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Syftet med studien var att beskriva och analysera den muntliga kommunikationen under några 

matematiklektioner. Syftet var även att beskriva och analysera den muntliga 

kommunikationen ur ett elevperspektiv. Vår utgångspunkt var att ta reda på mer, samt få en 

fördjupad förståelse för hur elever upplever den muntliga kommunikationen i 

matematikundervisningen. För att uppfylla vårt syfte har en kvalitativ ansats använts. Vi har 

genomfört en fallstudie som bygger på två observationer samt fyra fokusgruppsintervjuer där 

totalt tolv elever deltagit. Även enskilda intervjuer med läraren utfördes som validering på det 

som framkommit under observationerna. Vi har bearbetat och analyserat studiens resultat 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Studien synliggör klassrumsklimatets 

betydelse, där läraren spelar en avgörande roll. I resultatet framkom tydligt lärarens uppgift att 

möjliggöra situationer där muntlig kommunikation förekommer, samt vikten av genomtänkt 

indelning av grupper där matematik diskuteras. Detta visade sig vara en avgörande faktor för 

om elever i matematiksvårigheter är delaktiga i den muntliga kommunikationen eller ej. 

Samtliga elever i studien var eniga om att de utvecklas matematiskt tillsammans med andra, 

då de får ta del av varandras tankar och idéer samt sätta ord på sina egna matematiska 

lösningar. Litteraturen lyfter också kommunikationen samt samarbetet med någon som kan 

lite mer matematik som en avgörande faktor för att elever ska utvecklas i sin proximala 

utvecklingszon och nå en högre utvecklingsnivå. 

 

Nyckelord: klassrumsklimat, kommunikativ lärmiljö, matematikundervisning, matematiskt 

språk, muntlig kommunikation, proximala utvecklingszonen.       
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Inledning 

Vi möter matematik överallt i samhället. Detta ställer krav på att vi har ett matematiskt 

kunnande, men även en förståelse för matematiken för att vi ska kunna fatta välgrundade 

beslut i vardagen. Under de senaste åren har det dock kommit ett flertal rapporter om att 

svenska elever får allt sämre matematikkunskaper jämfört med jämnåriga elever i andra 

länder. 

 

Det kan finnas många förklaringar till de sjunkande resultaten och att elever får svårigheter att 

nå målen i matematik. Flera forskare poängterar vikten av kommunikation i undervisningen 

samtidigt som de är eniga om att matematikundervisningen i den svenska skolan idag 

domineras av enskilt räknande i läroboken (Löwing, 2004; Malmer, 2002) och detta menar 

Taflin (2007) ställer höga krav på alla elever. Enligt Skolverket (2011) ska kommunikationen 

ha en central plats i matematikundervisningen och eleverna ska ges möjlighet att utveckla 

förmågan att kommunicera matematik i vardagssituationer. Hufferd-Ackles, Fuson och Sherin 

(2004) och Malmer (2002) anser av samma anledning att eleverna ska erbjudas en varierad 

undervisning som innehåller aktiviteter där de får resonera, diskutera, ställa frågor och 

förklara för varandra, eftersom de då får större möjlighet att utveckla sitt tänkande, men också 

att utveckla en förståelse för matematiken. Löwing (2004) menar att undervisningen samt 

lärarens sätt att leda kommunikation i klassrummet både kan begränsa, men också möjliggöra 

för eleverna att kommunicera matematik och påpekar att det därför är angeläget att skolan 

formar en undervisningsmiljö som möjliggör detta för alla elever. Löwing (2004) hänvisar 

dock till både Skolverket och Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) som menar 

att det är läromedlet som styr kommunikationen i klassrummet och att eleverna kommunicerar 

mer med läromedlet än med läraren och sina klasskamrater. Denna undervisning möjliggör 

inte tillräckligt med tillfällen med muntlig kommunikation för att eleven ska utvecklas 

matematiskt enligt Taflin (2007). Intressant är att flera forskare skriver att elever kan föredra 

när en klasskamrat förklarar än om en lärare gör det (Boaler, 2011; Sandström, Nilsson & 

Lilja, 2013; Sjöberg, 2006). Detta är ytterligare en anledning till att låta den muntliga 

kommunikationen mellan elever få ett större utrymme, vilket skulle kunna leda till en ökad 

matematisk förståelse. 
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Kan bristen på muntlig kommunikation i undervisningen vara en utav orsakerna som leder till 

att svenska elever får allt sämre matematiska kunskaper och att många elever enligt Löwing 

(2004) lämnar grundskolan med stora brister i sina matematiska kunskaper?  

 

Vi är två blivande speciallärare med specialisering mot matematikutveckling. Innan vi började 

på speciallärarutbildningen hade vi båda arbetat flera år i grundskolan, Sara Pettersson i 

årskurserna 6-9 och Karolina Schyllert företrädesvis i årskurserna 1-3. Det var under 

speciallärarutbildningen som intresset för kommunikation inom matematikundervisningen 

väcktes. Mycket av den litteratur vi läst under utbildningen har påpekat kommunikationens 

viktiga roll i undervisningen, samtidigt som flera forskare har sett att matematiklektionerna 

domineras av enskilt, tyst räknande i läroboken (Löwing, 2004; Malmer, 2002). Sedan den 

nya läroplanen för grundskolan togs i bruk har språkets betydelse i matematikundervisning 

klargjorts och betonats. Kommunikation ska, enligt Läroplan för grundskola, förskoleklass 

och fritidshemmet, 2011, ha en central plats i matematikundervisning (Skolverket 2011). 

