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Läroplanen för grundskolan betonar att skolan ska främja elevers utveckling 
genom att använda varierade arbetsformer samt ett varierat innehåll. 
Skolverkets forskningsrapport; Lusten att lära – med fokus på matematik 
(2001–2002) skriver att en varierad undervisning är viktig i matematik. Syftet 
med denna studie är att undersöka hur lärare i årskurs 1–3 använder sig av 
olika artefakter, modes och semiotiska resurser, och till vilken grad, vid 
introduktionen av matematiklektioner. Vi använde oss av strukturerade 
observationer med kompletterande intervjuer och bearbetade det insamlade 
materialet med kodning och kategorisering. Resultatet visar att vilka modes, 
semiotiska resurser och artefakter, samt hur de används varierar. Slutsatserna 
av studien är att det är viktigt att lärare är medvetna om vilka resurser de har till 
hands och hur de ska använda sig av dem samt att medvetet välja resurser som 
tar hänsyn till det multimodala perspektivet. 
______________________________________________________     
Nyckelord: Semiotiska resurser, multimodalt perspektiv, modes, teckensystem, 
artefakter, sociokulturellt perspektiv, lektionsintroduktion, matematik och 
lärande. 
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1 Inledning  

Läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) betonar att skolan ska främja elevers 
utveckling genom att använda varierade arbetsformer samt ett varierat innehåll. 
Skolverkets forskningsrapport; Lusten att lära – med fokus på matematik (2001–
2002) betonar att en varierad undervisning är viktig i matematik. 
Undervisningssituationer där det funnits flera elever som visat en lust att lära har 
kännetecknats av att det har funnits en variation i arbetsformer och innehåll. För att 
kunna tillgodose elevers olika behov och olika sätt att lära behöver innehåll, 
arbetsformer, arbetssätt och läromedel alltså varieras. Lärare kan till exempel 
använda sig av olika undervisningsstilar och olika sätt att uppleva matematik för att 
fånga elevernas intresse. Sengüel och Dereli (2013) hävdar att den “traditionella” 
metoden att lära matematik, där läraren leder lektionen med hjälp av läroböcker, ofta 
resulterar i ett sjunkande intresse för matematikämnet. Författarna menar att vilken 
metod som används i matematikundervisningen påverkar elevernas attityd och 
inlärning och att genom sociala interaktioner kan meningsfullt lärande uppnås. 
Användning av varierade undervisningsmetoder med flera olika uttryckssätt kan 
vidga förståelsen för innehållet i ämnet och detta motiverar elevernas lärande i 
matematik.  
  
Mot bakgrund av detta anser vi att det är av vikt att undersöka hur lärare arbetar för 
att skapa en varierad undervisning. Likt Sengüel och Dereli så är våra egna 
erfarenheter att undervisning många gånger endast utgår från läroboken vilket kan 
göra att undervisningen inte blir varierad och att få uttryckssätt används. Vi har valt 
att fokusera studien på lektionsintroduktionen i matematik utifrån Clarke m.fl. 
(2007) som beskriver i ett ramverk för lektionsstudier en lektion som indelad i olika 
delar, lesson events; begining the lesson, the learning task, student(s) at the front, 
putting in to practice och matome (summuning up). Ramverket skapades för att 
kunna jämföra klassrumsundervisning runt om i världen. Genom att titta på ett 
specifikt lesson event kan en jämförande analys mer adekvat genomföras än om man 
studerar hela lektionen. 
 

Arzarello och Paola (i Woo, Lew, Park & Seo 2007) skriver att många forskare ser 
läraren som en semiotisk medlare som främjar utvecklingen av teckenskapande i 
klassrummet. Lärandet kan ses som ett system av handlingar för att främja 
internaliseringsprocessen. Internaliseringsprocessen innebär att mentala funktioner 
medieras med hjälp av fysiska och intellektuella redskap. Ett intellektuellt redskap är 
till exempel språket. Vi byter ständigt kunskap och information i samspel med andra. 
Språket har en retorisk karaktär vilket innebär att språket ses som ett redskap för att 
skapa mening mellan individer som använder språket i sociala sammanhang. 
Individer tillägnar sig betydelse och innebörder av det talade språket samt samspelet 
mellan vad ord innebär för en individ och vad det betyder för gruppen (Säljö, 2000). 
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Newcombe (2010) menar att många elever lär sig bättre när läraren använder gester 
än när läraren endast använder talspråk. Det sker alltid en tolkning utifrån de 
resurser vi har för att sammankoppla form och innehåll - mening förmedlas av 
läraren och tolkas av omgivningen. Det är dock inte alltid som den mening som sänds 
ut av teckenskaparen (läraren) överensstämmer med den mening som skapas av 
teckentolkaren (eleverna). Olika modes (till exempel talspråk och gester) som 
kombineras är olika väl lämpade att användas i kombination beroende på situation. 
När människor skapar mening i olika sociala och kulturella sammanhang utvecklas 
modes på olika vis vilket gör att de tilldelas olika mening. För att se hur lärare 
förmedlar kunskap till eleverna är det därför viktigt att se hur de använder sig av 
olika artefakter, modes och semiotiska resurser då det genom dessa blir tydligt hur 
lärarna använder sig av olika uttryckssätt för att ge variation i undervisningen (Leijon 
& Lindstrand, 2012).  
 
Boesen m.fl. (2013) hävdar att eftersom läroplanen inte är tydlig med hur man kan 
arbeta för att nå målen, väljer många lärare att istället behålla sitt nuvarande 
arbetssätt vilket oftast inte är varierande eller visar på matematikens olika delar. 
Matematikundervisningen är styrd av någon form av styrdokument som till exempel 
läroplanen, men i klassrummet är det oftast ensamt elevarbete i läroboken som 
tillämpas Arzarello och Paola (i Woo m.fl., 2007) menar att semiotik är ett kraftigt 
redskap för att observera en didaktisk process. Enligt författarna är det viktigt att 
studera relationen mellan semiotiska resurser då både lärare och elever använder 
flera sådana samtidigt. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka semiotiska resurser och artefakter 
som används vid introduktionen till matematiklektioner hos lärare i årskurs 1–3 och 
hur de används för att skapa en varierad undervisning.  

För att uppfylla syftet utgår vi från forskningsfrågorna: 

1. Vilka artefakter, modes och semiotiska resurser använder lärare vid 
introduktionen av matematiklektioner? 
 

2. Hur använder läraren olika artefakter, modes och semiotiska resurser vid 
introduktionen av matematiklektioner? 

 

2 Teori 

Multimodalitet fungerar som ett analysverktyg när man ska studera användningen av 
flera uttryckssätt (Leijon & Lindstrand, 2012). Multimodalitet är en relativt “ung” 
teori om lärande som betonar att undervisningen bör varieras och att flera 
uttryckssätt bör användas (Selander & Kress, 2010). I undervisning kan läraren 
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använda sig av olika resurser såsom olika artefakter och teckenvärldar vilka används 
och bearbetas av de lärande (eleverna) i ett socialt sammanhang. Artefakter är 
designade för specifika ändamål och exempel på artefakter i undervisningen är 
läroböcker, lärarhandledningar, spel och konkret material som till exempel klossar.  
 
I det sociokulturella perspektivet har redskap och verktyg en stor betydelse och dessa 
redskap och verktyg innebär både fysiska artefakter såväl som intellektuella resurser. 
Med hjälp av de olika redskapen och verktygen kan vi förstå omvärlden och hur vi 
agerar i den (Säljö, 2000). Selander och Kress (2010) menar att olika resurser skapas 
och används i olika sociala sammanhang. Kommunikation kan ses som sociala 
processer av teckenskapande när vi ser det ur ett socialsemiotiskt perspektiv, det 
socialsemiotiska perspektivet är en del i det multimodala perspektivet. Fokus ligger 
på hur människor kommunicerar med hjälp av olika modes (teckensystem) och 
semiotiska resurser. Olika modes kan till exempel vara bilder, kroppsspråk (gester), 
talat eller skrivet språk. Semiotiska resurser är de olika delarna i ett mode, till 
exempel är tonläge en semiotisk resurs i talat språk och skrivstil i skrivet språk 
(Leijon & Lindstrand, 2012). Ur ett multimodalt perspektiv ses semiotikens “modes” 
som något som används i lärandet för att skapa mening och de olika semiotiska 
resurserna får sin betydelse i de sociala sammanhang där de skapats (Selander & 
Kress, 2010). Detta kan innebära att till exempel de gester som en lärare använder 
har en specifik mening som endast hens elever har förståelse för, då de har skapats i 
det sociala sammanhanget med eleverna. Leijon och Lindstrand (2012) betonar 
individens roll i teckenskapandet; 
 

Människor betraktas med andra ord som teckenskapare som utför ett semiotiskt 
arbete när de, i egenskap av deltagare i sociala sammanhang, skapar tecken 
utifrån sitt intresse i stunden och med hjälp av de resurser som är tillgängliga 
för dem i den aktuella situationen (Leijon och Lindstrand, 2012, s. 177).  

