
utan snarare som ett arbetsredskap i arbetet med band och annat arbetsmaterial.  Jag anser att tran-
skriptionen har varit en stor del av min analysmetod i denna studie. Den ger mig en möjlighet att både 
läsa och lyssna till samma dialoger vid upprepade tillfällen vilket ger mig en bättre möjlighet att tolka 
och förstå de interaktioner som jag vill analysera. Det är en tidskrävande metod men nödvändig för att 
göra en rimlig tolkning.  

Elever och lärare har fått fiktiva namn för att garantera konfidentialitet för deltagarna. Av transkript-
ionen framgår därmed när det är olika elever som deltar och bidrar i diskussionerna. Fokus i studien är 
på hur läraren lyssnar och följer upp olika elevers svar, frågor och kommentarer.  

4.2 Analys av empiriska data 
Min analys är orienterad mot de utmärkande matematiska interaktioner som äger rum i klassrummet. 
Det analytiska fokuset är på lektionsinnehållet och inte undervisningsformen. Insamlade data har ana-
lyserats i tre olika faser. Metoden som använts för analys av data har en fenomenografisk ansats men 
är även delvis inspirerad av Emanuelsson (2001), Johnson och Larsen (2012) samt Davis (2004, 2006 
& 2007). Fenomenografin intresserar sig för det karaktäristiska i människors sätt att förhålla sig till 
vissa företeelser i de sammanhang som dessa är inbäddade (Ahlström, 2001). Jag söker det outsagda, 
det osynliga, det ohörbara i lyssnandet. Först efter att ha lyssnat upprepade gånger på den insamlade 
empirin kan jag erfara lyssnandets interna struktur och sammanflätade mening. Marton och Booth 
(2000) beskriver aspekterna struktur och mening sammanflätade: 

Struktur förutsätter mening, och samtidigt förutsätter mening struktur. De två aspekterna, mening och 
struktur, är dialektiskt sammanflätade och uppträder samtidigt när vi erfar någonting (s. 118).  

Begreppen struktur och mening kommer att användas för att sammanfatta Viktors och Ninas lyss-
nande.   

Den första fasen i analysen innebär att lyssna på alla inspelade lektioner. Syftet är att identifiera episo-
der där elever lämnar bidrag och att notera såväl elevbidrag som hur läraren svarar på dessa bidrag. En 
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första tolkning gör jag i samband med transkriptionen av lektionerna. Hela lektionerna är transkribe-
rade för jag måste först ”identifiera helheten för att därefter beskriva de enskilda delarna” (Alexan-
dersson, 1994, s. 126). I den andra fasen lyssnar jag efter om läraren lyssnar efter något eller lyssnar 
till eleverna? Hur tar läraren hand om elevens bidrag – ger läraren ett motexempel eller utvecklar lär-
aren elevernas slutsatser vidare? Påverkar elevens bidrag lektionens fortsatta utveckling? Vilken relat-
ion finns i klassrummet mellan lärare och elever vid dessa interaktioner? I den tredje och sista fasen 
fokuserar jag på att analysera det lyssnande fenomenet, i detta fall hur jag uppfattar och erfar hur lärar-
en lyssnar på sina elever. Mina slutsatser innebär att lärarnas lyssnande kategoriseras som evaluative, 
interpretive eller generative vid de identifierade episoderna. Det är den underliggande strukturen i 
kategorisystemet som jag vill studera.    

För att kunna gestalta variationen i lärarnas lyssnande måste jag lyssna, läsa och reflektera upprepade 
gånger. Detta sker till stor del under arbetet med transkriptionerna då jag skriver en liten bit åt gången 
och lyssnar igenom det tidigare utskrivna för diverse korrigeringar. Genom att jämföra skillnader 
mellan lyssnandet kan en uppfattning gestaltas. Det är genom kontrasten till andra uppfattningar som 
man kan se det karaktäristiska för en uppfattning (Larsson, 1986). Min beskrivning är att jag blir mät-
tad av lyssnandet från lektionen varigenom jag kan släppa mina första intryck av lärarens undervisning 
och elevernas lärande för att istället fokusera på lärarens lyssnande. Precis som Emanuelsson (2001) 
försöker jag ställa mig bredvid läraren och lyssna. Med min samlade erfarenhet försöker jag försätta 
mig i deras position och försöker lyssna till deras möjliga sätt att förstå eller deras potential att erfara 
elevernas kunnande.  

För att få en möjlighet att erfara variationen i lärarens lyssnande behöver jag lyssna upprepade gånger 
på den konversation som jag har spelat in i klassrummet. Det är inte frågan om att ett första ordning-
ens perspektiv då endast läraren själv kan beskriva sin uppfattning av de olika lyssnande situationerna. 
Syftet är att analysera ett andra ordningens perspektiv som återspeglar lärarens sätt att erfara vad elev-
erna säger. Marton och Booth (2000) beskriver att i ett andra ordningens perspektiv fokuserar forska-
ren på forskningsobjektet, dvs. andra människors sätt att erfara någonting, och sätter parentes omkring 
sitt eget erfarande.  Det gäller att "komma in i" arbetet med att gestalta uppfattningar så att dessa gnag-
er i tankarna. Det gäller att komma under ytan - att finna det som är underförstått! För att finna det 
underförstådda gäller det att sätta sig in, att leva med i diskussionerna och lärarnas lyssnande (Larsson, 
1986). 

4.3 Trovärdighet 
Reliabilitet och validitet utgör viktiga kriterier för kvantitativt inriktad forskning för att få en bild av 
kvaliteten i en undersökning (Bryman, 2011). Dessa begrepp är inte alltid lika relevanta för en kvali-
tativ undersökning då den inte har mätning som sitt främsta intresse. Validiteten kan inte handla om 
huruvida man mäter det man säger sig mäta, utan validitet hänför sig istället till den utsträckning i 
vilken en metod undersöker vad den är avsedd att undersöka (Kvale, 2009). Reliabilitet handlar om 
forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet; den behandlas ofta i relation till frågan om ett 
resultat kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare (Kvale, 2009).  

För fenomenografiska studier handlar frågorna om trovärdighet, noggrannhet och giltighet om i vilken 
mån de erhållna beskrivningskategorierna är representativa för undersökningspersonernas erfarenheter 
(Alexandersson, 1994).  Reliabiliteten innebär då att någon utomstående skulle kunna identifiera de 
olika beskrivningskategorierna i datamaterialet. Därför har två tillvägagångssätt utvecklats för att 
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kunna diskutera detta. Det handlar om tolkning och kommunicerbarhet av resultaten (Alexandersson, 
1994). 

För det första har jag med stöd av utdrag från de observerade elev-lärar interaktionerna försökt be-
lägga de erhållna beskrivningskategorierna. På så sätt kan mina ställningstaganden följas och det ger 
även en möjlighet att värdera rimligheten i dem. Jag tycker att jag har gjort ett representativt urval så 
att läsaren kan följa mitt resonemang om och tolkning av lärarens lyssnande i de valda interaktionerna. 
Frågan berör även hur teoretiska antaganden, urval av undersökningspersoner och själva genomföran-
det presenteras och diskuteras. Det är undersökningen som helhet som utgör bedömningsgrund vid en 
ingående granskning. Syftet med studien är att undersöka hur lärare lyssnar på sina elever och jag 
tycker att det är väl motiverat hur jag har kategoriserat lärarnas lyssnande.  

Det andra tillvägagångssättet handlar om forskningsresultatens kommunicerbarhet (Alexandersson, 
1994). Kategoriernas kommunicerbarhet kan prövas vid en oberoende bedömning av tolkning och 
analys. I denna studie har jag transkriberat, analyserat och tolkat de insamlade data. Om en oberoende 
medbedömare hade analyserat empirin, så skulle frågan om min tolkning är rimlig och inte represent-
erar min högst privata uppfattning kunna avgöras (Larsson, 1986).  Frågan är om en medbedömare 
enbart skulle läsa mina transkriptioner eller även lyssna på inspelningarna. Linell (1994) beskriver att 
en lyssnare förhåller sig mycket annorlunda till talet än en läsare ser på motsvarande transkription. 
Därmed kan attityder och tolkningsmöjligheter bli drastiskt skilda. Jag har dock inte haft någon med-
bedömare förutom min handledare. Det vore önskvärt att använda en medbedömare vid undersök-
ningar med en fenomenografisk ansats.  

Fenomenografin har kritiserats för brister beträffande redovisningen av forskningsprocessen och 
dokumentation av hur kategorier arbetas fram (Emanuelsson, 2001). Den fenomenografiska ansatsen 
arbetar med att översätta det vi hör och läser till vårt eget sätt att tänka. Men genom reflektion och 
förtrogenhet kan vi utveckla ytterligare sätt att se något. Den som gör en kvalitativ analys är alltså inte 
fördomsfri, utan söker snarare utnyttja alla de perspektiv som hon har tillgång till som tolkningsmöj-
ligheter. Därför är det viktigt att man skaffar sig förtrogenhet med de fenomen som man tänker analy-
sera (Larsson, 1986). De beskrivningskategorier som används är väl etablerade inom matematikdidakt-
iken. De är använda av andra forskare (Arcavi & Isoda, 2007; Johnson & Larsen, 2012; Suurtamm & 
Vézina, 2010; Yackel et al., 2003). Därför tycker jag att studien uppfyller kravet på forskningsresultat-
ens kommunicerbarhet.  

4.4 Etiska principer 
När man analyserar insamlade data avseende undervisning är det av stor vikt att visa såväl elever som 
lärare och deras praktik största möjliga respekt. Denna studie har beaktat Vetenskapsrådets etiska 
principer (2011). Grundläggande etiska frågor gäller frivillighet, integritet, konfidentialitet och ano-
nymitet för de personer som är inblandade i forskningen (Bryman, 2011).  