 

Vi funderar över vilka parametrar som främjar kommunikationen i matematikundervisningen, 

och det som fångat intresset mest är hur elever i matematiksvårigheter samt elever utan 

svårigheter i matematik upplever den muntliga kommunikationen. Detta har gjort oss 

intresserade av att försöka ta reda på ännu mer om kommunikationens roll i 

matematikundervisningen, men också språkets betydelse för kommunikationen. Eftersom vi 

kan kommunicera på olika sätt samt använda olika typer av språk i undervisningen, begränsar 

vi oss i denna uppsats till att enbart beskriva och undersöka den muntliga kommunikationen 

samt det språk som kommuniceras muntligt i matematikundervisningen. 

Bakgrund 

I följande avsnitt kommer vi inledningsvis redovisa vad styrdokumenten säger rörande den 

muntliga kommunikationen i matematikundervisningen. Därefter presenterar vi studiens syfte 

och frågeställningar samt vår teoretiska referensram. Vi avslutar med att redogöra för tidigare 

forskning utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Styrdokumenten 

I grundskolans kursplan för matematik är ett syfte med matematikundervisningen, enligt 

Skolverket (2011), att utveckla förmågan att kommunicera om matematik och med 
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matematik. Då den muntliga kommunikationen är central i vår studie, kommer vi här redovisa 

det styrdokumenten tar upp om kommunikation i ämnet matematik. Enligt Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) är syftet med 

undervisningen i matematik att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga enligt 

följande: 

 

 formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 

metoder, 

 använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

 välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter, 

 föra och följa matematiska resonemang, och 

 använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra 

för frågeställningar, beräkningar och slutsatser (s. 63). 

 

I flera av dessa kunskapskrav har kommunikationen en viktig roll. För elevernas förståelse 

och för att kunna utvecklas vidare i matematik har begreppsförståelsen också en viktig 

funktion. Eleverna ska genom undervisningen ges möjlighet att använda matematiska begrepp 

samt utveckla ett mer precist matematiskt språk. Viktigt att tänka på är konsten att kunna 

lyssna och ta del av andras argument och förklaringar, men även att själv kunna kommunicera 

matematik. En annan viktig betydelse kommunikationen har i matematikundervisningen är att 

eleverna ska kunna resonera sig fram till olika lösningar med hjälp av matematiska argument 

(Skolverket, 2011). 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera den muntliga kommunikationen under 

några matematiklektioner. Syftet är även att beskriva och analysera den muntliga 

kommunikationen ur ett elevperspektiv. Utifrån syftet har vi tre frågeställningar som vi ska 

söka svar på. 

 Vilken typ av muntlig kommunikation erbjuds eleverna att delta i? 

 Hur upplever elever i matematiksvårigheter samt elever utan svårigheter den muntliga 

kommunikationen i matematik? 

 Vilken typ av muntlig kommunikation söker eleverna? 
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Teoretisk referensram 

Sociokulturellt perspektiv 

Flera av de forskare som har skrivit om kommunikationen i matematikundervisningen har 

även intresserat sig för språkets och det sociala samspelets roll. De hänvisar då till Vygotskij 

och det sociokulturella perspektivet (Mercer & Sams, 2006; Säljö, 2000). Kommunikativa 

processer är centrala i det sociokulturella perspektivet liksom att allt lärande sker i sociala 

gemenskaper i kulturella sammanhang. Enligt Vygotskij (1999) är språket avgörande för att 

man ska kunna tänka och kommunicera. Språket är ett uttryck för våra tankar och när vi 

kommunicerar med andra, utvecklas våra begrepp och kunskapen kan då fördjupas. Det är i 

dessa sammanhang man blir medveten om vad som är intressant och betydelsefullt. 

Vygotskij (1999) beskriver i sin utvecklingsteori två olika utvecklingsnivåer - den aktuella 

utvecklingsnivån och den potentiella utvecklingsnivån. Den aktuella utvecklingsnivån är den 

intellektuella nivå, mognadsnivå, som barnet befinner sig i just nu. Denna nivå kan fastställas 

genom mognadstester och visar vad eleven klarar av på egen hand för tillfället. Vygotskij 

menar att i den aktuella utvecklingsnivån, är eleven begränsad att på egen hand lära sig och 

utvecklas vidare mot nästa nivå. Claesson (2002) fortsätter att alla elever som befinner sig i en 

lärandesituation har en zon och inom den zonen kan en utveckling vara möjlig. Vygotskij 

(1999) kallar den zonen för den proximala utvecklingszonen. Den visar vad eleven kan klara 

med hjälp och stöd av läraren eller tillsammans med mer erfarna elever, som befinner sig på 

en högre utvecklingsnivå. Hjälp och stöd kan enligt Vygoskij till exempel utgöras av ledande 

frågor, att någon visar hur man gör eller att barnet får samarbeta med andra barn som klarar 

mer. I den aktuella nivån eleven befinner sig, har eleven möjlighet att tillsammans med andra 

utvecklas i sin proximala utvecklingszon. Det eleven klarar att göra tillsammans med någon 

annan idag, kan eleven göra själv i morgon utifrån de språkliga tankar som utvecklas under 

deltagandet i aktiviteten. Det som avgör vilka kompetenser barnet kommer att utveckla är 

förhållandet mellan eleven och dess kulturella omgivning, där både miljön och individerna har 

stor påverkan.  En lärares uppgift är att utmana eleverna i sitt tänkande och anpassa 

undervisningen på en nivå något högre än där varje elev befinner sig enligt Säljö (2000). 