 
Arzarello och Paola (i Woo m.fl., 2007) skriver om tal-gest enheten som betyder att 
gester och talspråk har en relation till varandra. Lejion och Lindstrand (2012) 
betonar att det kan finnas en risk att olika teckensystem kan förmedla motsägelser. 
Till exempel kan det med tal sägas något, men mimik, gester eller kroppsspråk säger 
något annat. Detta kan skapa förvirring mellan förmedlaren och mottagaren. De 
uppger att Hodge och Kress anser att det finns flera semiotiska sätt att kommunicera 
och därför vidgade de synen på kommunikation för att inkludera alla tänkbara 
teckensystem och inte endast det talade språket. 
 
Ur ett socialsemiotiskt perspektiv ses lärandet som en social, kommunikativ och 
teckenskapande aktivitet, där gester, språk både det skriftliga och det muntliga, 
digitala medier samt konkreta material av olika slag utgör olika resurser som skapas i 
sociala sammanhang (Selander & Kress, 2010). I perspektivet ses lärandet som en 
process där flera uttryckssätt och resurser används för att skapa mening. Lärandet 
kan ses som en ständig process där elever jämför gammalt med nytt och i vissa fall 
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imiterar andra. En lektions introduktion kan ses som en situation där elever i 
efterkommande arbete i viss mån ska imitera läraren eller följa dess instruktioner. 

3 Metodologi 

I metodologikapitlet presenteras de metoder som använts under studiens gång. I 
avsnittet 3.1 redogörs för de datainsamlingsmetoder som använts, varför dessa 
metoder har valts, samt urval, reliabilitet och validitet. I avsnitt 3.2 redogörs för hur 
analys av data har genomförts i två underrubriker; 3.2.1 klassrumsobservationer och 
3.2.2 lärarintervjuer. Kapitlet avslutas med en redogörelse för etiska överväganden i 
avsnitt 3.3.   

3.1 Datainsamlingsmetod 

Genom det sociokulturella, socialsemiotiska och multimodala perspektivet formar vi 
vår metod som består av strukturerade klassrumsobservationer (3.1.1-3.1.2) med 
kompletterande lärarintervjuer (3.1.3). 

3.1.1 Observationer 

Eftersom det inte fanns tid att observera hela matematiklektioner valdes 
introduktionen, då vi anser att introduktionen är en väsentlig del av inlärningen, där 
läraren kan fånga elevers intressen samt deras förståelse för resten av lektionen. Med 
inspiration av Clarkes m.fl. (2007) ramverk om lesson events observerar vi 
introduktionen av en matematiklektion. Vid observationer iakttas en individs 
beteende, i detta fall lärarens användande av olika modes och semiotiska resurser vid 
introduktion av en matematiklektion. Observatören får en direkt observation av ett 
beteende till skillnad från intervjuer och enkätundersökningar där personerna ifråga 
ibland inte själva är medvetna om deras beteende eller tror att de agerar på ett sätt 
medan de i själva verket agerar på ett annat (Bryman, 2011). Ett observationsschema 
(se bilaga 1) användes för att kunna samla in data på ett systematiskt sätt med 
forskningsfrågorna i fokus.  
 
Det genomfördes observationer med fem olika lärare under två veckors tid med 1-6 
observationer per lärare och under studiens gång genomfördes totalt 13 
observationer. Vid observationerna antecknades det med hjälp av 
observationsschemat från en position längst bak i klassrummet. 

3.1.2 Observationsschemat  

Vid utformandet av observationsschemat valde vi att observera ett antal olika 
artefakter, modes och semiotiska resurser. Dessa valdes utifrån tidigare forskning och 
grundskolans läroplan. I varje ruta för olika artefakter och modes i 
observationsschemat antecknas de olika semiotiska resurser som läraren använder, 
då det är genom dessa som läraren avser ge mening till det som ska förmedlas.  
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Talspråk: Vi valde att dokumentera hur lärare använder sig av talat språk. Språket är 
centralt för hur individer tillägnar sig betydelse och innebörder av det talade språket i 
sociala sammanhang (Säljö, 2000). Under observationerna antecknades semiotiska 
resurser så som tonläge, ordval och betoningar i det talade språket.  
 
Interaktioner: I kursplanen för matematik i läroplanen (Skolverket, 2011) står det att 
eleverna ska utveckla kunskaper för att kunna formulera och beskriva olika 
matematiska situationer. Utifrån detta har vi valt att titta på hur lärare använder sig 
av interaktion och dialoger vid introduktionen. Vi har valt att dokumentera när och 
hur läraren ger elever frågor och diskuterar svaren eller uppgiften med dem. 
 
Skriftspråk: Selander och Kress (2010) betonar skriftspråkets roll i undervisningen. 
Vid observationerna observerades lärarens skrivstil, punktuation, om läraren skrev 
med versaler eller gemener och andra semiotiska resurser i skriftspråket som avser ge 
mening åt det läraren vill förmedla till eleverna. 
 
Gester: Olika teckensystem kan motsäga varandra eller användas som komplement. 
Det läraren säger med ord kan till exempel motsägas med olika gester eller 
kroppshållning (Leijon & Lindstrand, 2012). När lärares gester observerades i studien 
såg vi inte bara vad för gester som användes utan även om gesterna speglade det som 
sagts eller kompletterade det som sagts. Syftet med att observera lärares gester är att 
med hjälp av de olika semiotiska resurserna som lärare använder ger mening åt det 
som sägs. Vid observationen av gester ges en bild av hur lärare använder olika 
uttryckssätt vid introduktionen av matematiken.  
 
Digitala resurser och spel: Selander och Kress (2010) menar att digitala resurser ger 
elever tillgång till en snabbare och mer nyanserad kunskapskälla. Genom 
observationerna såg vi om lärare använder sig av digitala medier då det framgår av 
läroplanen att detta ska göras tillgängligt för eleverna (skolverket, 2011). Digitala 
medier kan vara spel, appar, datorer och smartboards, som vi vid observationerna 
kunde se om och hur de används. 
 
Musik, bild och konkret material: I kursplanen för matematik (Skolverket, 2011) står 
det att matematikundervisningen syftar till att ge elever möjlighet att möta och 
använda estetiska värden. Under kunskapskraven för årskurs tre står det att elever 
ska kunna beskriva begreppens egenskaper med hjälp av bilder, symboler och 
konkret material. Utifrån detta valde vi att titta på hur lärare använder sig av musik 
och bild och konkret material vid introduktionen i matematik. 
 
Lek: Under observationerna noterade vi om lärare använder sig av lek i sin 
undervisning och hur det används vid introduktionen i matematiken. I läroplanen 
står det att lek och skapande arbete är en väsentlig del av lärandet och att i de tidiga 
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åren har leken en stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper 
(Skolverket, 2011). 

3.1.3 Intervjuer 

Vi valde att utöver observationer ha kompletterande intervjuer för att få en bild av 
lärarens intentioner i introduktionen och se det i förhållande till resultatet av 
observationernas. Detta gjorde vi utifrån att det fanns en risk att observationerna 
väckte frågor och/eller funderingar som kunde behöva förtydligas och som endast 
kunde besvaras av läraren. Utifrån observationerna kan de observerade fenomenen 
endast tolkas och de efterföljande intervjuerna avsåg att kontrollera dessa tolkningar. 
Intervjuer genomfördes endast vid lektioner där frågor uppstod samt efter sista 
observationen hos respektive lärare och utgjordes av ostrukturerade intervjuer. Det 
genomfördes totalt 11 intervjuer.   
 