Informationskravet innebär att deltagande lärare och elever ska bli informerade om den aktuella under-
sökningens syfte (Bryman, 2011).  De lärare som har deltagit har blivit informerade såväl muntligen 
som skriftligen om syftet med denna studie och att deltagande är frivilligt, se bilaga 1. De elever som 
har deltagit har blivit informerade om undersökningens syfte i början av de lektioner som jag har spel-
at in. Eleverna blev även informerade om hur de insamlade data skulle hanteras och att deras bidrag 
skulle avidentifieras. Inga elever har haft några synpunkter eller frågor om detta.  
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Det insamlade materialet är inte delat med undervisande lärare. Därmed har eleverna kunnat delta utan 
att det har påverkat deras studier på något sätt. Läraren har inte haft möjlighet att använda insamlade 
data för att bedöma eleverna. Å andra sidan har läraren inte getts möjlighet att ha synpunkter på min 
tolkning av hans eller hennes undervisning. Syftet med studien är att undersöka hur matematiklärare 
lyssnar till sina elever och inte att bedöma lärares undervisning. 

Samtyckeskravets syfte är att deltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan (Bryman, 
2011). De inspelade lektionerna är utförda i samförstånd med de lärare som har valt att medverka, se 
bilaga 2. Var och en har också varit informerade om att de har rätt att avbryta deltagandet utan att ange 
något skäl för detta. En tredje lärare valde att avstå efter att ha deltagit i en inspelad lektion. 

Konfidentialitet innebär skydd mot att obehöriga tar del av uppgifterna men forskaren kan via kod-
nycklar hänföra uppgifter till enskilda individer (Vetenskapsrådet, 2011). Såväl lärare som elever är 
avidentifierade. Skolorna är inte namngivna. I mina transkript av klassrumsdialogerna har kodnycklar 
gjorts till elevernas verkliga namn och fiktiva namn. Det är så få deltagande lärare varför jag inte har 
behövt några kodnycklar som knyter pseudonymen i texterna till verkliga personer. Det är bara jag 
som har tillgång till såväl ljudfiler som dessa kodnycklar. Därmed finns det möjlighet att kontrollera 
min insamlade empiri och att säkerhetsställa konfidentialiteten.  

Nyttjandekravets syfte är att det material som insamlas under studien endast får användas för forsk-
ningsändamålet (Bryman, 2011). I detta fall var syftet att undersöka hur lärarna lyssnar på eleverna. 
De inspelade ljudfilerna finns sparade på en dator. Dessa digitala filer är endast tillgängliga för mig.  
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5 Resultat  
Utvalda episoder från en lektion med Viktor och en lektion med Nina utgör grunden för resultatet. 
Presentationen av resultatet börjar med en redogörelse av Viktors lektion, därefter följer en analys av 
Viktors lyssnande med ett fenomenografiskt perspektiv och det lyssnande ramverk som Davis (1997) 
och Rasmusen (Yackel et al., 2003) har formulerat. Ninas lektion presenteras med samma struktur. 
Avslutningsvis sammanfattas de olika lärarnas lyssnande identifierat i olika beskrivningskategorier.   

5.1 Episoder från Viktors lektion 

5.1.1 Lektion om potenser 

Syftet med lektionen är att introducera 27 elever i gymnasiets årskurs 1 till potensekvationer. Bänk-
arna är möblerade i grupper om två i klassrummet. Viktor inleder lektionen med knappt fem minuters 
genomgång om potenser och potensekvationer. Sedan hänvisar Viktor till en länk med 13 uppgifter 
som finns på kursplaneringen i SchoolSoft. Några av frågorna är typuppgifter medan andra kräver 
såväl resonemang som större förståelse om egenskaper hos potensekvationer. Eleverna ska logga in, 
klicka på länken och svara på frågorna (se bilaga 4). Eleverna jobbar parvis under hela lektionen som 
omfattar 60 minuter. Läraren går runt till de olika grupperna för att lyssna på elevernas resonemang, 
diskutera och hjälpa eleverna med uppgifterna. Läxa till nästa lektion är att slutföra uppgifterna efter-
som de då kommer att gå igenom de rätta svaren till alla frågorna.  

Viktor går runt till eleverna under hela lektionen. Flera elever frågar om samma saker och Viktor för-
klarar med stort tålamod om samma sak med viss variation för de olika eleverna. De första frågorna 
handlar om att beräkna de olika potenserna som har en negativ bas, se bild 1.  

 

 

 

 

 

Bild 1. Uppgift 1 vid Viktors lektion 

 

En pojke, Martin, frågar om det finns något facit. Viktor säger att det inte finns något facit men att han 
kommer att gå igenom svaren. Han går bort till Martin för att lyssna på hans funderingar. 

 

Excerpt 1. Viktors lektion 
Viktor:  Vad är det du tänker på? 

Martin:  Går du igenom dom sen? Det är dom här bara med minus. När .., du kör väl bara, alltså 
gånger vanligt så? Men om det blir? 

Viktor:  Vad betyder potensen då? 

1. Beräkna följande potenser 
 

a. 22  b. 42   c. (2,5)2   
 

d. (-2)2   e. (-4)2   f. (-2,5)2    
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Martin:  Det är ju, eller vänta, förklara nu 

Viktor:  Ehhh, första uppgiften stod två upphöjt till två och då skrev du att det betyder? 

Martin:  Två gånger två. 

Viktor:  Och fyra upphöjt till två betyder 4 gånger 4. Minus två upphöjt till två, vad borde det be-
tyda då? 

Martin:  Minus två gånger två.  

Viktor:  Men, fyra upphöjt till två betydde fyra gånger fyra,  

Martin:  Ja, just det, minus upphöjt till två gånger minus upphöjt till två, eller hur? 

Viktor:  Ehhh? 

Martin:  Det var minus två gånger minus två.   

Viktor:  Jaa, och det blir? 

Martin:  Minus fyra. Eller så blir det noll. Men det är inte  

Viktor:  Det blir varken eller, faktiskt.  

Martin:  Det blir två.  

Viktor:  Nej, det blir det inte heller. 

Martin:  Det blir fyra plus. 

Viktor:  Det blir plus fyra. Varför blir det så?  

Martin:  Det blir minus gånger minus. Men jag har för mig att det måste vara minus, alltså, efter 
varandra?  

Viktor:  Ja, just det, ja, mm, det gäller ju för, när vi räknar till exempel subtraktion då, men för 
gånger blir det alltså två negativa tal, räcker   

Martin:  Så att när man har gånger två negativa tal? Men sen, om det är upphöjt till tre, då blir det 
minustal? Så det är varje jämnt minus, å så varje udda, nej, varje jämnt är plus och varje 
udda är minus? 

Viktor:  Japp. […] 

 

Flera elever vill ha hjälp med uppgifterna som kräver förmåga att beräkna potenser med negativ bas. 
Viktor går runt, lyssnar och försöker hjälpa så många elever som möjligt.  En annan typ av frågor som 
eleverna vill ha hjälp med handlar om varför vissa uppgifter har två svar eller två lösningar. Viktor 
kommer till två flickor, Ulrika och Marta, som undrar varför uppgift fem har två lösningar, se bild 2.    

 

 

 

Bild 2. Uppgift 5 och 6 vid Viktors lektion 

 

Excerpt 2. Viktors lektion 
Ulrika:  Vänta, eller på den där sexan, varför har ekvationen i uppgift fem två olika lösningar? Den 

har väl bara roten ur och sen  

Viktor:  Jaa, mm, ehh, det skulle man vilja säga, men eh, där får ni också sexton. För här har ni 
fyra är en lösning eftersom fyra upphöjt till två är sexton. 

5. Hur skulle ni lösa ekvationen x2 = 16 ?   
 
6. Varför har ekvationen i uppgift 5 två olika lösningar? 
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Ulrika:  Men måste man, den här kan vara minus fyra upphöjt till två, eller vadå? 

Viktor:  Det skulle det också kunna vara.  

Ulrika:  Och den kan vara fyra upphöjt till två? 

Viktor:  Ja.  

Ulrika:  Men hur vet jag då? Ja, här får jag ju fram att den är 

Viktor:  Där får du fyra, men den har en lösning till och den är minus fyra.  

Ulrika:  Vadå? 

Viktor:  Det finns två svar på frågan.  

Marta:  Det kan vara minus fyra också.  

Ulrika:  Det blir ju fortfarande fyra. 

Viktor:  Nehej, det blir fortfarande sexton. Men antingen så använder du fyra där  

Ulrika:  Det blir minus x. Nehej, jag bara skojade. Jo, jag vet att den här kan vara både fyra och det 
kan vara minus fyra. Men här har vi ju ändå fått fram sen, jahaaa, det kan vara lika med 
fyra och minus fyra. 

Viktor:  Mmm, precis så.  

Ulrika:  Men hur ska man veta, hur vet man? 

Viktor:  Det kan man inte veta.  

Ulrika:  Så vi måste komma ihåg att vi måste skriva antingen eller? 

Viktor:  Både och, ja.  

 

Flera elever har problem och vill ha hjälp att reda ut dessa uppgifter. Viktor tar sig tid för att lyssna på 
så många elever som möjligt. Några elever får vänta länge på hjälp. Ljudnivån stiger i rummet så vissa 
elever får svårt att koncentrera sig på uppgifterna. En flicka, Sandra, frågar om skillnaden mellan lös-
ningar respektive svar. Det är uppgift 8, 9 och 10 som ställer till problem, se bild 3. 

 

 

 

 

 

Bild 3. Uppgift 8 - 10 vid Viktors lektion 

 

Excerpt 3. Viktors lektion 
Sandra: Varför har åtta en lösning och nian två lösningar? Alltså, det är ju samma tal.  