 

Utifrån var barnet just nu befinner sig kan man urskilja den nivå som barnet skulle kunna nå 

om rätt förutsättningar finns. Den avgörande faktorn för att barnet ska nå en högre 
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utvecklingsnivå är det sociala samspelet där språket och kommunikationen är utgångspunkten 

(Claesson, 2002; Säljö, 2000). 

Specialpedagogiskt perspektiv 

Vi utgår från ett specialpedagogiskt perspektiv med en inkluderande syn på undervisning. Det 

relationella perspektivet är förespråkande vad gäller inkludering, vilket leder till att 

interaktionen mellan de inblandade är viktig (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). 

Likt Boaler (2011) har vi som utgångspunkt att elevers olikheter i klassrummet betraktas som 

en tillgång och det är viktigt att få ta del av varandras tankar och lösningar oavsett tidigare 

prestationer. Boaler menar att alla elever har något att bidra med, vilket även Steele (2001) 

håller med om och tillägger att förklaringar från olika håll om samma sak leder till större 

förståelse. För att alla elever ska få möjlighet att utvecklas matematiskt är lärarens roll av stor 

vikt genom att få alla elever att känna sig trygga, samt att få eleverna att uppleva att deras 

kunskap är värd att förmedla menar Boaler (2011). Fokus för oss som blivande speciallärare 

ligger på att skapa en sådan kommunikativ lärmiljö under matematiklektioner där alla elever 

upplever sig delaktiga. 

Tidigare forskning 

Vi kommer inleda med att kort redogöra för vad matematisk literacy innebär enligt PISA 

(www.skolverket.se). Både Mercer och Sams (2006) och Säljö (2000) påpekar att språket är 

en viktig och avgörande faktor för att man ska kunna kommunicera, vi kommer därför 

fortsätta att skriva vad tidigare forskning säger om språkets betydelse för kommunikationen. 

Därefter redogör vi för den muntliga kommunikationen i matematikundervisningen samt 

lärmiljöns betydelse för kommunikationen. 

Matematisk kunskap och kompetens 

OECD (2010) introducerade begreppet matematisk literacy. Enligt PISA (www.skolverket.se) 

är det svårt att hitta en passande översättning till begreppet, men menar att det handlar om 

elevers förmåga att kunna formulera, använda och tolka matematik i många olika situationer. 

Det innefattar även elevens förmåga att resonera matematiskt för att beskriva, förklara och 

förutspå fenomen, och de ska då kunna använda sig av rätt matematiska begrepp, procedurer 

och fakta. Vid god matematisk literacy kan eleven förstå matematikens roll i världen samt 

fatta välgrundade beslut som medborgare i samhället. För att uppnå denna kompetens behövs 
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en stor mängd grundläggande matematiska kunskaper och färdigheter, vilket skolan har som 

mål att alla elever ska uppnå i ämnet matematik. När en elev är i matematiksvårigheter måste 

åtgärder därför rikta in sig på att utveckla en god sådan kompetens enligt Lunde (2010). 

Språkets betydelse för kommunikationen 

Säljö (2000) menar att det är då vi kommunicerar med andra som vi lär oss nya saker och för 

att kunna kommunicera behövs ett fungerande språk. Flera forskare har börjat intressera sig 

för språkets roll i undervisningen och mycket utav forskningen har också påtalat språkets 

betydelse (Löwing, 2004; Mercer & Sams, 2006; Pierce & Fontaine, 2009). Vucivic och 

Lesaux (2013) undersökte i sin studie hur elevers språkliga förmåga relaterar till deras 

matematiska utveckling. De menar att elevernas allmänna språkkunskaper kan vara avgörande 

för att de ska kunna tillägna sig matematiska begrepp och representationer. Den språkliga 

förmågan är nödvändig för att eleverna ska kunna skapa förståelse för det matematiska 

innehållet. Vucivic och Lesaux menar även att elever med bättre allmänna språkkunskaper 

kan ha ett mer utvecklat matematiskt språk och att det matematiska språket är en stark 

indikator för den matematiska utvecklingen. Även Pierce och Fontaine (2009) påtalar den 

viktiga språkliga förmågan och menar att elevers framgång i matematik sannolikt påverkas av 

djupet och bredden av elevens matematiska språk. De anser därför att elever behöver en 

språk- och innehållsbaserad undervisning med stort fokus på det matematiska språket. Löwing 

(2004) säger också att språket är ett mycket viktigt verktyg för att lyckas med allt lärande och 

påpekar att det är lärarens sätt att använda språket, samt språket i läromedlet som påverkar 

elevernas språk. Det är därför viktigt att alla lärare som undervisar i matematik är medvetna 

om detta. Morin och Franks (2009) fortsätter att om lärare inte hanterar språket på ett korrekt 

sätt kan det skapa problem för alla elever, men särskilt för elever i svårigheter i matematik. 

 

Matematiken har sitt eget språk, vilket innefattar både symboler men även ord och begrepp. 