Vid ostrukturerade intervjuer använder sig forskaren ofta bara av en enda fråga och 
reagerar endast på det som kan vara väsentligt för följdfrågor (Bryman, 2011). På de 
uppföljande intervjuerna efter sista observationen med respektive lärare användes 
semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide (se bilaga 2) som stöd. Vid en 
sådan typ av intervju ges också möjlighet att ställa följdfrågor och på det sättet blir 
intervjuprocessen flexibel och det ger en indikation på vad läraren upplever vara 
viktigt. På grund av sjukdom och andra omständigheter skedde två av elva intervjuer 
via mejl istället för muntligt efter sista observationen och därmed blev dessa mer 
formulärbetonade. Intervjuerna som genomfördes efter den sista observationen hade 
som syfte att undersöka hur läraren ser på att arbeta med olika artefakter, modes och 
semiotiska resurser. Intervjufrågorna var av karaktären: Vad har lektionens 
introduktion för roll för att målen ska bli uppfyllda? och Hur tänker du kring att 
arbeta med olika arbetssätt och uttrycksformer vid introduktionen? Vid 
intervjuerna användes ord som uttrycksformer istället för artefakter, modes och 
semiotiska resurser för att det skulle vara enkelt för informanterna att förstå 
intervjufrågorna. Intervjuerna genomfördes i direkt anslutning till lektionerna 
(undantag de som skedde via mejl) och svaren antecknades under intervjuernas 
gång. Valet att inte använda oss av inspelningar vid intervjuerna gjorde vi utifrån att 
det var knappt med tid, då intervjuerna genomfördes i anslutning till lektionen. Det 
var även svårt att hitta möjlighet att sitta ner samt att det ofta förekom oljud. Vid 
flertalet tillfällen kom elever in i klassrummet när intervjuerna genomfördes. Vilket 
hade varit störande om vi spelat in samt hade det funnits en risk att vi spelat in 
elevernas röster vilket vi inte hade tillstånd till. Dessa skäl bidrog till vårt beslut att 
istället använda oss av anteckningar vid intervjuerna.  

3.1.4 Urval  

Vid urvalet av informanter valdes lärare med olika lång erfarenhet i yrket, utifrån att 
vi eftersträvade en variation i undervisningserfarenhet. Lärarna i studien hade mellan 
ett halvårs till 10 års erfarenhet i grundskolans tidigare år. Syftet med en varierad 
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grupp informanter är att få en vidare bild över hur det kan se ut i olika klassrum med 
olika typer av lärare. Observationerna genomfördes med fem olika lärare under två 
veckors tid.  

3.1.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär att studien är tillförlitlig i den bemärkelsen att studiens resultat 
blir desamma om undersökningen skulle genomföras igen (Bryman, 2011). 
Observationsschemat som används i studien medför att om undersökningen skulle 
genomföras igen finns det tydliga riktlinjer om hur den ska genomföras vilket medför 
att det skulle bli ett liknande resultat. Det finns dock risk att om undersökningen 
genomförs med andra lärare eller vid andra tidpunkter så kan resultatet se 
annorlunda ut i och med att det är lärares beteende som observeras. Patel och 
Davidson (2011) skriver att eftersom människors erfarenheter och åsikter kan ändras 
behöver studiens reliabilitet inte påverkas av att resultatet kan ha ändrats om en 
ytterligare undersökning genomförs. Validitet innebär att det som studien ämnar 
undersöka är det som undersöks och om de slutsatser som studien kommer fram till 
hänger ihop (Bryman, 2011). Med detta i åtanke har vi dragit slutsatser som tydligt 
kopplas till studiens forskningsfrågor. 

3.2 Analysmetod 

Bearbetning och analys av data har skett i två steg och presenteras i avsnitt 3.2.1 där 
bearbetningen av observationerna presenteras samt i avsnitt 3.2.2 där det redogörs 
för hur bearbetningen och analysen av lärarintervjuerna gått till. 

3.2.1 Klassrumsobservationer 

Vid bearbetningen av data användes kategorisering. Med hjälp av 
observationsschemat sorterades data in under olika kategorier såsom talspråk och 
interaktion. Analysen påbörjades när alla observationer och intervjuer var 
genomförda. Vid analysen av observationerna sammanställdes vilka olika artefakter 
och semiotiska resurser som använts under observationerna samt likheter och 
skillnader mellan lärare. Sedan analyserades användningen av de olika artefakterna 
och de semiotiska resurserna lärare använder och den data som var väsentliga för 
studiens forskningsfrågor markerades, bearbetades och tabeller skapades för varje 
underkategori. Dessa presenteras i resultatavsnittet. I tabellerna beskrivs hur lärare 
använder sig av till exempel betoning, ordval och tonläge i talspråk. De data som var 
väsentliga skrevs in under varje rubrik och vid respektive lärare för att lätt få en 
överskådlig bild på likheter och skillnader mellan de olika lärarna i studien. 
Tabellerna placerades under två större kategorier som utgår från våra 
forskningsfrågor, modes och semiotiska resurser samt artefakter. Under kategorin 
modes och semiotiska resurser analyserades lärarnas talspråk, skriftspråk och gester, 
samt hur lärarna använde sig av samtal, bild, musik och lekar som syftar till att 
introducera och träna matematiken. Vid kategorin artefakter analyserades hur lärare 
använder sig av digitala medier, konkret material, film (rörliga bilder) och spel. 
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3.2.2  Lärarintervjuer 

Under bearbetningen av intervjuernas data har kodning och kategorisering använts. 
Intervjuerna antecknades och därför behövde ingen transkribering genomföras. Vid 
kodning bearbetas, sorteras och kategoriseras olika data samt skapar en koppling 
mellan olika kategorier (Bryman, 2011). Utifrån anteckningarna från intervjuerna 
delades lärarnas svar upp i olika koder som till exempel uttryckssätt och mål. 
Väsentlig information från anteckningarna markerades och placerades under olika 
koder. Därefter jämfördes de olika koderna och bearbetades och sorterades i olika 
kategorier. Efter bearbetningen och sorteringen genererades två kategorier; 
Introduktionens roll och Olika uttryckssätt. Bryman (2011) menar att svaren man får 
från intervjuerna indikerar en början på de kategorier man sedan tar fram, utifrån 
detta blev de ovan nämnda kategorierna det som stod ut från intervjuerna samt det 
som blev centralt för svaren som genererades. Lärarens mål med introduktionen är 
den första kategorin. Efter att ha sammanställt och jämfört resultatet från alla 
intervjuer, kunde vi se sambandet att svaren kopplades till “målet med lektionen”, det 
“eleverna skulle träna” m.m. Den andra kategorin blev Introduktionens roll, då 
studien syftar till att observera lektionens introduktion. Intervjuerna gav skilda svar 
men samtliga svar kopplades till varför introduktionen var viktig. Olika uttryckssätt 
blev den tredje kategorin och genererades efter bearbetning av svaren från 
intervjuerna som till större del bestod av frågor rörande lärarnas förhållningssätt till 
olika uttryckssätt samt lärares uppfattning om sitt eget arbete med olika uttryckssätt. 

3.3 Etiska överväganden  

I genomförandet av studien har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska aspekterna; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(vetenskapsrådet, 2002). Inför observationerna skickades informationsbrev ut till 
alla potentiella informanter (se bilaga 3). Lärarna informerades om att studien 
kommer att observera läraren samt att det kommer att genomföras kompletterande 
intervjuer. Enligt informationskravet ska informanterna få information om vad 
studien ska handla om, hur den går till vilket skett både via informationsbrevet samt 
vid personlig kontakt. Genom muntlig kommunikation har informanterna 
informerats om att det är helt frivilligt att delta och att de kan dra sig ur när/om de 
vill.  

 

I vår studie fanns det en risk att resultatet skulle påverkas om läraren var medveten 
om observationernas syfte. Därför var det tydligt i informationsbrevet att vi inte 
kunde gå in i detalj på syftet. De deltagande lärarna informerades om att de skulle få 
ta del av syftet och resultatet när observationerna var genomförda.  