Viktor:  Ja, ehh, nej, det är inte samma tal.  

Sandra:  Jo. 

Viktor:  Jaha, det är till samma tal. Så vilken ska jag ta först av era frågor? Vi kan, vilka var dom 
då? 

Sandra:  Men här är ju x i kvadrat är lika med 36 och (ohörbart)  

Viktor:  Ja.  

 
8. En kvadrat har en area på 36 kvadratmeter. Hur lång är kvadratens sida? 
 
9. Lös ekvationen x2 = 36 ? 
 
10. Varför har uppgift 8 bara en lösning men uppgift 9 har två lösningar? 
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Sandra:  Jag tänkte ju att det här kunde vara, att den sidan inte kunde vara minus sex.  

Viktor:  Nej, precis så. Det är bara det. Men man brukar säga att ekvationen, den där ekvationen 
som löser uppgiften har visst två lösningar, men svaret på uppgiften är bara en, för att vi 
mäter sidor, så, ehh, vad gör man när man tar roten ur då? 

Sandra:  Va? Jag vet inte riktigt vad man gör. Ingen aning.  

Viktor:  Få låna din penna så ska jag visa. Ehh, (paus), dom här kan vi räkna ut, det där blir fyra. 
Det där blir 16. Och det där blir 25. Vad blir roten ur 25, då? Vill du gissa? 

Sandra:  Öhh, fem. 

Viktor:  Fem? 

Sandra:  Nej, jag skojade.  

Viktor:  Nej, gör inte det. Varför blir det fem? 

Sandra:  För att det är grunden, nej, 

Viktor:  Ja, typ så. Vad blir roten ur 16? 

Sandra:  Ehh, fyra 

Viktor:  Och roten ur fyra? 

Sandra:  Två.  

Viktor:  Så vad gör roten ur då? 

Sandra:  Räknar ut grunden.  

Viktor:  Ja det kan man säga, ja. Ehh, den räknade ju ut det talet. Om vi tar roten ur fyra så är det 
två för att två upphöjt till två är fyra. Roten ur 16 är fyra för fyra upphöjt till två. Men det 
funkar alltså bara, den vanliga roten ur som vi använder, funkar alltså bara ihop med po-
tensen två. Det finns motsvarande för det, vi brukar kalla dom för tredje roten ur, fjärde 
roten ur osv. Men det räknar ut det talet som ligger bakom, talet innan potenserna har satts 
på. Blev det klart? 

Sandra:  Ja.  

 

Några få elever frågar även om de sista uppgifterna med ekvationerna som  2x2 = 5,5. Hur ska de lös-
as? Viktor hinner hjälpa några fler elever innan lektionen tar slut. Han påminner eleverna om att ta 
med sina uppgifter och svar tills på torsdag, då de har nästa lektion i matematik.  

Eleverna är aktiva med uppgifterna, eller annat, under hela lektionen. Läraren är aktiv hela tiden. Han 
går runt, lyssnar och hjälper eleverna. Det vilar en lugn och trygg stämning i klassrummet även om 
ljudnivån bitvis är mycket hög. Många elever använder sin dator till annat. Det är en bra relation mel-
lan eleverna och läraren även om läraren nästan aldrig tilltalar sina elever vid deras förnamn. Eleverna 
använder lärarens förnamn när de pratar och ropar efter honom. 

5.1.2 Analys av Viktors lyssnande 

Viktor lyssnar på eleverna individuellt eller i små grupper om två till tre elever under hela lektionen. 
De elever som han pratar med är de som ropar efter hans hjälp och det är oftast fler än han hinner med 
under lektionen. Några elever får vänta länge på hjälp. Viktor lyssnar på alla elever som försöker för-
klara hur de har tänkt. Meningen med hans lyssnande är att höra om de klarar hans uppgifter med po-
tenser. Han lyssnar mer till de elever som påkallar hans uppmärksamhet. Han lyssnar olika till elev-
erna beroende på hur väl de kan uttrycka sina tankar och resonemang om potenser.  
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Strukturen av Viktors lyssnande är att tolka elevernas resonemang och/eller att lotsa dem till att tänka 
rätt gällande hanterandet av potenser med till exempel en negativ bas eller att potensekvationer kan ha 
flera svar. Lotsning innebär att läraren hjälper en elev genom en uppgift med stegvis avgränsande fråg-
or (Emanuelsson, 2001).  

När Viktor lyssnar på Martin lyssnar han efter svaret på frågan om vad minus två upphöjt till två blir. 
Martin prövar med olika svar utan att förklara hur han tänker. 

 

Del av Excerpt 1. Viktors lektion. 
Martin:  Det var minus två gånger minus två.   

Viktor:  Jaa, och det blir? 

Martin:  Minus fyra. Eller så blir det noll. Men det är inte  

Viktor:  Det blir varken eller, faktiskt.  

Martin:  Det blir två.  

Viktor:  Nej, det blir det inte heller. 

Martin:  Det blir fyra plus. 

 

Viktor frågar aldrig hur Martin tänker när han svarar minus fyra, noll eller två. Viktor lyssnar bara 
efter det rätta svaret som är fyra, plus fyra. Detta är ett exempel på evaluative listening.  

När Viktor lyssnar på Ulrika och Marta gäller diskussionen varför det finns två svar till ekvationen. 
Han leder diskussionen så att eleverna ska inse att det måste finnas två svar;  

 

Del av Excerpt 2. Viktors lektion 
Viktor:  Där får du fyra, men den har en lösning till och den är minus fyra.  

Ulrika:  Vadå? 

Viktor:  Det finns två svar på frågan.  

Marta:  Det kan vara minus fyra också.  

Ulrika:  Det blir ju fortfarande fyra. 

Viktor:  Nehej, det blir fortfarande sexton, va. Men antingen så använder du fyra där  

 […] 

Ulrika:  Men hur ska man veta, hur vet man  

Viktor:  Det kan man inte veta.  

Ulrika:  Så vi måste komma ihåg att vi måste skriva antingen eller? 

Viktor:  Både och, ja.  

 

Viktor lyssnar efter det rätta svaret som är både plus fyra och minus fyra. Han frågar inte efter hur 
eleverna resonerar. Han lotsar dem att resonera att det alltid är två svar. Detta är ytterligare ett exem-
pel på evaluative listening.  
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Då Viktor lyssnar på Sandra gäller diskussionen vad roten ur gör egentligen. Med flera exempel för-
söker han få Sandra att uttrycka hur hon tolkar begreppet. 

 

Del av Excerpt 3. Viktors lektion 
Viktor:  Ja, typ så. Vad blir roten ur 16? 

Sandra:  Ehh, fyra 

Viktor:  Och roten ur fyra? 

Sandra:  Två.  

Viktor:  Så vad gör roten ur då? 

Sandra:  Räknar ut grunden.  

Viktor:  Ja det kan man säga, ja. Ehh, den räknade ju ut det talet. Om vi tar roten ur fyra så är det 
två för att två upphöjt till två är fyra. Roten ur 16 är fyra för fyra upphöjt till två. Men det 
funkar alltså bara, den vanliga roten ur som vi använder, funkar alltså bara ihop med po-
tensen två. Det finns motsvarande för det, vi brukar kalla dom för tredje roten ur, fjärde 
roten ur osv. Men det räknar ut det talet som ligger bakom, talet innan potenserna har satts 
på. Blev det klart? 

Sandra:  Ja.  

 

Viktor lyssnar efter om Sandra vet vad roten ur olika tal är. Han försöker få Sandra att beskriva vad 
hon uppfattar att roten ur gör men ber henne inte förtydliga med vad hon menar med ”räknar ut grund-
en”. Det är istället Viktor som förklarar för henne vad roten ur olika tal är. Det är ytterligare ett ex-
empel på evaluative listening.  

 

 

5.2 Episoder från Ninas lektion 

5.2.1 Lektion om algebra 

Syftet med lektionen är att introducera 32 elever i årskurs 6 till algebra eller konsten att lösa problem 
med ekvationer. Bänkarna är möblerade i grupper om fyra i klassrummet. Nina arbetar med en inter-
aktiv skrivtavla. Lektionen börjar med drygt tio minuter introduktion och historisk bakgrund till alge-
bra. Sedan presenterar Nina problemet med Olssons gård, se bild 4. Eleverna får även en kopia av 
problemet på papper så att de kan klistra in det i sin nya algebrabok där de också ska redovisa sina 
lösningar. Nina uppmanar eleverna att lösa problemet på så många olika sätt som möjligt. Eleverna 
jobbar tillsammans i grupper om fyra i cirka 20 minuter. Nina går runt till de olika grupperna för att 
lyssna på elevernas resonemang och diskutera denna uppgift. Därefter sammanfattar Nina med elever-
nas hjälp tre olika metoder för att lösa problemet. Den avslutande sammanfattningen tar cirka 20 mi-
nuter. 
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Bild 4. Problemet ”Olssons gård” som används under Ninas lektion 

 

En grupp med elever diskuterar hur de ska representera djurens ben med ett visst antal streck. Nina ser 
att en elev i gruppen resonerar på ett annat sätt än de övriga deltagarna. Rikard gör en tabell. Hon ber 
därför honom att förklara sitt sätt att tänka för de andra i gruppen. Senare kommer Rikard att få för-
klara sitt resonemang för hela klassen.  

 

Excerpt 4. Ninas lektion 
Nina: Men jag ser att du väljer att om fåren är tio då är gässen? 

Rikard:  Tretton 

Nina:  Ja, och vad är 66 för något? 

Rikard:  66 är de här två sammanlagt.  

Nina:  Vad är sammanlagd då? 