Många av dessa begrepp har en definition inom matematiken och en annan definition i andra 

sammanhang ( Löwing, 2004; Wadlington & Wadlington, 2008). Löwing (2004) förklarar att 

lärare och elever i matematikundervisningen kan använda sig av ett vardagsspråk och ett 

matematiskt språk. Vardagsspråkets ord kan ha en bred och ibland otydlig betydelse medan de 

matematiska begreppens betydelse är mer exakta och detta kan utgöra ett problem, eftersom 

det samtidigt måste vara förståeligt för eleverna. Det finns ord som har både en vardaglig och 

en matematisk betydelse. Exempel på sådana ord är rymmer och volym. Det är lärarens 

uppgift att försöka skapa en förståelse mellan det vardagliga och det matematiska språket hos 
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eleverna. Skolverket (2008) påpekar också att eleverna kan missförstå läraren om de endast 

har förståelse för ordens vardagliga betydelse. Pierce och Fontaine (2009) menar att eleverna 

förväntas förstå dessa ord som finns inom ett brett spektrum, från de som används i många 

olika sammanhang till de som är specifika för matematik. Wadlington och Wadlington (2008) 

fortsätter att elever med svårigheter i matematik kan ha problem med att lära sig dessa 

begrepp. För att eleverna ska kunna tillägna sig det matematiska språket menar Löwing 

(2004) att lärare redan från början måste använda ett matematiskt korrekt språk. Löwing 

påpekar att eleverna kan få svårigheter att lära sig matematiska begrepp om läraren saknar 

ordentlig kunskap om dessa, om läraren slarvar med språket eller om läraren och eleverna inte 

har samma språkliga kompetens. Detta kan då leda till att eleverna får svårigheter att uttrycka 

sig matematiskt eller tänka i matematiska banor. Det innebär också en större risk att elever 

och lärare kan missförstå varandra i sin kommunikation. Eleverna behöver därför ges 

möjlighet att succesivt utveckla och tillägna sig det matematiska språket, vilket även 

Skolverket (2008) menar. Detta styrks också av Riesbeck (2008) som i sin studie såg vikten 

av att skapa en förbindelse mellan elevernas vardagliga språk och det matematiska språket för 

att eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse och lärande. 

 

Att använda ett språk som är tillgängligt för eleverna samtidigt som eleverna ska ges 

möjlighet att utveckla det matematiska språket är ett dilemma som läraren måste hantera 

(Löwing, 2004; Pierce & Fontaine, 2009; Riesbeck, 2008). Löwing (2004) menar att lärare 

bör förklara och modella nya ord genom att använda konkreta exempel. Därefter ska eleverna 

ges möjlighet att få förklara orden för varandra och ge egna exempel. Lärare är ofta medvetna 

om behovet av att lära ut de specifika matematiska begreppen, medan vikten av att undervisa 

om vardagsspråkets matematiska betydelse ofta är mindre uppenbar enligt Pierce och 

Fontaine (2009). Då eleverna kommunicerar med varandra ges möjlighet för dem att träna och 

stärka det matematiska språket (Iannone & Simpson, 2014; Wadlington & Wadlington, 2008).  

Kommunikationen i matematikundervisningen 

Enligt ett sociokulturellt perspektiv sker lärande i sociala gemenskaper då elever 

kommunicerar med andra. Både att samtala men också att lyssna är viktigt för inlärning 

påpekar Sjöberg (2006). Det är lärarens uppgift att arrangera en undervisning där eleverna 

erbjuds tillfällen till kommunikation enligt Claesson (2002) och Steele (2001). Ett sätt att 

möjliggöra detta är att läraren öppnar upp undervisningen för elevernas frågor, idéer och 

förklaringar men även att eleverna tillåts ta ansvar för sin inlärning påpekar Hufferd-Ackles et 
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al. (2004). Wadlington och Wadlington (2008) fortsätter att elever ska ges möjlighet att 

kommunicera på flera olika sätt i matematikundervisningen. Genom att elever får möjlighet 

att arbeta tillsammans med matematikuppgifter kan lärare uppmuntra positiva attityder samt 

utveckla elevernas kommunikationsförmåga i matematik. Lärare bör därför alltid uppmuntra 

samarbete elever emellan. 

 

Mercer (2002) skriver att om eleverna kan använda språket på ett effektivt sätt, som ett 

verktyg då de ska tänka och kommunicera tillsammans med andra, så kan det bidra till att 

eleverna utvecklar sin intellektuella förmåga. Det är med hjälp av språket som eleverna kan 

testa sina kunskaper gentemot andras kunskaper genom kommunikationen. Både 

kommunikationen mellan lärare och elever, men även elever emellan är viktig. Mercer 

påpekar dock att lärarna måste visa eleverna hur man talar och arbetar tillsammans för att 

eleverna ska kunna göra detta på ett effektivt och meningsfullt sätt vilket också Sfard och 

Kieran (2001) håller med om. Eleverna utvecklar en djupare förståelse för matematik genom 

att de ställer frågor, lyssnar på och diskuterar förklaringar samt jämför lösningar med 

varandra (Boaler, 2011; Fuentes, 2013; Nelson, 2010). Nelson (2010) påpekar att detta är 

extra viktigt för elever som riskerar att inte nå målen i matematik och för att möjliggöra detta 

behöver läraren skapa en trygg miljö och uppmuntra eleverna att förklara hur de tänkt för sina 

kamrater eller för läraren. Även Hufferd-Ackles et al. (2004) säger att det är då eleverna får 

resonera, diskutera, ställa frågor och förklara för varandra som deras tänkande förbättras 

samtidigt som de utvecklar en förståelse för matematiken. De menar därför att det är viktigt 

att låta elevernas idéer få komma fram i undervisningen. Att läraren behöver utmana, 

argumentera, diskutera och resonera olika lösningsalternativ med eleverna är någonting som 

även Löwing (2004) och Engvall (2013) diskuterar. Löwing (2004) poängterar också att 

skolan måste skapa en miljö där alla elever ges möjlighet att kommunicera matematik. Mercer 

och Sams (2006) påpekar även att läraren har som uppgift att ge alla elever möjlighet att delta 

efter sin förmåga i diskussioner. 