Samtycke om att delta i studien skedde via både mejl och telefonkontakt där 
observationstillfällen bokades in. I informationsbrevet fanns även information om att 
allt kommer att hanteras konfidentiellt; skola, namn, område eller stad kommer inte 
att nämnas i studien då det inte är relevant för studiens resultat. Detta tas tillvara 
genom till exempel att namn inte nämns vid referens till intervju. Informanterna har 
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även informerats om att studien endast kommer användas för forskning och 
publiceras på DIVA.   

4 Resultat 

Här presenteras resultatet från observationer och de kompletterande lärarintervjuer 
som genomförts. I avsnitt 4.1 redogörs observationernas resultat i två underrubriker, 
4.1.1 Modes och semiotiska resurser och 4.1.2 Artefakter.  

Avsnitt 4.2 presenterar intervjuernas resultat under två underrubriker, 4.2.1 
Introduktionens roll och 4.2.2 Olika uttryckssätt. Resultatanalysen redovisas under 
4.3 och kapitlet avslutas med en resultatsammanfattning. 

4.1 Observationer 

Observationernas data bearbetades och genererade två kategorier, 4.1.1 Modes och 
semiotiska resurser samt 4.1.2 Artefakter. Genom observationer och efterföljande 
tolkningar av observationerna kom vi fram till följande resultat. 

4.1.1 Modes och semiotiska resurser 

Tabell 1 - hur talspråk används vid introduktion i matematik  

Talspråk Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 Lärare 5 

Tonläge Lugnt tonläge 
 
Lugnt men 
bestämt 
tonläge vid 
tillsägningar 

Lugnt tonläge Lugnt tonläge 
 
Lugnt men 
bestämt 
tonläge vid 
tillsägningar 

Lugnt tonläge 
 

Lugnt tonläge 
 

Ordval Korrekt 
matematiskt 
språk vid 
samtliga 
observationer 
 
Enkelt språk 
utöver de 
matematiska 
begreppen 

Korrekt 
matematiskt 
språk vid 
samtliga 
observationer 
 
Enkelt språk 
utöver de 
matematiska 
begreppen 

Korrekt 
matematiskt 
språk vid 
samtliga 
observationer 
 
Enkelt språk 
utöver de 
matematiska 
begreppen 

Korrekt 
matematiskt 
språk vid 
samtliga 
observationer 
 
Enkelt språk 
utöver de 
matematiska 
begreppen 

Korrekt 
matematiskt 
språk vid 
samtliga 
observationer 
 
Enkelt språk 
utöver de 
matematiska 
begreppen 

Betoning Betonar ord 
som Hur, 
siffror och 
lägesord 

Betonar ord som 
siffror, hur och 
matematikord 
som till exempel 
multiplikation 

Betonar färger, 
matematikord 
och siffror. 
 
Betonar varje 
ord vid 
uppläsning av 
en textuppgift 

betoningar på 
övningarna 
samt de 
matematiska 
begreppen 

betoning på 
övningarna 
 
betoning på 
ord som Hur  
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betoning på de 
matematiska 
begreppen. 

 
Alla de deltagande lärarna använder sig av ett talspråk, där betoning läggs på den 
matematiska övningen som gås igenom under introduktionen och olika matematiska 
begrepp (se tabell 1). Samtliga lärare använde en tydlig kontroll över sitt tonläge och 
ordval i samtal med eleverna. Samtliga lärare visade en medvetenhet om vilket språk 
som skulle användas, då det observerades att alla använde korrekta matematiska 
begrepp som till exempel multiplikation istället för gånger eller subtraktion istället 
för minus. Vid ett tillfälle var det en elev som inte tycktes förstå multiplikation när 
läraren frågade om detta. Efter en diskussion med läraren visade det sig vara själva 
ordet multiplikation som var problemet, och inte det matematiska (se tabell 1). 

Tabell 2 - hur skriftspråk används vid introduktion i matematik  

Skriftspråk Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 Lärare 5 

Skrivstil Tydlig skrivstil  Tydlig skrivstil Tydlig skrivstil Tydlig 
skrivstil 

Tydlig 
skrivstil 

Punktuation Förekom . och , 
vid textuppgifter 
från 
matematikbok 

Förekom . och , 
vid textuppgifter 
från 
matematikbok 

Förekom . och , 
vid textuppgifter 
från 
matematikbok 

Förekom 
ej 

Förekom 
ej 

Versaler och 
gemener 

Förekom ej Text som skrevs 
följde 
skrivreglerna  

Text som skrevs 
följde 
skrivreglerna  

Förekom 
ej 

Förekom 
ej 

Matematiska 
tecken 

= , + och - 
förekom 

=. +, - och x 
förekom 

=, + och - 
förekom 

Förekom 
ej 

=. +, - 
och x 
förekom 

Siffror siffror och tal 
skrevs i uppgifter 
av läraren på 
tavlan  
 
siffror förekom 
på lappar vid 
konkret material 
 

siffror och tal 
skrevs i uppgifter 
av läraren på 
tavlan  
 
siffror förekom 
på lappar vid 
konkret material 

siffror och tal 
skrevs i uppgifter 
av läraren på 
tavlan  
 

siffror 
och tal 
skrevs i 
uppgifter 
av läraren 
på tavlan  

siffror 
och tal 
skrevs i 
uppgifter 
av läraren 
på tavlan  

Förkortningar Förekom ej Förkortningar 
som till exempel 
kr och st 
användes 

Förekom ej  Förekom 
mm, cm, 
dm och m 

förekom 
ej 
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Textuppgifter Textuppgifter 
från 
matematikboken 
visades på 
smartboard och 
gicks igenom 

Textuppgifter 
från 
matematikboken 
visades på 
smartboard och 
gicks igenom 

Textuppgifter 
från 
matematikboken 
visades på 
smartboard 
och gicks 
igenom 

  

 
Det skriftspråk som observerades förekom i liten utsträckning och då med ett enkelt 
och välformulerat språk. Hos enstaka lärare förekom det användning av 
förkortningar som till exempel st. och kr. Det framgick inte från observationerna om 
läraren gått igenom förkortningar och dess betydelse med eleverna tidigare. Vid 
observationerna ser vi att lärare i de lägre åldrarna är noga med att gå igenom 
texterna i matematikboken (se tabell 2).  

Tabell 3 - hur interaktion används vid introduktion i matematik  

Interaktioner Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 Lärare 5 

Frågor och 
interaktion med 
eleverna 

Frågor om 
svar 
 
Frågor om 
hur eleverna 
tänkt 

Frågor om 
svar 
 
Frågor om 
hur eleverna 
tänkt 

Frågor om 
svar 
 
Frågor om 
hur eleverna 
tänkt 

Frågor om svar 
 
Frågor om hur 
eleverna tänkt 
Frågor om 
någon tänkt på 
något annat sätt 

Frågor om svar 
 
Frågor om hur 
eleverna tänkt 
Frågor om 
någon tänkt på 
något annat sätt 

 
Det förekom interaktioner/diskussioner mellan läraren och elev(er) kontinuerligt 
under alla observationstillfällen (se tabell 3). De flesta lärarna interagerade med 
eleverna där diskussioner och elevfrågor kring lektionsinnehållet förekom, där 
eleverna kunde ställa frågor och diskutera med varandra och läraren kring lektionens 
ämne. De flesta interaktionerna bestod av frågor om hur eleverna kommit fram till 
sitt svar. I många av dessa fall har lärarna försökt leda in eleverna genom att ställa 
följdfrågor eller ge exempel som till exempel, “använde du denna metod” eller 
“räknade du på detta sätt” i situationer då eleverna inte kunnat redovisa hur de tänkt 
(se tabell 3). 
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Tabell 4 - hur gester och kroppsspråk används vid introduktion i matematik  

Gester / 
Kroppsspråk 

Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 Lärare 5 

Gester som 
kompletterar 
talspråket 

Pekande på 
svarsalternati
v på tavlan 
 
Pekande på 
tal, text och 
material 
 
Tydlig 
handrörelse 
vid tal om 
hälften 
 
Visar tal med 
fingrarna 

Pekande på 
text och 
material vid 
samtal om 
dessa 
 
Visar siffror 
med hjälp av 
fingrarna 
 
Markerar 
med handen 
vid till 
exempel tre 
och tre och 
tre (för att 
visa 3x3) 

Pekande på text 
vid genomgång 
av textuppgifter 

Handrörelser för 
att visa hur man 
kan använda 
händerna för att 
räkna 
multiplikationst
abellen. 
 
tydliga 
handrörelser för 
att visa eleverna 
att det ska vara 
tyst.  
 
visar med 
pekande hand 
vem som får 
tala. 
 

använde 
fingrarna för att 
visa uträkning 
vid addition och 
subtraktion. 
 
pekar på tavlan 
för att visa 
uppställningen. 
 
täcker ena 
halvan av 
uppställningen 
för att visa på att 
det är lika 
mycket framför 
likhetstecknet 
som det är 
bakom. 