Rikard:  66 är sammanlagt. Jag ska skriva det här.  

Nina:  Sammanlagt vad? 

Rikard:  Sammanlagt, (kort tystnad), ben 

Nina:  Ja, det kan man skriva. Alla ben.  

[…] 

Rikard:  Man ska ha 62 ben, då får man ta ned på får och gäss tills det blir lika många.  

[…] 

Rikard:  Och då måste man ta ner, eftersom för varje får jag lägger till får jag två stycken mindre så 
då måste jag egentligen, då måste jag ta bort två stycken får, då jag tar bort… elva och, här 
ska det vara elva och tolv. Och det blir 62. Tror jag.  

 

Nina avslutar samtalet med att be Rikard att kontrollera sina beräkningar. Hon fortsätter sedan till 
andra grupper för att lyssna på deras resonemang. En del grupper gissar och kan inte riktigt förklara 
hur de har tänkt. Då försöker Nina uppmuntra dem att vara lite mer systematiska genom att t.ex. göra 
en tabell. Alla grupper klarar av att lösa uppgiften på något sätt. En grupp har löst uppgiften genom att 
rita djur med alla ben markerade. Nina vill att även den gruppen ska redovisa sitt resonemang med sin 
bild senare för hela klassen. Hon stannar för att lyssna och prata mer med denna grupp. Hon vill att de 
ska beskriva hur de har tänkt även i ord, inte bara i bild. 
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Excerpt 5. Ninas lektion 
Nina:  […] Men när ni ritade bild, då tror jag inte att ni räknade?  

Annika:  Nej, då ritade vi alla två, då får man 46 och så sätter man på två på varje. 

Erika:  Ja, så 23 gånger två är … 

Nina:  Ja, kan ni beskriva det här som ni säger också, Annika? Så att det blir en text? 

Annika:  Ja, vi gör det. Jag börjar med en, vi multiplicerar 23 med två eftersom alla ska ha två ben.  

Nina:  Ja, det var väldigt klokt sagt Annika.  

Annika:  Va, ja, eh, så det blir 46, och så ska vi lägga på två till så att vi får får och då blir det åtta 
stycken, för två gånger åtta blir 16, och det är det som behövs. 

Nina:  Jättebra, det vill jag att ni skriver ned på papperet så att det blir text. Annika, du tänkte sä-
kert också på det. Varför sätter du två ben på varje huvud först? Varför gör du det? 

Erika:  För att det är det minsta, men getter kan inte ha två ben, men man kan inte sätta färre för 
inget av djuren har ett ben.  

Nina:  Nej, ja, bra. Det måste man skriva. Det är en jätteviktig tanke. 

 

Nina fortsätter till andra grupper för att lyssna på hur de har resonerat. Efter att eleverna har arbetat 
under cirka 20 minuter undrar Nina hur många grupper som har ett svar. Alla eleverna säger sig ha en 
lösning, men det är inte många som har minst två olika lösningar eller en tydlig lösning. Därför vill 
Nina att hela klassen ska jobba tillsammans för att skapa tre olika lösningar. Annika och Erika ritar 
och förklarar sin lösning på tavlan. De börjar med att rita 23 huvuden, se bild 5. Sedan förklarar de hur 
de har resonerat.  

 

Bild 5. Annikas och Erikas lösning under Ninas lektion 

Excerpt 6. Ninas lektion 
Erika:  Sen la vi på två ben på varje djur för att det är det minsta antalet ben man kan ha. (Hon rit-

ar dit benen på alla huvuden). Och då har vi, eftersom vi har 23 stycken djur och alla har 
nu två ben så har vi totalt 46 ben. Men det räcker inte.  

[…] 

Nina:  […] Det här var en fantastiskt bra idé, att först sätta ut två ben på varje djur för att de har ju 
minst två var, så de är gäss från början och det tycker jag att ni ska skriva ner. Två ben till 
varje djur, minst. Och den beräkning som du Erika har gjort vill jag att du skriver nu upp 
på tavlan så att klassen skriver av det.  

[…]  

Erika:  Men 46 ben räcker inte eftersom vi ska ha 62, ehh, och därför valde vi att lägga på två ben, 
ända tills vi hade, på djuren, eh, ända tills vi hade 62 ben, eh, vänta… och det blir, man 
måste lägga till 16 ben,  
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Nina:  Hur vet du det? 

Erika:  För att det är 62 minus 46 är 16.  

Nina:  Skriv det Annika! Det blir jättebra om vi får det med. 

Erika:  Eftersom vi har redan två ben på djuren, så behöver vi lägga till två ben till för att det ska 
bli fyra ben. Ehh, och 16 delat på fyra är åtta, nej, nu sa jag fel, nu vet jag inte, … vänta … 
det ska bli, nej, men då i alla fall, vi måste lägga till på åtta djur för att det ska bli, eh, ef-
tersom vi lägger 16 delat på två i alla fall.  

Nina: Bra! Precis. För att nu ger vi ju dom ett par. Hur många par har vi, det är det, tror jag att ni 
vill räkna ut. 16 delat på två, då får vi ju åtta par över som Annika nu ritade på några hu-
vuden som genast omvandlades till - - - får. Ja! Det hände ju, det är som Harry Potter, dom 
var ju gäss en stund å sen är de helt plötslig, simsalabim, blivit får.  

[…]  

Nina:  […] Och hur svarar ni, hur många får fanns det på gården? Eller var det gäss, ja? 

Erika:  Det var 15 gäss. För det är 15 huvuden som har två ben.  

 

Nina utmanar sedan eleverna med frågan om man måste rita alla huvuden om det skulle finnas 153 
djur på gården. Eleverna säger att det skulle de absolut inte göra. Därefter leder Nina lektionen vidare 
genom prata om hur bra det skulle vara om man kunde testa sig fram som flera grupper har gjort. Ja, 
man kanske till och med skulle kunna göra en tabell som en grupp har gjort. Nu får Rikard förklara sitt 
resonemang. 

 

Excerpt 7. Ninas lektion 
Nina:  Så jag lånar Rikards tankar. Han skriver så här. Han säger så här; får ska vara 10 och så 

räknar han på antalet gäss. Kan du berätta hur du räknade sen?  

Rikard:  Jag tänkte om fåren är 10 så måste det ju vara 13 gäss, det var ju 23 djur totalt. 

Nina:  Jaa. 

Rikard:  Och då räknade jag ut vad det var, och det var 66. 

Nina:  Hur vet du det? 

Rikard:  Därför att jag räknade 10 gånger fyra plus 13 gånger två. Och sen så tänkte jag att om du 
tar bort.  

Nina:  Vänta, och så blir det, hur mycket blev det?  (Hon skriver samtidigt på tavlan) 

Rikard:  66 

Nina:  Totalt, ja. 

[…] 

Nina:  Hur många ben blev det då? […]   

Erika:  Det blir 9 gånger fyra plus 14 gånger två.  

[…] 

Nina:  64 (skriver upp det på tavlan). Vi kan ju skriva att det blev fel, och fel första gången då 
innebär det att vi fortsätter. Rikard? 

Rikard:  Alltså, jag tänkte att, har jag redan sagt det? Att om jag tar bort ett får och lägger till det på 
gäss så tar man ju bort två av alltet. Så då tog jag bort tills det blev, just det, och sen skrev 
jag 15 gäss och 8 får.  
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Nina:  Hm. Jag skulle vilja att vi tänker allihopa på vad Rikard säger. Han testar inte varenda tal 
och testar inte vilt utan att han har en plan och ett system.  Han upptäcker att det blev 66 
ben totalt. För mycket, så minskar han på antalet djur som tillför många ben. Dom här med 
fyra ben är för många. Det är dom som producerar många ben. Dom ska bort och ska er-
sättas med djur som har färre ben (skrattar). Och det är ju egentligen det som är det fantas-
tiska med en sån prövning. Vi testar inte alla tal från ett till tjugotre. Det tar ju tid. Utan det 
finns ju någon tanke. Börja 13 och 10, eller kanske något annat, upptäcker att det är fel och 
förändrar så att man kommer närmare och närmare svaret. Inte åt andra hållet. Kolla nu, 
om Rikard började förändra och öka på får, då skulle han gått ifrån svaret mer och mer, 
och det är ju meningslöst, man bara förlorar tid.  

 

Flera elever är med och bidrar i den sammanfattande diskussionen. Resultatet syns i tabellen som visas 
i bild 6.  

 

Bild 6. Rikards tabell under Ninas lektion 

 

Nina leder diskussionen tillbaka till om det hade varit 153 djur på gården, om det skulle vara möjligt 
att göra en tabell som Rikard gjorde? De fördjupar sig inte länge i den problemställningen utan Nina 
vill visa en tredje lösning som gjordes av några elever för några år sen. Nina har sparat lösningen i sitt 
program till sin interaktiva skrivtavla, se bild 7. Eleverna får diskutera i sina grupper om det är möjligt 
att resonera som denna grupp har gjort? Hur har eleverna i denna grupp tänkt egentligen? 

 

 

Bild 7. En tidigare gjord lösning under Ninas lektion 

 

Eleverna får sedan välja vilken lösningsmetod som är deras favorit. Många av eleverna vill rita djuren 
med alla ben, några få vill göra tabell och majoriteten väljer den sista lösningen som sin favoritmetod. 
Avslutningsvis undrar Nina hur många lösningar till som det kan finnas? Mera diskussioner följer och 
Nina avslutar sedan med att prata om konsten att kommunicera matematik med symboler. Lektionen 
har hållit på lite längre än den schemalagda tiden om 50 minuter.  
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5.2.2 Analys av Ninas lyssnande 

Nina lyssnar på eleverna på två olika sätt under denna lektion. Dels när eleverna arbetar i grupper un-
der 20 minuter, dels när eleverna presenterar sina lösningar inför hela klassen i slutet av lektionen. När 
Nina går runt till de olika grupperna för att se och höra hur deras arbete fortskrider förklarar eleverna 
för henne hur de tänker och resonerar. Nina lyssnar på alla elever som försöker förklara hur de har 
tänkt. Hon frågar dem upprepade gånger på olika sätt  hur de har resonerat. Eleverna anstränger sig för 
att förklara hur det har resonerat för Nina.   