 

I dagsläget finns ett stort fokus på problemlösning i matematikundervisningen enligt Löwing 

(2004) och i och med det har språket fått en större betydelse. Att arbeta med problemlösning 

anses vara ett effektivt arbetssätt, då eleverna kan utveckla sina matematikkunskaper genom 

att de får tillfälle att ”tala matematik” med varandra. Även Mercer och Sams (2006) anser att 

en avgörande faktor för elevernas utveckling är att de kontinuerligt får arbeta med 

problemlösning tillsammans med andra. En förutsättning är dock att eleverna får vägledning 
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och träning i att använda språket på ett effektivt sätt för att lyckas med detta. Sfard och Kieran 

(2001) fortsätter att det är en generell pedagogisk trend just nu att elever lär sig matematik 

bäst då de kommunicerar med andra. De påpekar dock att man inte kan ta detta för givet på 

grund av att många elever använder ineffektiva sätt att kommunicera. Även Löwing (2004) 

ställer sig frågande till vad eleverna lär sig genom gruppdiskussioner om de saknar ett 

effektivt och adekvat språk. Det behövs en stark motivation för att engageras i fungerande 

matematiska samtal enligt Sfard och Kieran (2001). De menar också att en del elever som 

förväntas lära sig matematik genom att kommunicera med andra, anser att de hade lyckats 

bättre om de arbetat själva. 

Både Boaler (2011) och Sjöberg (2006) menar att elever kan ha lättare att förstå då en annan 

elev förklarar än då läraren förklarar. Sjöberg menar att elever i matematiksvårigheter hävdar 

att det ofta är lättare att förstå då en klasskamrat förklarar än då läraren förklarar och påpekar 

därför att kommunikationen mellan elever i matematiksvårigheter och deras kamrater är 

oerhört viktig för deras inlärning. Även Sandström et al. (2013) såg i sin studie att elever i 

matematiksvårigheter uttryckte att det var svårt att förstå en lärares förklaringar. Detta 

förklarar Sjöberg (2006) kan bero på olika orsaker. Antingen upplever eleverna att läraren 

krånglar till det, eller så är elever faktiskt bättre än lärare på att förstå vilka missuppfattningar 

som kan finnas. Det kan också vara så att de är nöjda med att få en kort förklaring till just den 

enskilda uppgiften. Sandström et al. (2013) menar att elever som förklarar för andra elever har 

lättare att relatera skolmatematiken till sin vardag vilket också kan öka förståelsen. Hattie 

(2012) hänvisar till Nuthall som menar att en mycket stor del av den muntliga återkopplingen 

till elever kommer från andra elever. Nuthall menar dock att det mesta av denna återkoppling 

tyvärr är felaktig. Lärare behöver därför inse betydelsen av denna återkoppling och lära 

eleverna hur de på ett effektivt och korrekt sätt kan ge återkoppling till varandra. 

Då Jablonka (2011) analyserade kommunikationen mellan läraren och elever, framkom att 

läraren använde olika strategier beroende på vilken elev läraren samtalade med. Vid samtal 

med högpresterande elever lyftes det matematiska innehållet fram och eleverna fick 

därigenom möjlighet att utveckla sitt matematiska kunnande. Då läraren samtalade med 

lågpresterande elever fokuserade läraren ofta på det utmärkande i kontexten till den enskilda 

uppgiften, vilket långsiktigt begränsar elevernas matematiska kunnande. Detta menar 

Jablonka kan leda till en självuppfyllande profetia. 
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Klassrumsklimatets betydelse för kommunikationen 

Många forskare är överens om att en viktig förutsättning för en god kommunikation är ett 

positivt och tillåtande klassrumsklimat (Claesson, 2002; Nelson, 2010; Riesbeck, 2008;). Det 

är viktigt att lära eleverna att respektera varandras bidrag i gruppen, oberoende av tidigare 

prestationer eller status fortsätter Boaler (2011). Wadlington och Wadlington (2008) påpekar 

att det är lärarens uppgift att säkerställa att miljön är trygg för alla elever liksom att miljön är 

avslappnad och stressfri. Sjöberg (2006) såg i sin studie att fler elever upplever oro och stress 

i ämnet matematik jämfört med andra skolämnen. Sjöberg menar även att elever i 

matematiksvårigheter upplevde oro och stress i betydligt större omfattning än elever utan 

matematiksvårigheter samt att denna stress ökar i omfattning under högstadietiden. Det 

framkom också att många elever upplevde stress vid bedömningssituationer. Tänkbara orsaker 

till detta menar Sjöberg kan vara osäkerhet kring sina kunskaper i matematik, ett antal tidigare 

misslyckade prov samt negativa upplevelser av matematikundervisningen. Även konflikter 

med lärare och lärares attityder och förhållningssätt kan påverka elevers orosnivå. Både 

Sjöberg (2006) och Taylor och Fraser (2013) såg dock i sina studier att elevernas känslor av 

oro och stress minskade om eleverna tilläts att kommunicera och samarbeta under 

matematiklektionerna liksom om det fanns en hög grad av acceptans eleverna emellan. 

Sjöberg (2006) menar att brist på arbetsro under matematiklektionerna kan leda till sämre 

resultat och återigen är det elever i matematiksvårigheter som drabbas hårdast. Vikten av bra 

arbetsro var någonting som eleverna i Sjöbergs studie framhöll, vilket även framkom i Peng 

och Nyroos (2012) studie. Peng och Nyroos såg att alla elever men även lärarna värderade 

arbetsro högt, tillsammans med personlig hjälp och förklaringar. Sjöberg (2006) menar att 

stora grupper kan vara en bidragande faktor till bristande arbetsro. Det är även svårare för 

läraren att individanpassa undervisningen i den utsträckning som behövs i stora grupper. 