Gester utan 
tydlig 
koppling till 
talspråket 

Flertalet 
viftande 
handrörelser  

Flertalet 
viftande 
handrörelser  

Flertalet 
viftande 
handrörelser  

Flertalet 
viftande 
handrörelser  

Flertalet 
viftande 
handrörelser  

Kroppsspråk Armarna vid 
sidan  
 
Armarna i 
kors hållande 
lärarhandled
ning 
 
Sitter ner 
med eleverna 
vid konkret 
material 

Armarna vid 
sidan 
 
Dansar vid 
sång om 
matematik 

Armarna i kors 
hållande 
lärarhandledning 

Sitter ner med 
eleverna 

Sitter ner med 
eleverna 

 
Observationerna visar att lärare använder sig av gester och kroppsspråk men att 
kroppsspråk används i liten uträckning och att gester som förekom i förhållande till 
talspråket var av liknande karaktär. Gester som till exempel att dela luften i tre delar, 
för att visa på att 3x3 är tre lika stora delar som sätts ihop, pekande vid genomgång 
av en specifik uppgift eller visande med fingrar vid beskrivning av hur många var 
några av de olika gester lärarna använde sig av (se tabell 4). De flesta observerade 
gesterna kompletterade eller speglade det lärarna sagt. Dock förekom hos samtliga 
lärare ibland tomma gestikuleringar som skapades i stunden och som vi tolkade inte 
var direkt kopplade till det som hade sagts (Se tabell 4). 
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Tabell 5 - hur stillbilder används vid introduktion i matematik  

Stillbilder Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 Lärare 5 

Ritade 
bilder 

Olika former ritades 
på tavlan för att 
kunna visa på 
hälften  

Läraren ritade 
exempelvis godis 
och pengar på 
tavlan 

Förekom ej Ritar frukt 
och figurer 
för att visa på 
olika tal 

Förekom 
ej 

Digitala 
bilder 

Sidor ur 
Matteboken visades 
på smartboard 
 
Läraren drog streck 
på bilderna ur 
matteboken för att 
förtydliga hälften 

Sidor ur 
Matteboken 
visades på 
smartboard 

Sidor ur 
Matteboken 
visades på 
smartboard 

Förekom ej Förekom 
ej 

 
Bilder förekom oftast när lärare ritade på tavlan till exempel 3-_=2 och då ritar 
läraren tre päronliknande figurer på tavlan och drog ett streck mellan dem. I flera fall 
presenterades även stillbilder från klassens matematikbok på smartboarden som 
läraren sedan bjöd in eleverna att diskutera kring (se tabell 5). 
 

Tabell 6 - hur musik används vid introduktion i matematik  

Musik Lärare 1 Lärare 2  Lärare 3 Lärare 4 Lärare 5 

Musik vid 
introduktionen 

Förekom 
ej 

Sång om 
multiplikationst
abellen som 
spelades upp via 
dator  

Förekom ej Förekom ej Förekom ej 

 
Musik vid introduktion i matematik förekom endast en gång under alla 
observationer. Läraren spelade då upp en låt om multiplikationstabellen där tvåans 
tabell framförs som en ramsa och där både elever och lärare kunde sjunga med (se 
tabell 6).  
 

Tabell 7 - hur lek används vid introduktion i matematik  

Lekar Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 Lärare 5 

Lekar under introduktionen Förekom ej Förekom ej Förekom ej Förekom ej Förekom ej 

 
Detta förekom inte under någon av observationerna. 
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4.1.2 Artefakter 

Tabell 8 - hur rörliga bilder används vid introduktion i matematik  

Rörliga bilder Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 Lärare 5 

Film Förekom ej Förekom ej Förekom ej  Förekom ej Förekom ej 

 
Rörliga bilder: Rörliga bilder användes inte vid något av observationstillfällena. 
 

Tabell 9 - hur konkret material används vid introduktion i matematik  

Konkret material Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 Lärare 5 

Färdigt material Klossar - för att visa antal 
 
Lappar med siffror och 
subtraktionstecken - för att 
göra olika uträkningar med 
hjälp av klossarna 

Klossar- 
Olika många 
högar med 
olika antal 
klossar 
 

Förekom 
ej 

Förekom 
ej 

Förekom 
ej 

Egenkonstruerat 
material 

Papper vikt på mitten som 
användes för att eleverna 
skulle klippa ut en form 
som visade på hälften och 
dubbelt 

Lappar med 
siffror och = 
tecken - för 
att beskriva 
högar med 
klossar 

Förekom 
ej 

Bingo - 
vid 
utematte 

Förekom 
ej 

 
Ett flertal av lärarna använde sig av konkret material under sina 
genomgångar/introduktioner. Klossar förekom vid flertalet tillfällen för att beräkna 
uppgifter (se tabell 9). I många av dessa fall var metoden för användningen av 
materialet taget ur lärarhandledningen vilket framgick av intervjuerna. Vid några 
matematiklektioner observerades material som lärarna själva skapat för 
lektionstillfället, som till exempel ett arbetsblad eller en övning där eleverna viker ett 
vanligt pappersblad i två och sedan klipper vid den vikta kanten. Den form eleverna 
fick fram diskuterades och eleverna fick se hur figuren såg ut när den var halv och hur 
den såg ut när den vecklades ut och blev hel (se tabell 9). Övningen gick ut på att 
eleverna skulle få förståelse för betydelsen av orden hälften och dubbelt. 
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Tabell 10 - hur digitala resurser används vid introduktion i matematik  

Digitala 
resurser 

Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 Lärare 5 

Appar Förekom ej Förekom ej Förekom ej Förekom 
ej 

Förekom 
ej 

Dataspel Förekom ej Förekom ej Förekom ej Förekom 
ej 

Förekom 
ej 

Smartboard Användes för att 
visa sidor ut 
matematikboken 

Användes för att 
visa sidor ut 
matematikboken 

Användes för att 
visa sidor ut 
matematikboken 

Förekom 
ej 

Förekom 
ej 

Internet Förkom ej Internet användes 
för att spela upp en 
sång för eleverna 
från en hemsida 

Förekom ej Förekom 
ej 

Förekom 
ej 

 
Det förekom digitala resurser under några få observationer och de flesta fall använde 
lärarna sig av en smartboard men det förekom även digitala resurser i form av 
ljudfiler tagna från internet (se tabell 10). 

Tabell 11 - hur spel används vid introduktion i matematik  

Spel Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 Lärare 5 

Digitala 
spel 

Förekom ej Förekom ej Förekom 
ej 

Förekom 
ej 

Förekom 
ej 

Fysiska 
spel  

Genomgång av spel 
under introduktionen 

Genomgång av spel 
under introduktionen 

Förekom 
ej 

Förekom 
ej 

Förekom 
ej 

 
Spel: Det förekom kortare genomgångar av spel, som sedan skulle spelas under själva 
lektionen (se tabell 11). 

4.2 Intervjuer 

Analys av anteckningar från intervjuerna genererade två kategorier; Introduktionens 
roll och Olika uttryckssätt. Resultatet av denna analys redovisas kategorivis med stöd 
av citat från de olika lärarintervjuerna.  

4.2.1 Introduktionens roll 

Lärarnas åsikter om vilken funktion introduktionen har för en specifik lektion 
varierar. Vissa lärare ser introduktionen som en möjlighet att kolla av med eleverna 
om var de befinner sig matematiskt och höra deras tankar medan andra ser 
introduktionen som en möjlighet att låta eleverna arbeta mer praktiskt som vid till 
exempel övningar med hälften och dubbelt för att få arbeta mer konkret. 
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Några elever kan behöva arbeta mer fysiskt och lär sig bättre när de får plocka med 
olika material och där spelar introduktionen en viktig roll. - Lärare 1 

 

Vissa lärare ser introduktionen som ett tillfälle att fånga elevernas intresse då de 
påtalar att detta påverkar hur eleverna tar till sig innehållet.  
 