Meningen med hennes lyssnande är att hitta olika lösningsmetoder till uppgiften och att hitta några 
elever som kan förklara sina resonemang på ett begripligt sätt.  Nina finner två grupper som senare ska 
få presentera sina resonemang och lösningar för hela klassen. Nina lyssnar mest och under lite längre 
tid till tre elever; Erika och Annika samt Rikard. Den ena gruppens lösning visar hur man kan rita 
djurhuvuden som sedan får två eller fyra ben. Den andra lösningen är en tabell av antalet ben för varje 
djur och det totala antalet ben på Olsons gård.  

Strukturen av Ninas lyssnande är att tolka elevernas resonemang och att förtydliga deras tänkande så 
att eleverna blir medvetna om hur de har resonerat. Hon gör det genom att fråga dem hur de har reson-
erat så att de får en möjlighet att förklara sitt resonemang för henne. Nina frågar eleverna upprepade 
gånger hur de har resonerat tills hon tror sig förstå deras resonemang. Nina tar på det sättet den andres 
perspektiv (Arcavi & Isoda, 2007). 

5.2.2.1 Hur Nina lyssnar på Rikard 

När Nina lyssnar första gången på Rikard så betonar och förtydligar hon att det är det totala antalet ben 
som han räknar ut. Därför har jag valt att kursivera dessa ord i utdraget från excerpt 4. Rikard tycker 
kanske att det är självklart att det är alla ben så han säger inte det förrän Nina frågar efter vad 66 re-
presenterar. Det är viktig information för den senare presentationen inför hela klassen.  

 

Del av Excerpt 4. Ninas lektion 
Rikard:  66 är de här två sammanlagt. […] Sammanlagt, (kort tystnad), ben 

Nina:  Ja, det kan man skriva. Alla ben.  

 

Vid den avslutande sammanfattningen berättar Rikard igen hur han har tänkt. Han är något tydligare 
med att uttrycka sitt resonemang vid detta tillfälle, men han är fortfarande hjälpt av att Nina lyssnar 
och förtydligar strukturen på hans resonemang. Hon väntade länge för att han skulle få tid att utrycka 
sitt resonemang. Hon använder interpretive listening för att tolka och förstå hur Rikard tänker. De ord 
som Nina lyssnar efter och betonar har jag valt att förtydliga genom att kursivera dem i utdraget från 
excerpt 7.  

 

Del av Excerpt 7. Ninas lektion 
Rikard:  Och då räknade jag ut vad det var, och det var 66. 

Nina:  Hur vet du det? 

Rikard:  Därför att jag räknade 10 gånger fyra plus 13 gånger två. […]   

Nina:  […] hur mycket blev det?   
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Rikard:  66 

Nina:  Totalt, ja. 

Nina:  […] Han testar inte varenda tal och testar inte vilt utan att han har en plan och ett system. 
Han upptäcker att det blev 66 ben totalt. […] 

Nina leder därefter Rikards resonemang vidare med hjälp av andra elever som blir inbjudna att delta. 
Tabellen får nya rader. Nina lyssnar noggrant på vilka ord eleverna använder när de uttrycker sig. Det 
är exempel på evaluative listening.  Nu måste alla elever kunna förstå deras resonemang, inte bara 
hon.  

5.2.2.2 Hur Nina lyssnar på Annika och Erika 

Den första gången som Nina lyssnade på Erikas och Annikas resonemang använde hon interpretive 
listening för att förstå deras sätt att tänka och resonera. Hon väntade och lät det ta tid för att de skulle 
formulera sitt sätt att resonera. Nina betonade vikten av att förklara tanken med två ben. De viktiga 
orden är därför kursiverade i utdraget från excerpt 5.  

 

Del av Excerpt 5. Ninas lektion 
Nina:  […] Varför sätter du två ben på varje huvud först?  

Erika:  För att det är det minsta, men getter kan inte ha två ben, men man kan inte sätta färre för 
inget av djuren har ett ben.  

Nina:  […] Det är en jätteviktig tanke. 

 

Vid den avslutande sammanfattningen förklarar Erika och Annika för hela klassen hur de har resoner-
at. Att lägga på två ben på varje huvud karaktäriserar deras lösning och de framhäver detta tydligare 
denna gång. Nina lyssnar på deras resonemang och betonar de två benen i sina kommentarer. Därför 
har jag valt att kursivera orden i utdraget från excerpt 6. 

  

Del av Excerpt 6. Ninas lektion 
Erika:  Sen la vi på två ben på varje djur för att det är det minsta antalet ben man kan ha. […]  

Nina:  […] Det här var en fantastiskt bra idé, att först sätta ut två ben på varje djur för att de har ju 
minst två var. […] Två ben till varje djur, minst. […].  

Erika:  Eftersom vi har redan två ben på djuren, så behöver vi lägga till två ben till för att det ska 
bli fyra ben. […]  

Nina:  […] För att nu ger vi ju dom ett par. Hur många par har vi? […]  

 

Hur Nina lyssnar efter orden som hjälper till att förklara Erikas och Annikas resonemang är exempel 
på evaluative listening.  
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5.3 Sammanfattning av lärares lyssnande 
De utvalda episoderna från Viktors och Ninas lektioner är analyserade i föregående kapitel. En sam-
manfattning av Viktors och Ninas lyssnande kan således göras med hjälp av analyserna i kapitel 5.1.2 
och 5.2.2.  

5.3.1 Viktors lyssnande i sammandrag 

Viktor lyssnar efter hur eleverna svarar på frågorna. Han försöker få eleverna att förklara hur de har 
resonerat i några av uppgifterna men de har svårt att uttrycka sig trots att de diskuterar i små grupper. 
Deras samtal liknar mer en konversation än en diskussion. Att diskutera handlar mer om att resonera 
och att argumentera. Många av eleverna saknar ett matematiskt språk att uttrycka sina resonemang om 
potenser eller funderingar kring potenser. Viktor fyller inte i ”de tomma raderna” utan han leder 
elevernas resonemang vidare mot det rätta svaret. Hans lyssnande kan beskrivas som evaluative 
listening.  

Eleverna är delvis aktiva, delvis engagerade och frågar vid flera tillfällen om det här kommer på pro-
vet. De vill gärna prata med Viktor och de märker att han lyssnar på dem och att han vill veta hur de 
tänker. Vid nästa lektion, om två dagar, ska de ha en gemensam sammanfattning av de 13 uppgifterna. 
De konverserar och pratar bara om dessa uppgifter när de pratar med Viktor. När eleverna pratar 
sinsemellan är inte alla elever aktiva med uppgifterna, istället surfar flera elever runt på andra sidor på 
sin dator. Det finns ingen lekfullhet i diskussionerna eller i matematiken.  

Viktor försöker möta eleverna på den nivå de är och visar sedan på nya sätt att tänka och resonera med 
en individuell strategi. Viktor är fokuserad i sitt lyssnande av eleverna och det märks att han är ganska 
trött i slutet av lektionen.  Under lektionen skapades kontinuerliga lärar-elev interaktioner som fokus-
erade på de matematiska uppgifterna om potenser. Det uppstod ett flertal tillfällen för lärande för de 
elever som var aktiva och deltog i en dialog med Viktor, men syftet med hans lyssnande begränsade 
möjligheterna till lärande för många elever. 

5.3.2 Ninas lyssnande i sammandrag 

Nina lyssnar efter hur eleverna resonerar eftersom de ska presentera sitt resonemang för hela klassen.  
När eleverna förklarar sitt resonemang första gången vill Nina tolka hur de har resonerat. Därför an-
vänder hon sig av interpretive listening. När eleverna ska förklara hur de har tänkt för hela klassen 
lyssnar Nina efter de nyckelord som hon tidigare har funnit i deras resonemang, t ex det totala antalet 
ben eller två ben. Hon lyssnar då mer efter hur eleverna uttrycker sig och värderar deras ord. Nina 
använder då evaluative listening. Ninas lyssnande är alltså olika vid de olika faserna av lektionen. 

Eleverna är aktiva, engagerade och mycket intresserade av uppgiften under hela lektionen. De märker 
att Nina lyssnar på dem och att hon vill veta hur de har tänkt. Vid ett flertal tillfällen visar mina obser-
vationer att relationen mellan eleverna och Nina är mycket varm och trygg. Den gemensamma sam-
manfattningen blir som en gemensam upptäcksfärd genom olika sätt att resonera kring detta problem. 
De diskuterar och pratar bara om djuren på Olssons gård. Nina lyssnar, guidar och leder lektionen 
framåt med elevernas bidrag på ett subtilt sätt. Hon såväl skojar som utmanar. Det är ett konstant 
”flow” i lektionen. Svaret 15 gäss är inte det viktigaste - dessutom har alla redan klarat den uppgiften. 
Nina möter eleverna på den nivå de är och visar sedan på nya sätt att tänka och resonera utan att hon 
säger något, det är eleverna själva som förklarar för varandra under hennes ledning. Varje elevs förstå-
else är sammanflätad med de andra elevernas förståelse. Nina är fokuserad i sitt lyssnande på eleverna.  
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Eftersom elevernas bidrag i form av olika lösningsmetoder påverkar lektionens utveckling med den 
avslutande diskussionen vill jag benämna Ninas lyssnande av episoderna med både Rikard samt An-
nika och Erika som generative listening. Den slutliga sammanfattande genomgången ger alla elever 
möjlighet att tänka i nya banor och att förstå hur de kan strukturera sitt tänkande i bilder eller tabeller. 
Nina utmanar eleverna med hur de skulle göra om de hade 153 djur vid ett flertal ställen. Mina obser-
vationer av alla Ninas lektioner visar vilken stark relation hon har till matematik och att hon tycker att 
matematik är viktigt genomsyrar även denna lektion. Det märks att hon tycker att det är roligt att dis-
kutera med eleverna. Under lektionen skapade kontinuerliga lärar-elev interaktioner med ett flertal 
tillfällen för lärande många elever. När individer kan förenas i en gemensam undersökning på detta 
sätt så visar det vad Davis (1997) beskriver som att “collective action is more than the sum of its 
parts” (s. 370).  
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6 Slutsats 
Med stöd av resultaten i kapitel 5 har studiens två frågeställningar besvarats. Slutsatsen är baserad på 
sammanfattningarna av Viktors och Ninas lyssnande i kapitel 5.3. 