Vikten av att lärare ger elever uppgifter som de klarar av att lösa påpekar även Wadlington 

och Wadlington (2008).  Elever som undervisas i heterogena grupper måste få uppgifter som 

kan lösas på flera nivåer menar Boaler (2011) detta för att alla elever ska ges möjlighet arbeta 

med uppgiften på sin nivå men även att alla elever ska ha möjlighet att lyckas. 
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Metod 

Vi ska i följande avsnitt motivera vårt val av metod. Vi kommer även redogöra för hur urvalet 

av studiens deltagare har gått till samt hur datamaterialet har samlats in och analyserats. 

Därefter kommer vi beskriva de etiska ställningstaganden som vi har gjort och avslutningsvis 

redogör vi för studiens validitet, trovärdighet och överförbarhet. 

Val av metod 

Vi har i vår studie använt oss av en kvalitativ ansats. Då man väljer metod bör man utgå från 

studiens syfte och den metod man använder sig av ska på ett bra sätt hjälpa till att svara på 

studiens frågeställningar. Valet av metodansats styr också de datainsamlingsmetoder som ska 

användas menar både Bryman (2011) och Fejes och Thornberg (2014). Syftet med vår studie 

är att beskriva och analysera den muntliga kommunikationen under några matematiklektioner. 

Syftet är även att beskriva och analysera den muntliga kommunikationen ur ett 

elevperspektiv. Vi ville undersöka vilken typ av muntlig kommunikation elever erbjuds under 

sina matematiklektioner, hur elever upplever den muntliga kommunikationen samt vilken typ 

av muntlig kommunikation eleverna söker. 

För att få svar på våra frågor har vi gjort en fallstudie i en matematikgrupp i år 9. Merriam 

(1994) menar att fallstudien som vetenskaplig metod är särskild lämpad för att studera 

situationer som uppstår i vardagen. En fallstudie är därför användbar för att studera 

pedagogiska sammanhang förklarar Merriam vidare, då det är många parametrar som 

påverkar. Intresset i fallstudier är “fallet” i sig enligt Bryman (2011). Fokus är att granska 

detta “fall”, som i denna studie är den muntliga kommunikationen, ingående för att få en 

djupare förståelse från olika håll, och till slut kunna ringa in det som sker. För att lyckas med 

detta har datainsamling skett på ett varierat sätt, genom fokusgruppsintervjuer, enskilda 

intervjuer samt observationer. Merriam (1994) poängterar vidare att fallstudien kan hjälpa 

forskaren att undersöka och förmedla en förståelse för pedagogiska processer för att få en mer 

detaljerad bild av det som undersöks. 

Deltagare och urval 

Vår studie genomfördes i en 4-9- skola med ca 500 elever i en stad i Mellansverige. En lärare 

samt en utav lärarens klasser i årskurs nio deltog i studien. Urvalet av vilken klass samt vilka 
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elever som har deltagit i studien kan enligt Bryman (2011) ses som ett bekvämlighetsurval. 

Detta innebär att de som medverkat i studien fanns tillgängliga för oss redan innan, vilket gör 

det mer bekvämt. Rent praktiskt innebar det att skolan fanns tillgänglig för oss, men vi var 

okända för eleverna. Vi gjorde även ett strategiskt urval då vi fått kännedom om att läraren 

arbetar framgångsrikt med sina elever och att matematikundervisningen ofta innehåller inslag 

av muntlig kommunikation (Cresswell, 2013; Merriam, 1994). Ett typfallsurval gjordes efter 

kriterier vi satt upp, vilket består av elever i svårigheter i matematik samt elever utan 

svårigheter i matematik. Vi bad undervisande lärare hjälpa oss att få tillgång till elever som 

passade in i dessa kriterier (Merriam, 1994). 

Datainsamlingsmetoder 

I studien har vi kombinerat två olika kvalitativa metoder. Användning av flera 

undersökningsmetoder i en och samma studie kan leda till att mer pålitlig data kommer fram, 

till skillnad om endast en enda metod används (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). 

De metoder vi använt oss av är deltagande observation och intervju. Enligt Merriam (1994) 

och Cresswell (2013) är observation och intervju vanliga metoder att samla in material inom 

kvalitativ forskning. 

Observation 

För att få förståelse och för att kunna beskriva vilken kommunikation eleverna erbjuds att 

delta i under matematiklektioner samt vilken typ av kommunikation eleverna söker, har vi 

använt oss av deltagande observationer. En deltagande observation anser vi är bäst lämpad då 

vi vill skapa en förståelse kring kommunikation samt fastställa fenomenet. Observationer 

möjliggör att registrera kommunikationen i rådande stund, vilket deltagarna inte själva lägger 

märke till och kommer ihåg vid endast intervju (Merriam, 1994). Cresswell (2013) menar att 

forskaren ska starta observationen brett för att sedan koncentrera sig på sin forskningsfråga. 

Det är viktigt att föra fältanteckningar under observationen och det är då bra att använda sig 

av ett observationsprotokoll där forskaren för både beskrivande, men också reflekterande 

anteckningar. Fältanteckningarna bör renskrivas i anslutning till observationen för att 

forskaren ska kunna komplettera anteckningarna. Forskaren skriver då rika beskrivningar. Det 

är dock viktigt att vara medveten om att den som observerar påverkar det som sker bara 

genom att vara där. 
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Vi utprovade ett observationsprotokoll innan de slutgiltiga observationerna. Det innebar att vi 

gjorde en liten förstudie på det vi skulle observera för att kunna upptäcka eventuella brister 

och göra förbättringar i protokollet. Däremot användes inte resultatet från dessa 

provobservationer i studien. Efter att båda utfört varsin observation justerades 

observationsprotokollet (bilaga 4). 