Viktigt att börja på en låg nivå i början av introduktionen så att chansen att de svagare 
eleverna ska hänga med ökar. Lyckas man med det kommer fler elever att nå målet för 
lektionen. Att fånga elevernas intresse i introduktionen är också avgörande för hur väl 
de ska ta sig an innehållet. - Lärare 2 

                                                                                                                   
 
Från intervjuerna framgår det även att vissa lärare ser introduktionen som ett tillfälle 
att förtydliga målet med lektionen och informera eleverna om vad som ska göras 
under lektionen.  
 

Att se vilka elever som har förstått. - Lärare 5 
                                                  

 
Samtliga lärare anger att målen med lektionerna utgår från något styrdokument 
och/eller lärarhandledningen för matematikboken. Det poängteras av flertalet lärare 
att mål utifrån styrdokument sätts upp för hela terminen men att enskilda lektioner 
utgår från lärarhandledningen. Samtliga lärare visar en medvetenhet om vad 
introduktionen har för roll och mål men efterfrågar mer tid för planering. 

4.2.2 Olika uttrycksätt 

Samtliga lärare i studien påtalar att deras elever lär sig på olika sätt och betonar 
vikten av en varierad undervisning. 
 

Jag försöker att variera mig, både för min och elevernas skull. Det är inte alla 
strategier eller inlärningsmetoder som passar alla. Blir ofta "katederundervisning" 
just för att jag vill vara säker på att det innehåll eleverna behöver finns med. Jag 
brukar försöka använda mig mycket av praktiska övningar också. Även sånger, filmer 
och lekar får ibland bli introduktionen. - Lärare 2 

                                          
Det framgår att flertalet lärare anser att det är viktigt att arbeta med konkret material 
då vissa behöver plocka med olika material för att befästa kunskapen.  
 

När vi startar upp ett nytt arbetsområde har vi oftast genomgång på mattan med 
konkret material. Tror det är väldigt viktigt med variation och arbete med konkret 
material i undervisningen för att de ska passa alla och för att de inte ska tröttna. -  
Lärare 3 

                                  
Flera lärare uttrycker i intervjuerna att de anser att det är viktigt att göra lektionen 
lustfylld och det kan till exempel göras genom att ha aktuella ämnen som till exempel 
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julen. Ett annat sätt att skapa lustfyllt lärande som framgår från en lärarintervju är 
att möta elevernas olika behov, vilket uppnås genom att ha valmöjligheter.  
 

Vid introduktionen använder vi inte så mycket estetiska läromedel och resurser men 
under lektionen ser vi till att eleverna får valmöjligheter. - Lärare 4 

                                                                                                                                       
Vid citatet ovan ser vi att eleverna får valmöjligheter under lektionens gång och att 
det därmed inte alltid används olika artefakter och modes för en varierad 
undervisning vid introduktionen i matematik. 

4.3 Resultatanalys 

Utifrån det teoretiska perspektivet har resultatet, som presenterats under avsnitt 3 
till 3.2.3 tolkats.  

Selander och Kress (2010) anser att lektionsintroduktionen är ett tillfälle för eleverna 
att i efterkommande arbete i viss mån imitera läraren eller följa dess instruktioner. 
Resultatet från intervjuerna visar att samtliga lärare ser introduktionen som ett 
tillfälle att tillsammans med eleverna gå igenom de olika övningarna. Från de 
observationer som genomförts har lärarna visat en/flera uppgift/er och sedan löst 
den/dem tillsammans med eleverna för att sedan låta eleverna arbeta själva. Vår 
tolkning är att lärarna till ser introduktionen i linje med Selander och Kress (2010). 

Säljö (2000) skriver att ur ett sociokulturellt perspektiv ses språket och resurserna 
inom språket som det viktigaste redskapet människan har för att uttrycka sig. Genom 
interaktion och kommunikation i sociala processer som till exempel 
klassrumssituationer kan elever utveckla kunskaper och färdigheter. Under kategorin 
modes och semiotiska resurser i resultatet tolkas att lärare skapar en öppen miljö för 
frågor och samtal. Vid samtalen mellan lärare och elev tolkades lärarnas syfte som att 
uppmärksamma elevernas lärande genom att ställa frågor om hur de har kommit 
fram till sitt svar. I läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) står det att eleverna 
ska utveckla kunskaper för att formulera olika matematiska situationer. I de 
observerade lektionerna är interaktioner en stor del av introduktionen i 
matematiklektionerna och att eleverna där fick möjlighet att uttrycka sig 
matematiskt. 

Arzarello och Paola (I. Woo m.fl., 2007) tar upp tal-gest enheten där talspråket och 
gester har en relation till varandra. Lejion och Lindstrand (2012) betonar att det kan 
finnas en risk att olika teckensystem kan förmedla motsägelser. Till exempel kan det 
sägas något, men mimik, gester eller kroppsspråk säger något annat. Gesterna som 
observerades kompletterade eller speglade det som läraren muntligt uttryckt, 
gesterna verkade ha som syfte att förstärka och komplettera talspråket. Vid flera 
tillfällen förekom dock gestikulationer som vi inte kunde se tydligt kompletterade 
eller speglade talspråket, utan verkade vara handrörelser som inte hade någon tydlig 
innebörd. Vår tolkning av resultatet är att när lärare använde sig av gestikulationer 
som vi inte kunde se tydligt kompletterade det talade språket, finns det en risk att 
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även eleverna uppfattar gesterna som förvirrande och därmed skapas mer förvirring 
än förtydning. 

Det förekom ritade stillbilder hos tre lärare. Bilderna var enkla och tydliga och 
användes för att konkretisera det läraren sa. Vår tolkning är att lärarna använde det 
för att ge eleverna möjlighet att se uträkningen visuellt. Musik förekom endast vid ett 
tillfälle när en lärare använde en sång om matematik. Under intervjuerna uttrycker 
samma lärare hur hen arbetar med musik, film och lek, men från de observationer 
som genomförts kunde vi inte identifiera det som läraren angav. Förutom vid det 
tillfälle när hen använde musik. Detta kan betyda att läraren antingen inte var/är 
medveten om sitt användande av dessa resurser eller att två veckors observation inte 
är nog med tid för att få en korrekt och heltäckande uppfattning av introduktionerna 
till matematiklektionerna. I kursplanen för matematik (Skolverket, 2011) står det att 
elever ska få möjlighet att använda och möta estetiska värden i 
matematikundervisningen, vår analys av resultatet tyder på att de estetiska värdena 
inte prioriteras vid introduktionen av matematiklektionerna. 

Konkret material används av flertalet av de observerade lärarna. Utifrån resultatet 
som redovisats under 4.1.2 verkar det användas när lärare vill förtydliga processer 
och begrepp. Skolverket (2011) skriver att elever ska få möjlighet att använda konkret 
material för att träna matematiken. Detta tolkar vi som att flera lärare har en 
medvetenhet om fördelarna med konkret material. En lärare berättar under intervjun 
att hon använder konkret material då alla lär sig på olika sätt. Hen betonar vikten av 
en varierad undervisning för att alla ska förstå och inte tröttna på lektionen.  

Digitala resurser förekom i en liten utsträckning under observationerna och verkade 
användas i syfte att göra något tillgängligt för alla, som till exempel genom att visa en 
sida ur matematikboken på en smartboard. Vi tolkar detta som att tillgången och 
kunskapen om digitala resurser som redskap för att träna och utveckla elevers 
matematiska kunskap är låg. Selander och Kress (2010) menar att användning av 
digitala resurser har fördelar för elevers inlärning och ger elever snabbare tillgång till 
information. Utifrån våra observationer drar vi slutsatsen att om detta påstående ska 
gälla krävs både tillgång till och kunskap om de digitala resurserna och hur de 
ska/kan användas. 