6.1 Hur lyssnar lärare på eleverna vid utmärkande 
interaktioner med fokus på matematiska resone-
mang under en lektion? 
Under Viktors lektion med potenser i en gymnasieklass i åk 1 har tre episoder med elev-lärar inter-
aktioner valts ut för djupare analys. Viktor lyssnar efter hur eleverna svarar på 13 uppgifter om potens-
er. Eleverna som pratar med Viktor i de valda episoderna har svårt att uttrycka sitt tänkande och reso-
nemang på grund av att de förfogar över en begränsad matematisk diskurs. De saknar ord, utryck och 
begrepp som är lämpliga att använda för att diskutera potenser, potensekvationer och allmänna mate-
matiska resonemang. I de interaktioner som uppstår under lektionen lotsar läraren eleverna till ett kor-
rekt resonemang eller svar. Viktor använder sig av evaluative listening vid de tre analyserade 
episoderna.  

Nina introducerar algebra med uppgiften Olssons gård i en lektion med åk 6 varvid fyra elev-lärar 
interaktioner har analyserats djupare. Hon lyssnar till eleverna på olika sätt under olika faser av lekt-
ionen. Nina använder evaluative listening när hon lyssnar efter vilka ord som eleverna använder när de 
förklarar sina resonemang vid lektionens avslutande sammanfattning. Hon använder interpretive lis-
tening när hon lyssnar till elevernas resonemang och försöker tolka det under de första 20 minuterna 
av lektionen. När hela Ninas lektion tas i beaktande bedöms två av de analyserade episoderna som att 
hon använder generative listening för att lyssna till de elever som bidrar till lektionens utveckling ge-
nom att redovisa sina resonemang i lektionens sammanfattning. Episoderna är när Erika och Annika 
ritar djurhuvuden med två eller fyra ben samt när Rikard resonerar med hjälp av en tabell kring det 
totala antalet ben som finns på gården. Nina använder sig av alla tre typerna av lyssnande under de 
analyserade episoderna. 

6.2 Vad karaktäriserar lärares lyssnande vid 
dessa interaktioner? 
Det som karaktäriserar lärarnas lyssnande vid de analyserade interaktionerna är strukturen och men-
ingen med lärarnas lyssnande. Viktor lyssnar efter om eleverna har klarat av att göra de olika upp-
gifterna om potenser eller om han behöver förklara något mer. Han värderar elevernas svar som rätt 
eller fel. De elever som ger felaktiga svar försöker Viktor lotsa mot rätt svar. Nina lyssnar efter om 
någon elev kan förklara sin lösning på ett begripligt sätt. Hon lyssnar efter potentiella elevlösningar 
som ska kunna användas i diskussionen om olika lösningsmetoder för uppgiften med Olssons gård. 
Nina lyssnar till eleverna, försöker förstå deras resonemang, lotsar dem mot att använda vissa ord i sitt 
resonemang och att eleverna ska bli medvetna om hur de har resonerat.  

Relationen mellan elever och lärare i klassrummet påverkar hur läraren lyssnar på eleverna. Hur lärar-
en lyssnar på eleverna påverkar deras relation i klassrummet. Dessa företeelser är starkt sammanfläta-
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de och det är svårt att urskilja respektive företeelse. Lyssnande är inte en handling, det är ett förhåll-
ningssätt (Davis, 1994). Relationen mellan elever och lärare i Viktors och Ninas klassrum är bra. Men 
det är ändå stor skillnad mellan lektionernas syfte och hur lärarna lyssnar på sina elever. Strukturen på 
de analyserade lektionerna är olika. Med struktur menar jag i detta sammanhang hur lektionerna är 
planerade. Viktors lektion är planerad för att eleverna ska arbeta med tretton frågor med såväl typupp-
gifter som uppgifter av mer resonerande karaktär. Det finns inte något utrymme i lektionsplaneringen 
för att låta eleverna presentera olika sätt att resonera inför hela klassen. Därför blir Viktor begränsad i 
sitt lyssnande av strukturen på lektionen. Nina har planerat lektionen så att eleverna ska arbeta med en 
uppgift som de ska lösa gemensamt. Hon uppmuntrar eleverna att hitta olika sätt och metoder för att 
lösa problemet. Lektionen är planerad så att elevernas lösningar och resonemang ska redovisas i slutet 
av lektionen. Nina är hjälpt i sitt lyssnande av strukturen på sin lektion som gagnar olika typer av lyss-
nande.  

För att använda evaluative listening krävs inte någon speciell lektionsplanering. Detta lyssnande är vad 
Levin (1989) kallar vardagligt lyssnande. Det tar tid för elever att förklara hur de har tänkt och resone-
rat, det tar tid för lärare att lyssna, fråga och försöka förstå elevernas resonemang. Tid är en viktig 
faktor för att använda interpretive listening. Därför behöver en lektion få en struktur som möjliggör 
denna typ av lyssnande. Om sedan elevernas bidrag ska användas i lektionen måste läraren använda 
generative listening. Det kräver utrymme i lektionen som måste vara planerad och strukturerad för att 
elevernas ska kunna bidra med sina lösningar eller resonemang.  
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7 Diskussion 
Med hjälp av en fenomenografisk ansats har jag visat kvalitativt skilda sätt att erfara det lyssnande 
fenomenet. Studien är begränsad av de använda beskrivningskategorierna som skildrar olika sätt att 
erfara lyssnande samt det logiska förhållandet mellan dessa sätt (Marton & Booth, 2000).  Om vi blir 
medvetna om hur våra olika sätt att lyssna i klassrummet antingen begränsar eller möjliggör tillfällen 
för lärande så kan vi föra denna diskussion på ett mer generellt plan. Davis (1996) vision om att un-
dervisa genom att lyssna beskriver han som att ”the key to teaching, in this conception, is to present a 
space for action and then to be present to participate in – and through this participation, to shape – the 
joint project that emerges” (s. 271). Med hjälp av Viktors och Ninas lyssnande i kombination med 
tidigare forskning vill jag diskutera viktiga aspekter för lyssnandet i klassrummet. Denna diskussion 
avslutas med mina reflektioner kring de metoder som jag har använt, ett förtydligande av studiens 
bidrag samt slutligen förslag till vidare forskning inom detta område. 

7.1 Resultatdiskussion 
Viktor och Nina är två lärare som vid första anblicken verkar gå runt i sina klassrum för att prata och 
lyssna på sina elever på ett likartat sätt. Men de lyssnar till eleverna på helt olika sätt. Viktor använder 
endast evaluative listening och Nina använder evaluative, interpretive och generative listening. Varför 
lyssnar de så olika?  

7.1.1 Viktors lyssnande 

Viktor går runt i klassrummet och förklarar samma sak upprepade gånger med stort tålamod. Han hin-
ner inte med alla elever som vill ha hjälp. Med vetskap om vad som orsakar problem med potenser 
skulle en annan struktur av lektionen ge andra möjligheter att lyssna på eleverna och att skapa fler 
tillfällen för lärande. Vi borde studera elevers missuppfattningar mer och diskutera dessa för att ge en 
bra hjälp för att leda matematiska diskussioner på ett produktivt sätt (Johnson & Larsen, 2012). Vik-
tors elever har problem att utrycka sig på ett matematiskt sätt. De universitetsstudenter som deltog i 
Johnson och Larsens (2012) studie kunde inte kommunicera med sin lärare men det visade sig bero på 
att läraren saknade den pedagogiska kunskapen, PCK, för att förstå deras matematiska resonemang. 
För att eleverna ska kunna uttrycka sitt matematiska tänkande och resonemang på ett begripligt sätt i 
Viktors klass behöver de behärska en matematisk diskurs som innefattar mer än att använda relevanta 
begrepp med potenser och potensekvationer. Eleverna behöver behärska matematikens speciella ord 
och uttryck, det semiotiska register som används inom matematiken, för att kunna uttrycka sina mate-
matiska resonemang. 

Det förekommer inga helklassdiskussioner i Viktors klass vid de observerade tillfällena.  Det är bara 
individuella diskussioner mellan elever och lärare, eller mellan elever. Under denna lektion kan Viktor 
därför inte använda vare sig analytic eller social scaffolding (Speer & Wagner, 2009). De 13 uppgifter 
som eleverna arbetade med har en struktur som ger möjlighet till analytic scaffolding i den följande 
lektionen när de skulle gå igenom frågorna. I den studie som Speer och Wagner (2009) gjorde visade 
det sig att matematiklektorn inte använde studenternas bidrag för att leda diskussionen vidare av flera 
skäl. Viktors lektion är inte planerad för att ha en helklassdiskussion. Det finns inga gemensamma 
tillfällen för lärande skapade för eleverna under lektionen. Meningen med hans lyssnande är inte att 
använda sig av elevernas bidrag. De elev-lärar interaktioner som uppstår leder inte vidare i denna 
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lektion eftersom det inte finns utrymme för att låta elevernas resonemang bidra till en helklassdis-
kussion. Viktors lyssnande blir därför begränsat till evaluative listening.  