Intervju 

Observationerna kompletterades med fokusgruppsintervjuer med elever i studien för att skapa 

en djupare förståelse kring fenomenet samt enskilda intervjuer med läraren efter varje lektion. 

Fokusgruppsintervjuerna hjälpte oss att få reda på de enskilda elevernas uppfattning. Enligt 

Kvale och Brinkman (2014) är det viktigaste i en fokusgruppsintervju att få fram många 

uppfattningar kring det som är i fokus. De menar även att gruppinteraktionen vid en 

fokusgruppsintervju kan underlätta för deltagarna att uttrycka synpunkter som annars kan vara 

svåra att prata om. Vid fokusgruppsintervjuer har forskaren stor möjlighet att få realistiska 

beskrivningar av deltagarnas åsikter eftersom de i grupp tvingas reflektera och eventuellt 

ändra sina uppfattningar (Bryman, 2011). Framförallt då vi intervjuade elever i 

matematiksvårigheter anser vi att fokusgruppintervjuer var ett användbart sätt. För att få 

eleverna att våga säga sina uppfattningar måste gruppkonstellationen vara genomtänkt så 

klimatet i gruppen är tillåtande. Vi bad av den anledningen läraren hjälpa oss att dela in 

eleverna. 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer, vilket Kvale och Brinkman (2014) skriver 

att man bör använda vid en kvalitativ ansats. Det innebär att man i förväg inte kan planera 

exakt hur intervjun kommer utformas, däremot är det viktigt att den som intervjuar är 

förberedd och har förslag på frågor och ämnen som är intressanta för studien, fortsätter Kvale 

och Brinkman. Som förberedelse hade vi en intervjuguide med specifika ämnen vi ville beröra 

under intervjun (bilaga 3). I intervjuguiden står frågorna i en viss ordning och tanken var att 

följa dem kronologiskt, men möjligheten finns i en semistrukturerad intervju att ställa 

frågorna i den ordning som passar för situationen. Detta innebar att intervjuprocessen var 

flexibel. Även frågor som inte stod på intervjuguiden ställdes, vilket är en av fördelarna med 

semistrukturerade intervjuer menar Bryman (2011), såvida de anknyter till det som kommit 

fram under intervjun. På så vis behöver inte intervjupersonerna vara så styrda i sina svar 

fortsätter Bryman. 
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För att inte missa viktig information samt för att kunna koncentrera oss på att få tillgång till så 

mycket information som möjligt från deltagarna kring kommunikationen, spelades 

fokusgruppsintervjuerna in. Detta anser både Cresswell (2013) samt Kvale och Brinkman 

(2014) är av stor vikt. Därefter transkriberades allt material ordagrant. 

Genomförande 

Syftet med studien är att beskriva och analysera den muntliga kommunikationen under några 

matematiklektioner. Syftet är även att beskriva och analysera den muntliga kommunikationen 

ur ett elevperspektiv. För att möjliggöra detta har vi gjort en fallstudie. Innan studien 

påbörjades kontaktade vi skolans rektor via mail för att informera om vår studie och dess 

syfte. Läraren i studien informerades om att det var den muntliga kommunikationen vi ville 

observera för att vi skulle ges möjlighet att få ta del av lektioner där detta skedde. Alla elever 

samt deras vårdnadshavare informerades via brev om studiens syfte och genomförande.  

Tillsammans observerade vi en lärare och 25 elever i en klass i årskurs 9, under två lektioner 

som båda var 60 minuter långa. Inledningsvis var eleverna placerade vid bänkar, två och två, 

vända mot whiteboardtavlan. Då eleverna skulle arbeta med problemlösning delade läraren in 

och omplacerade eleverna i grupper om tre. Vi satt placerade på varsin sida i klassrummet för 

att kunna höra och ta del av den muntliga kommunikationen i fler grupper vid arbetet med 

problemlösning. Under observationerna hade vi varsitt observationsprotokoll där vi förde 

fältanteckningar. Vi valde att observera samma sak, hur eleverna kommunicerar med varandra 

och med läraren, och markeringar sattes vid olika typer av kommunikation. Även egna 

reflektioner skrevs på separat papper. Efter de båda observationerna renskrev vi 

fältanteckningarna tillsammans och kompletterade med våra reflektioner.  

I direkt anslutning till de båda lektionerna använde vi oss av fokusgruppsintervjuer för att 

intervjua två olika grupper av elever, en grupp med elever utan svårigheter i matematik samt 

en grupp med elever i svårigheter i matematik. Vi bad läraren hjälpa oss att få tillgång till 

elever som passade in i dessa kriterier. Eleverna var under båda lektionerna indelade i mindre 

grupper när de arbetade med problemlösning och fyra utav dessa befintliga grupper, två 

grupper per tillfälle, erbjöds att få delta i intervjuerna. Direkt efter lektionerna intervjuade vi 

varsin grupp under ca 40 minuter. Syftet med fokusgruppsintervjuerna var att få reda på hur 

eleverna upplever den muntliga kommunikationen i matematik. Sammanlagt genomförders 
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fyra fokusgruppsintervjuer, där vi intervjuade två grupper var, och totalt 12 elever 

intervjuades. 