Samtliga lärare tar upp ett lustfyllt lärande på ett eller annat sätt och betonar vikten 
av att eleverna lär sig på ett lustfyllt/varierat sätt. Vår tolkning är att lärare verkar 
vara medvetna om att ett lustfyllt eller en varierad undervisningsform bidrar till att 
väcka elevers intresse för matematikämnet och att alla elever lär sig på olika sätt 
vilket många av lärarna tar upp på intervjuerna. Skolverket (2011) betonar vikten av 
ett varierat undervisningssätt genom att låta elever komma i kontakt med olika 
artefakter och modes för att räkna matematik. Utifrån det sociosemiotiska och 
multimodala perspektivet främjas lärande av variation i undervisningen (Selander & 
Kress, 2010). 
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4.4 Sammanfattning  

Resultatet från observationerna visar att flera av de observerade lärarna varierar sitt 
talspråk efter situation. Samtliga lärare använder korrekta matematiska begrepp och 
är noga med vilken skriftspråk de använder och hur de använder det. Samtliga lärare 
visade ett medvetet arbete för att inkludera och låta eleverna vara delaktiga i 
introduktionen. Observationerna visar att många lärare använde gester i 
kombination med tonläge och betoningar, vilket tolkas som att de söker skapa 
mening åt de ord som användes. Stillbilder var i de fall de förekom skapade av läraren 
själv eller tagen från matematikboken. Det förekom flertal gester som inte tydligt 
kompletterade det talade språket. 
 
Användningen av rörliga bilder förekom inte under våra observationer. Det fanns 
dock en variation av konkret material som användes. Vissa lärare använde sig mycket 
av konkret material under introduktionen medan andra inte använde något alls. 
Digitala resurser som smartboard användes av enstaka lärare. Spel användes inte 
under introduktionen men beskrevs under denna för att sedan användas under själva 
lektionen. Det finns bara ett tillfälle där musik med koppling till matematik användes 
i introduktionen. Användningen av lekar vars syfte är att träna matematik förekom 
inte vid någon observation. 
  
Observationerna redovisar att lärarna arbetar i linje med hur ett sociosemiotiskt 
arbetssätt beskrivs, genom att de ser till att variera undervisningssättet med hjälp av 
artefakter och modes. Analysen visar dock att gester inte används i den utsträckning 
som den kan användas som ett redskap för att lära eleverna matematik. 

5 Slutsatser och diskussioner  

I detta kapitel diskuteras metod och resultat. I avsnitt 5.1 diskuteras metoden där 
även svårigheter och begränsningar redovisas. I avsnitt 5.2 diskuteras resultatet. 
Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning under avsnitt 5.3. 

5.1 Metoddiskussion 

Vid genomförandet av studien framgick det hur metoden var passande för studien 
eller ej. Våra val av metoder presenteras och argumenteras för under avsnitt 5.2.1 och 
under avsnitt 5.2.2 presenteras vilka svårigheter och hinder som uppkom under 
studiens gång.   

5.1.1 Val av metod 

Valet av observationer med kompletterande intervjuer gjordes utifrån 
forskningsfrågorna och det multimodala perspektivet valdes utifrån dess 
begreppsapparat och hur dessa begrepp bidrar med förklaringsmodeller för olika 
beteenden och artefakter. I det multimodala perspektivet ses lärande som något som 
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främjas av variation (Selander & Kress, 2010). Genom att observera lärarens 
beteende och arbetssätt får vi en bild över hur läraren arbetar med olika modes, 
semiotiska resurser och artefakter för att variera sin undervisning. Då våra 
observationer endast pågick under två veckor fanns det dock en risk att information 
missades och därför valde vi att ha kompletterande intervjuer. Intervjuerna hade som 
syfte att bistå med information för förståelse av det som skedde under 
observationerna och för att fånga sådant som den korta observationstiden kan ha 
missat. Bryman (2011) skriver att vid intervjuer kan lärare tro att de agerar på ett sätt 
medan de egentligen agerar på ett annat vilket medför att inte hela verkligheten 
redovisas. Även bearbetningsmetoden, som bestod av kodning och kategorisering, var 
inspirerad av Bryman (2011). Metoderna passade vårt val av insamlingsmetod. 
Kodning passade till bearbetningen av observationsprotokollen och intervjuerna 
eftersom det handlar om att studera, jämföra och kategorisera data (Bryman, 2011).  

5.1.2 Svårigheter och hinder 

Observationerna genomfördes under andra hälften av november till mitten av 
december vilket medförde att många matematiklektioner föll bort för att ersättas med 
olika aktiviteter för eleverna så som till exempel Nobeldagen och skridskodagar. På 
grund av den lilla tid som fanns för observationerna kunde inte nya 
observationstillfällen genomföras. Vid genomförande av observationer bör man 
därför ha i åtanke att det finns mycket som spelar in. Därför bör observationerna 
planeras noga i förväg för att se hur andra aktiviteter påverkar antalet 
matematiklektioner och därmed kunna planera under hur lång tid observationerna 
ska pågå. Trots färre observationer genererades tillräcklig mängd empiri för vårt 
arbete. Observationerna genomfördes med stöd av ett observationsschema vilket gav 
utrymme för anteckningar inom givna ramar. Observationsschemat gav en bra grund 
för analysen men vi anser att det hade varit till vår fördel att även använda oss av 
film. Vid observationerna fanns mycket information som föll bort vid anteckningarna 
på grund av att det omöjligt går att uppfatta och anteckna allt som 
sker. På grund av att det krävs godkännande från samtliga vårdnadshavare vid 
filmning av elever var detta inte möjligt inom angivna tidsramar. Studiens syfte var 
att observera läraren och godkännande från alla vårdnadshavare skulle ta för mycket 
tid från studien då eleverna inte skulle observeras. 
 
Kompletterande intervjuer genomfördes inte i den omfattning som vi hade planerat 
för då olika omständigheter gjorde det svårt att få tid för intervjuer. Trots tidsbristen 
och andra omständigheter som stod i vägen för intervjuerna, var de intervjuer som 
genomfördes givande för studien. Vid uppföljande intervjuer efter sista 
observationerna skedde två intervjuer via mejl på grund av sjukdom och andra 
omständigheter. Det medförde att det inte fanns samma möjlighet till följdfrågor eller 
spontana svar från lärarna men lärarna hade däremot mer tid att formulera sig vilket 
innebar att det blev mer likt en enkät än en intervju vilket medförde att det blev mer 
konkret och lättare att analysera men omöjligt att ställa följdfrågor. 
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5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att lärarna använde sig av korrekta matematiska begrepp. Säljö (2000) 
menar att hur individer tillägnar sig betydelser och innebörder av det talade språket och 
samspelet mellan vad ord betyder är en central fråga för lärande. Hos en lärare 
observerades det att en elev inte förstod multiplikation men vid observation av samtal 
mellan läraren och eleven framkom att det var själv ordet multiplikation, och inte 
räknesättet, som eleven inte förstod. Säljö (2000) menar att mening skapas när något 
uttrycks av läraren och tolkas av eleverna. Selander och Kress (2010) skriver att ur ett 
multimodalt perspektiv ses modes som något som används för att skapa mening och de 
semiotiska resurserna får sin betydelse i olika sociala sammanhang. Utifrån detta anser vi 
att det är av vikt att de ordval som läraren använder är tydliga för eleverna och att de ord 
som uttrycks repeteras och används medvetet i klassrummet. Vidare visar resultatet att det 
används mycket gester (handrörelser), som vi tolkar inte har en uppenbar betydelse och att 
det används kroppsspråk (ställningar och kroppsrörelser), i liten utsträckning vid 
introduktion av matematiklektionen. Vår uppfattning är att gester och kroppsspråk är 
användbara för de elever som lär sig visuellt, vilket är något som utifrån resultatet inte 
utnyttjas till fullo. Newcombe (2010) hävdar att många elever lär sig bäst när gester och 
talspråk kombineras. Lejion och Lindstrand (2012) förmedlar att det finns en risk med 
användningen av gester, och om de inte används på rätt sätt kan det upplevas som att det 
läraren säger med talspråk motsägs av gester vilket skapar en förvirring i 
kommunikationen mellan eleven och läraren. Utifrån resultatet framgår det att det lärarna 
använder gester som inte tydligt kompletterar talspråket, vilket utifrån det Leijon och 
Lindstrand (2012) påtalar skapar risker. Det blir därmed viktigt att läraren använder ett 
adekvat kroppsspråk/gester i förhållande till det som sägs och därmed blir det viktigt för 
läraren att göras medveten om detta. Genom att undersöka de semiotiska resurser som 
används i klassrummen kan det även uppmärksammas för läraren, då dessa oftast 
aktiveras omedvetet (Arzarello & Paola, 2007). Selander och Kress (2010) anser att genom 
medveten användning av modes och semiotiska resurser kan man hjälpa fler elever nå 
målen i matematik, vilket även gäller användningen av artefakter. 

I läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) står det att estetiska läromedel och 
konkret material ska användas för att träna elevers matematikförståelse. Resultatet 
från observationerna och intervjuerna visar en skillnad mellan de olika lärarnas 
arbete med artefakter under introduktionerna. Majoriteten av lärarna använde 
artefakter som till exempel klossar eller papper och sax. Några av lärarna använder 
inte artefakter i någon större utsträckning utan endast för att gå igenom hur dessa 
ska användas under själva lektionen, som en förevisning.  Säljö (2000) menar att 
olika artefakter hjälper elever att förstå sin omvärld och genom att använda 
artefakter får eleverna möjlighet att koppla det visuella till det som sägs så dessa 
tillsammans förstärker meningsskapandet. Till exempel om man ska, som en lärare 
gjorde, lära eleverna dubbelt och hälften kan man använda sig av att vika papper och 
klippa i den vikta kanten för att på ett konkret sätt arbeta med dubbelt och hälften. 
Vid observationerna noterades en skillnad i användning av artefakter under 
introduktionen. Hur de olika lärarna arbetar med artefakter vid introduktionen kan 
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även ses utifrån deras syn på introduktionens roll. Flera av de intervjuade lärarna 
berättade att introduktionen var en möjlighet att fånga elevernas intressen och 
konkretisera undervisningen. De andra lärarna ansåg att introduktionen var ett 
tillfälle för att arbeta med några exempel ur böckerna för att sedan samtala kring dem 
i syfte att se om eleverna hängde med på vad de skulle göra och om de behövde mer 
vägledning av läraren under lektionen.  

Från resultatet av intervjuerna är det tydligt att de flesta lärarna använder sig av 
lärarhandledningen till läroboken för att lägga upp lektionsintroduktionerna i 
matematik.  Sengüel och Dereli (2013) menar att när elever arbetar i en för stor 
utsträckning i matematikboken så resulterar det ofta i ett sjunkande intresse för 
matematiken. Det är därför av vikt att elever får arbeta och uppleva andra 
uttrycksformer vid introduktioner i matematik. Vid observationerna noterades att det 
används olika uttrycksformer i klassrummet men att vissa modes och artefakter inte 
förekom eller inte förekom lika ofta. Boesen m.fl. (2013) menar att eftersom 
läroplanen inte är tydlig med hur man kan undervisa för att nå målen så väljer många 
lärare att behålla sina nuvarande undervisningsmetoder vilka ofta inte är varierande 
utan läroboksstyrt. För att lärare ska kunna nå läroplanens mål om att 
undervisningen ska använda sig av varierande arbetsformer och ett varierat innehåll 
(Skolverket, 2011) bör därför introduktionen i matematik innehålla flera olika 
artefakter, modes och semiotiska resurser. Då resultatet visar på att flertalet lärare 
använder sig av lärarhandledningar för att planera introduktionen anser vi att lärare 
bör medvetet arbeta med lärarhandledningar i matematik och i det ta hänsyn till det 
multimodala perspektivet. Resultatet visar att flera artefakter, modes och semiotiska 
resurser används vid introduktionen av matematiklektioner. Användningen av 
artefakter och vissa modes, till exempel gester, används dock i låg utsträckning. I 
linje med Sengül och Dereli (2013) anser vi att det är av vikt att lärare görs medvetna 
om hur de kan använda artefakter, olika modes och semiotiska resurser för att skapa 
mening vid introduktioner av matematiklektioner. Vår slutsats blir därmed att lärare 
bör bli mer medvetna om hur de kan arbeta multimodalt vid introduktion av 
matematiklektioner. 

Under intervjuerna uttrycker några lärare hur de arbetar med olika modes och 
artefakter men från de observationer som genomförts kunde vi inte identifiera det 
som lärarna angav. Detta kan betyda att läraren antingen inte var/är medveten om 
sitt användande av dessa resurser eller att två veckors observation inte är nog med tid 
för att få en korrekt och heltäckande uppfattning av introduktionerna till 
matematiklektionerna 

Några lärare uttryckte under intervjuerna att de använde olika artefakter och modes i 
sina introduktioner, men detta kunde vi inte identifiera från observationerna. Detta 
kan betyda att läraren antingen inte var/är medveten om sitt användande av dessa 
resurser eller att två veckors observation inte är nog med tid för att få en korrekt och 
heltäckande uppfattning av introduktionerna till matematiklektionerna. Oavsett vad 
det beror på visar detta på ett behov av att observera lärares arbetssätt för att sedan 
kunna uppmärksamma dem för sådant de gör omedvetet. 
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6 Fortsatt forskning 

Vi valde att observera delar av en lektion utifrån inspiration av Clarkes (2007) idé om 
”lesson events” och vi valde introduktionen av matematiklektionen. Det kan vara av 
intresse att undersöka en annan del av lektionen för att titta på hur artefakter och 
semiotiska resurser används i andra delar av matematiklektioner. Det kan även göras 
jämförelser om det som användes vid introduktioner i matematik följs upp eller 
utökas i andra delar av lektionen (lesson events). 
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Bilaga 1 

                                               Observationsprotokoll                                              
Observatör: _____________ 
Lärare för årskurs: _____                                                                                                Datum: 
_______ 

Modes och artefakter            Vilka modes och artefakter använder sig läraren av och på vilket sätt? 

 
Talspråk 
(tonläge, ordval, 
betoning m.m.) 

 

 
Skriftspråk 
(skrivstil, punkt, 
utropstecken m.m.) 

 

 
Gester/kroppsspråk 
(Speglar gesterna det 
som sägs eller 
kompletterar de det 
som sagts) 

 

 
 
 
Stillbilder  
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Rörligabilder 
(ex. film och tv-
program) 

 

 
Konkretmaterial  
(vad? Och hur används 
det) 

 

 
 
Digitalt  
(appar, dataspel m.m.) 

 

 
 
Spel 

 

 
 
Musik 
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Interaktion/diskussioner  
(påbörjar läraren 
samtal, bjuder hen in 
till samtal?) 

 

 
Lekar 
(olika lekar som syftar 
till att träna 
matematiken) 

 

 
 
 
 
 
 
ÖVRIGT 
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Bilaga 2 

Hur bestämmer du/ sätter du upp mål inför varje lektion? 
 
Vad har lektionens introduktion för roll för att målen ska bli uppfyllda? 
 
Hur tänker du kring att arbeta med olika arbetssätt och uttrycksformer vid introduktionen? 

 
Hur tänker du kring att göra matematikundervisningen lustfylld? 
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Bilaga 3 

Informationsbrev 
Hej  
Nu är vi inne på vår sjätte termin och ska genomföra vårt självständiga arbete i matematik. Vi 
skickar detta brev till er eftersom vi vill fråga om det finns möjlighet för oss att genomföra vår 
studie på er skola. Studien kommer att gå ut på att observera lärare, i årskurs 1-3, när hon/han 
har en matematik lektion. Vi skulle även vilja komplettera observationerna med några korta 
frågor till respektive lärare.  
Vi vill inte gå in i detalj om observationen då det kan påverka resultatet. Vi kommer att låta 
de deltagande lärarna ta del av resultatet efter observationerna är genomförda och ni kommer 
självklart ha rätten att dra er ur när ni vill.  
Vi vill även informera er om att studien kommer att publiceras och göras tillgänglig för andra 
att ta del av. Skolan och deltagande lärare kommer ej att nämnas vid namn och informationen 
vi får kommer att handskas konfidentiellt och i enlighet med forskningsetiska principer. Vi 
vill understryka att eleverna inte kommer att observeras utan endast läraren. 
Vi hoppas att få ta del av ert arbete i skolan och ser framemot att få höra från er senast den 23 
November. 
 
Med vänliga hälsningar, Ahdia Asad Kandastar och Peggy Stenius Johnson 

 

 
 

 
 
 
 
 
 