Det är svårt för Viktor att förstå vad eleverna säger och menar under denna lektion. När eleverna ger 
fel svar lotsar Viktor dem vidare i hur de ska tänka istället för att fråga vad de menar. Många av elev-
erna vill ha hans hjälp. Han har inte tid att stanna så länge hos varje elev för att försöka förstå vad de 
säger. Arcavi och Isoda (2007) säger att för att ha kapaciteten att anpassa sig till en annans perspektiv, 
för att ”wear her conceptual spectacles” (s. 114) krävs en stor intellektuell ansträngning som måste 
förvärvas och praktiseras. Strukturen av Viktors lektion och tidsbristen begränsar honom att ta den 
andres perspektiv (Arcavi & Isoda, 2007). Han har ett stort tålamod och ger eleverna tid att försöka 
formulera sig, men det är inte så lätt att höra dem. Lärare ”hör genom” sitt personliga och sociala rast-
er (Wallach & Even, 2005). Efter att ha lyssnat på interaktionerna från denna lektion så många gånger 
funderar jag mycket på vad jag hör och vad Viktor hör när han lyssnar på sina elever? Mitt lyssnande 
sker i lugn och ro under upprepade tillfällen medan Viktor lyssnde en gång i stressig situation. 

Viktor blir begränsad i sitt lyssnande ur olika aspekter. Elevernas bristande förmåga att uttrycka sina 
frågor eller resonemang samt strukturen på lektionen bidrar till att det saknas såväl utrymme som tid 
för att använda interpretive eller generative listening. Med en annan struktur av lektionen skulle elev-
erna kunna lyssna mer på varandra varvid en matematisk diskurs skulle kunna skapas. Meningen med 
Viktors lyssnande skulle få en annan innebörd. I ett längre tidsperspektiv skulle eleverna kunna lära 
sig att uttrycka sitt matematiska resonemang så att fler förstår. Därmed skulle det bli möjligt för lärar-
en att använda ett generativt lyssnande, förutsatt att lektioner planerades och strukturerades för detta.  

7.1.2 Ninas lyssnande 

Nina letar efter olika matematiska resonemang hos eleverna när hon går runt och lyssnar. Hon vill 
gärna ha en lösning som använder ett resonemang i tabellform eftersom hon vill utveckla elevernas 
förmåga att tänka i det avseendet. Om Nina inte hittar det hon söker har hon gamla elevlösningar i 
reserv. Strukturen av hennes lektion hjälper henne att söka efter elevernas bidrag och att få tid att fun-
dera på hur hon ska lyfta fram dem i den gemensamma avslutande diskussionen. I den studie som 
Johnson och Larsen (2012) gjorde med universitetsstuderande i matematik förstod inte deras lärare 
elevernas bidrag. Läraren hade inte tillräckligt med ”pedagogical content knowledge”, PCK, för att 
lyssna produktivt på eleverna. Nina lyssnar och frågar tills hon förstår elevernas bidrag. Hon väljer 
sedan ut några elevlösningar som bidrar till hur lektionen fortlöper.  

Nina börjar och slutar sin lektion med helklassdiskussioner. Det är etablerat sedan tidigare vilka socio-
matematiska normer som gäller i klassrummet när de diskuterar matematiska lösningsmetoder. Om 
någon elev inte uppträder respektfullt säger Nina ifrån. När hon går runt och lyssnar på elevernas re-
sonemang får hon en överblick av hur elevernas lösningar ser ut. Hon väljer ut vilka elevbidrag som 
ska lyftas fram för att föra diskussionen om Olssons gård vidare. Nina använder mer tid för att lyssna 
på de eleverna som ska presentera sina resonemang senare under lektionen. Hon får även mer tid att 
själv fundera över hur hon ska organisera elevernas bidrag. Nina tillämpar såväl analytic som social 
scaffolding (Speer & Wagner, 2009) under lektionens gång. Hennes lyssnande tar tid och strukturen av 
lektionen ger henne tid att kunna lyssna. Nina skapar tillfällen så att eleverna kan uttrycka sina mate-
matiska idéer. Speer och Wagner (2009) beskriver det som att ”valuable learning opportunities in in-
quiery- and discussion-driven classes can be created through teachers’ use of analytic scaffolding” (s. 
557). Nina frågar eleverna vad de menar med sina resonemang, hon försöker förstå hur Rikard samt 
Annika och Erika har tänkt och bestämmer sig sedan för hur deras bidrag ska integreras i lektionen. 
Nina använder både ett interpretive och ett generative listening under hela lektionen. Arcavi och Isoda 
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(2007) beskriver olika aspekter av vad det innebär att lyssna; att skapa tillfällen för eleverna att enga-
gera sig och uttrycka sina matematiska idéer, att försöka förstå elevernas bidrag genom att ta den an-
dres perspektiv och att avgöra hur elevernas idéer ska integreras i undervisningen på ett meningsfullt 
sätt. Nina uppfyller alla dessa beskrivningar av att lyssna. I de analyserade elev-lärar interaktionerna 
framgår det att hon, ofta och framgångsrikt, tillämpar den andres perspektiv (Arcavi & Isoda, 2007).   

Noterbart är att flera av Ninas elever kan formulera sina matematiska resonemang och tankar på ett 
mer begripligt sätt än vad flera av Viktors elever kan göra. Det är en ålderskillnad om nästan fyra år 
mellan eleverna i dessa grupper. Ninas sätt att leda helklassdiskussionen skapar en trygghet i klass-
rummet. Hon bygger medvetet upp en matematisk diskurs med de matematiska ord och uttryck som är 
relevanta med denna uppgift. Nina lyssnar noga med evaluative listening på vilka ord som eleverna 
använder och hur de använder dem. Wallach och Even (2005) anser att lärare ”hör genom” sitt person-
liga och sociala raster. Nina har ett starkt engagemang och förhållande till matematiken. Hon lyssnar 
på eleverna som vet att hon lyssnar och att hon vill höra hur de tänker. Diskussionerna engagerar alla 
elever i Ninas klass, fokus är bara på djuren på Olssons gård och de olika sätten att lösa uppgiften. 
Suurtamm och Vézina (2010) beskriver lyssnandet som en kollektiv ansträngning, ”listening to one 
another became a collective action” (s. 15). Fokus under hela lektionen behandlar sättet att tänka och 
inte på vad som är det rätta svaret. Strukturen på lektionen hjälper Nina att använda generative lis-
tening. 

Nina är fokuserad på att lyssna på eleverna. Lektionens struktur gör att hon behöver elevernas bidrag. 
Hur skulle lektionen med algebra ha utvecklats om Nina inte hade funnit någon elev som ritade bilder 
eller försökte göra en tabell? Även om hon har sparat tidigare elevers lösningar som reservmaterial 
skulle lektionen kanske inte utvecklas som den nu gör. I Ninas lektion är det elevernas egna bidrag 
som utvecklar elevernas resonemang och lärande.   

Fokus i denna studie har varit på innehållet men strukturen av lektionen påverkar lärarens lyssnande i 
hög grad. Sammanfattningsvis anser jag att lektionens struktur hjälper Nina i sitt lyssnande och be-
gränsar Viktor i sitt lyssnande. Denna studie visar att ett arbetssätt med problemlösning kräver en an-
nan struktur av lektionen och även en annan typ av lyssnande. Om man inte ändrar sitt arbetssätt men 
vill ändra sitt lyssnande till generative listening tror jag att man så småningom kommer att ändra sitt 
arbetssätt för att underlätta denna typ av lyssnande. Fortsatta studier behövs för att förvärva mer kun-
skap om hur lärare som arbetar med generative listening strukturerar sina lektioner.  

7.2 Metoddiskussion 
Denna studie är gjord med ett teoretiskt urval av lärare som lyssnar på sina elever. Om urvalet hade 
bestått av icke-lyssnande lärare hade denna studie inte varit möjlig att genomföra. Därför ser jag ingen 
anledning att använda ett slumpmässigt urval. Syftet med studien är att undersöka hur lärare lyssnar 
till sina elever och att försöka karaktärisera lärares lyssnande. Studiens resultat är baserat på två lärares 
lyssnande. Variationen i deras lyssnande innefattar de tre definierade beskrivningskategorierna. Det 
hade varit önskvärt att ha med fler lärare i denna studie, men jag tycker att det aktuella urvalet har 
varit tillräckligt för denna studie vars syfte inte är att kvantifiera lärares lyssnande.   

Att använda en fenomenografisk ansats för denna undersökning innebär att den använda metoden be-
står av att lyssna på de inspelade lektionerna och att läsa de transkriberade lektionerna upprepade 
gånger. I efterhand inser jag att det skulle ha varit bra med en medbedömare för att öka trovärdigheten 
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av min tolkning av den insamlade empirin. Jag tycker att min tolkning av lärarnas lyssnande i de ut-
valda elev-lärar interaktionerna är såväl realistisk som vederhäftig.  

Metoden med att spela in elev-lärarinteraktioner har fungerat mycket bra. Även Emanuelsson (2001) 
använde en ljudbandspelare för att spela in de analyserade lektionerna. Varför jag har valt att spela in 
de observerade interaktionerna i klassrummen med en digital bandspelare och inte filma med en video-
bandspelare diskuterar jag mer utförligt i kapitel 4.1.  

Det inspelade materialet har blivit reducerat genom att jag har gjort ett urval av lämpliga elev-lärar 
interaktioner att transkribera och analysera. Urvalet är viktigt i analysarbetet. De valda episoderna har 
varit givande att analysera med fokus på lärares lyssnande och därför bidragit till att denna studie kun-
nat bibehålla sitt fokus av lärares lyssnande.  

7.3 Studiens bidrag 
Av de forskningsartiklar som har använt ett lyssnande ramverk definierat av Davis (1997) och Yackel 
et al. (2003) har studierna gällt hur lärare lyssnar med urval av lärare från universitet eller från lågstad-
iet. Av alla de undersökningar som jag har tagit del av är inga gjorda med ett urval av lärare som 
undervisar elever som är mellan 15 och 19 år. Därför är lärare som undervisar vid högstadiet och 
gymnasiet ett relevant urval för denna studie.   

Nina har förmågan att leda diskussioner i helklass så att elevernas förståelse och förmåga att föra ma-
tematiska resonemang utvecklas mycket. Att följa och dokumentera hennes arbete kan hjälpa och in-
spirera många andra lärare. Speer och Wagner (2009) säger att ”researchers who examine and describe 
the practices and tools that successful teachers use to orchestrate discussions are making valuable 
contributions“ ( s. 560). 

Genom att använda begreppen evaluative listening, interpretive listening och generative listening får 
vi ett språk att beskriva matematiska diskussioner i klassrummet som hitintills inte har använts så 
mycket. Vi blir mer medvetna om hur vi lyssnar på hur elever tänker och resonerar matematiskt. Ef-
fekten av att medvetandegöra lärare om hur de lyssnar kan ha långtgående konsekvenser (Arcavi & 
Isoda, 2007; Wallach & Even, 2005).  

Med det starka fokus som finns idag på evaluative listening för att bedöma elevernas förmågor be-
gränsar vi vårt lyssnande. Om lärare blir medvetna om hur de lyssnar på sina elever skulle det kunna 
påverka matematikundervisningen mycket. Att lyssna för att förstå elevernas tänkande och resone-
mang och att dessutom vilja använda elevernas bidrag på ett meningsfullt sätt behöver generative lis-
tening.  Ett sådant lyssnande förutsätter att lektionen är strukturerad för att ge utrymme och tid för att 
lyssna och kunna använda elevernas bidrag. De två företeelserna, struktur och lyssnande, är samman-
flätade och kräver en medvetenhet för att kunna hanteras. Lärares förmåga att tillämpa generative lis-
tening skulle kunna utvecklas med lämplig fortbildning.  

7.4 Vidare forskning 
En implikation av studien är hur strukturen av lektionen påverkar lärares lyssnande. Om lärare ändrar 
sin praktik och börjar arbeta mer med problemlösning i form av discovery learning eller ett undersök-
ande arbetssätt behöver lärare ändra sitt sätt att lyssna. Forskningsfrågor som behandlar generative 
listening är av stort intresse att undersöka vidare; 
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Hur kan lektionsstrukturen stödja matematiklärare att utveckla generative listening?  

Hur arbetar matematiklärare som använder generative listening med olika strategier för att tillvarata 
elevernas bidrag?  

En större studie för att undersöka hur ett förändrat arbetssätt påverkar lärares lyssnande skulle vara 
intressant att göra även i Sverige. Suurtamm och Vézina (2010) rapporterade om en professionell treå-
rig fortbildningsstudie från den fransktalande delen av Ontario i Canada. Deltagande lärare kom från 
olika stadier. Ett team med matematikdidaktiker utformade material som prövades av lärarna i klass-
rummet. Arbetet följdes upp kontinuerligt och diskuterades av deltagande lärare och fortbildare. Syftet 
var att inte att tala om för lärarna vad de skulle göra i sina klassrum utan de skulle behålla sin pedago-
giska och didaktiska frihet (Suurtamm & Vézina, 2010);  

The professional development initiative did not tell the teachers what they should be doing in the 
classrooms but allowed the teachers to experience new ways of teaching and learning and to talk 
about those exeperiences. The teachers, in turn, moved this model of collaboration and attentive lis-
tening and responding to their classrooms where the students experienced new ways of exploring 
mathematics. In both settings, new pedagogical and mathematical understanding emerged (s. 15). 

En flerårig studie skulle kunna fokusera på lärare som undervisar vid högstadiet och gymnasiet ef-
tersom elever i denna åldersgrupp är så lite undersökt med avseende på lärares lyssnande.  
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Bilaga 1 

Information om undersökning om hur lärare lyss-
nar på sina elever 
 
Jag heter Maria Wærn och är gymnasielärare i matematik. Under läsåret 2014 – 2015 kommer jag att 
göra ett självständigt arbete för masterexamen i Matematikämnets didaktik. Syftet med studien är att 
undersöka hur matematiklärare lyssnar på sina elever i klassrummet. Jag vill försöka hitta olika typer 
av lyssnande som används i matematikundervisningen. Om eleverna ska bli aktiva och diskutera mer 
matematik på lektionerna finns det även ett stort intresse för hur lärare lyssnar på sina elever.  

Denna undersökning kommer att ske i form av ljudinspelningar av lektioner med fokus på kommuni-
kationen mellan lärare och elever i matematikundervisningen. Jag skulle vilja vara med på tre olika 
matematiklektioner som du har med samma klass. De lärare som tillfrågas har valts ut då de har ett 
etablerat sätt att lyssna på sina elever och att de har ett intresse för att utvecklas i sin praktik. Den in-
spelade interaktionen mellan lärare och elever kommer sedan att transkriberas. Materialet behandlas 
konfidentiellt och insamlad data presenteras med alla deltagares namn avidentifierade.  

Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt. Du kan även när som helst avbryta ditt del-
tagande i studien utan närmare motivering.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Institutionen för matematikämnets 
och naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms Universitet.  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

Täby 2014-11-10  

 

Maria Wærn 

 

Handledare vid Stockholm universitet 

Kerstin Pettersson 

Universitetslektor i Matematikämnets didaktik  
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Bilaga 2 

Informerat samtycke till lärare vilkas lektioner 
kommer att ljudinspelas 
 

Du är härmed tillfrågad om att deltaga i en studie som handlar om hur matematiklärare lyssnar på sina 
elever i klassrummet. 

Undersökningen kommer att ske i form av ljudinspelningar av lektioner med fokus på kommunikat-
ionen mellan lärare och elever i matematikundervisningen. Den inspelade interaktionen mellan lärare 
och elever ska sedan transkriberas. Materialet behandlas konfidentiellt och insamlad data presenteras 
med alla deltagares namn avidentifierade. Denna studie kommer att genomföras i enlighet med Veten-
skapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Alla original-
dokument, arbetskopior och ljudinspelningar skall förvaras oåtkomliga för obehöriga. Medverkan i 
undersökningen är frivillig. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering.  

Hör gärna av dig om du har några frågor. Om du är intresserad av resultaten från denna undersökning 
och mitt slutgiltiga arbete kan jag skicka det till dig när jag har slutfört arbetet.  

 

 

Jag samtycker till att medverka i Maria Wærns forskningsprojekt och tillåter ljudinspelningar av 
undervisning där jag och elever är med i fokus:  

 

……………...…….. 

Datum 

 

…………………………………………………. 

Underskrift 

 

…………………………………………………. 

Namnförtydligande 
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Bilaga 3 

Observationsschema 
Datum 

Skola/Lärare 

Årskurs 

Matematikkurs 

Antal elever i gruppen 

Total lektionstid enligt schema (min) 

 

Möblering 

Parvis/gruppvis/u-formad/övrigt 

Numrera bänkar/elever medsols med start längst upp till vänster i klassrummet. 

 

 

Undervisningsmönster 

Elevaktiv/elevpassiv helklassundervisning 

Läraraktiv/lärarpassiv handledning vid individuellt arbetet, par- eller grupparbete 

 

 

Läromedel 

Lärobok/Pedagogiska datorprogram/Räknare/Internet/Material skapat av läraren/Andra läromedel 

 

 

Reflektioner 

Vilka interaktioner observerades under lektionen? 

 

Övrigt 
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Observation av lektionsförlopp med fokus på lärar- och elevinteraktioner 

 

Tid Lärares placering Observationer 

   

0  

 

 

 

 

 

3  

 

 

6  

 

 

 

9  

 

 

12  

 

 

 

15  

 

 

18  

 

 

 

21  

 

 

24 

 

 

 

 

 

27 
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33 

 

 

 

 

 

36 
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48 

 

 

 

 

51 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

57 

 

 

 

 

 

60 
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Bilaga 4 

Uppgifter med potenser för åk 1 
 

1. Beräkna följande potenser 
 
a.    b.   c.  

d.   e.   f.  

 

2. Beräkna följande potenser 
 
a.    b.   c.  

d.   e.   f.  

 

3. Varför blir   ett positivt tal medan  blir ett negativt tal? 
 

4. Blir   ett positivt eller ett negativt tal? (ni får inte räkna på miniräknaren och kolla 
innan ni förklarat) 
 

5. Hur skulle ni lösa ekvationen   ? 
 

6. Varför har ekvationen i uppgift 5 två olika lösningar? 
 

7. Hur många lösningar har ekvationen   ? 
 

8. En kvadrat har en area på 36 kvadratmeter. Hur lång är kvadratens sida? 
 

9. Lös ekvationen   ? 
 

10. Varför har uppgift 8 bara en lösning men uppgift 9 har två lösningar? 
 

11. Vad är skillnaden mellan   och  ? 
 

12. Försök lös uppgiften   
 

13. Går det att hitta något sätt att lösa uppgiften   ? 
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