Efter fokusgruppsintervjuerna med eleverna intervjuades läraren. Vi intervjuade läraren 

tillsammans för att kunna ställa frågor om det vi sett under lektionerna, men också för att 

kontrollera om vi uppfattat situationerna på det sätt som läraren avsett. Intervjuerna med 

läraren varade i cirka 20 minuter.  

Vi startade med elevintervjuerna dels för att de skulle ha större chans att komma ihåg, men 

framförallt av den anledningen att det är deras uppfattningar och erfarenheter som är vårt 

primära intresse. Alla intervjuer spelades in och transkriberades ordagrant för att underlätta 

analysen. 

Analys 

Cresswell (2013) menar att det är en utmaning för forskare att analysera och skapa mening ur 

en stor mängd data. En anledning till detta kan vara att det inte finns några tydliga regler för 

hur en kvalitativ analys bör genomföras. Enligt Fejes och Thornberg (2014) handlar det om att 

urskilja det viktiga i materialet samt att hitta mönster. Ett syfte kan vara att beskriva ett 

fenomen, vilket kan göras genom att jämföra deltagare vid olika situationer för att försöka se 

det som är gemensamt, men också det som skiljer. 

I vår studie är det den muntliga kommunikationen som studerats. Fokus var att ta reda på samt 

få förståelse för elevernas upplevelser, tankar och erfarenheter av kommunikationen under 

matematiklektioner. Vi ville även undersöka vilken typ av kommunikation eleverna erbjuds 

att delta i samt vilken typ av muntlig kommunikation eleverna söker. 

Vid genomförandet av analysarbetet och tolkningen har vi använt oss av en kvalitativ ansats 

(Cresswell, 2013; Fejes & Thornberg, 2014). Vi har analyserat vårt insamlade datamaterial i 

flera steg. Vi inledde med att tillsammans analysera insamlade data från observationerna. Vi 

sammanställde våra noteringar från observationsprotokollen samt kompletterade med våra 

olika reflektioner. De fokusgruppsintervjuer vi själva utfört, transkriberades samt 

analyserades inledningsvis var och en för sig, då analyser är beroende av forskaren enligt 

Fejes och Thornberg (2014). Vi tror även att detta gav oss en större möjlighet till mer 

intressanta tolkningar. Vi läste därefter enskilt igenom alla transkriberade intervjuer ett flertal 

gånger samtidigt som reflektioner och begrepp antecknades i marginalen. Genom detta 
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arbetssätt identifierades olika nyckelbegrepp som var av intresse för vår studie, vilka sedan 

kategoriserades. Våra individuella analyser sammanställdes därefter och vi kom gemensamt 

fram till ett antal teman kopplade till studiens syfte. 

Målet med analysen var att få syn på mönster, skillnader samt likheter knutna till de teman 

som framkommit ur datamaterialet. Vår strävan var sedan att försöka förstå resultatet av vår 

studie på ett djupare plan samt med hjälp av vår teoretiska referensram. Inom det 

sociokulturella perspektivet ligger fokus på vad språket, kommunikationen samt den sociala 

omgivningen har för betydelse för lärandet enligt Säljö (2000). Genom att få ta del av andras 

lösningar samt delge sina egna tankar och idéer är möjligheten till lärande stor, men 

upplevelsen samt utvecklingen kan däremot se olika ut. 

Studiens validitet, trovärdighet och överförbarhet 

I kvalitativa studier används begreppet validitet för att beskriva forskningens kvalitet. 

Validitet handlar om i vilken utsträckning den genomförda forskningen samt de metoder som 

använts har medfört att forskaren undersökt det som avsågs att undersöka (Fejes & 

Thornberg, 2014). Larsson (2005) beskriver flera validitetskriterier och tre utav dessa är 

diskurskriteriet, heuristiskt värde samt empirisk förankring. Diskurskriteriet innebär att 

forskningens data, argument och resonemang prövas mot andras inom vetenskapssamhället. 

Heuristiskt värde är beroende av om forskningen resulterat i ett nytt sätt att se på verkligheten, 

om forskningen gett ett kunskapstillskott. Med empirisk förankring avser att resultaten måste 

överensstämma med verkligheten, med rådata. Larsson menar också att användning av flera 

källor, triangulering, ger större trovärdighet i studier då flera källor visar på samma resultat. 

Problem kan dock uppstå om källorna ger olika svar. I denna studie är syftet att beskriva och 

analysera den muntliga kommunikationen under matematiklektioner, samt hur den upplevs, ur 

elevperspektiv. När läraren blir intervjuad efter observationen är det en validering av det vi 

såg i klassrummet. Det skulle kunna ske genom att läraren eventuellt vill tillägga något eller 

förtydliga hur han/hon menar eller har tänkt. 

Styrkan i en fallstudie är att det är ett effektivt sätt att ringa in vad som försiggår i just de 

valda situationerna, i vår studie, kring kommunikationen under matematiklektionerna. Då vi 

använt oss av data från olika håll, både observationer samt intervjuer, stärker detta studiens 

trovärdighet. Det blir ofta en intensiv och detaljrik granskning när ett enda fall studeras menar 

Bryman (2011). När vi valde fallstudie som metod var vi medvetna om att det inte på något 



20 
 

sätt kan representera något annat än vår egen studie. Dessutom är urvalet i vår studie ett 

medvetet val vilket leder till att det är omöjligt att generalisera resultaten och att resultaten 

inte är statistiskt representativt för helheten (Bryman, 2011). Vi har inte för avsikt att 

generalisera resultatet av vår studie. Det viktiga i denna studie är istället hur bra de teoretiska 

påståenden är, som vi kan generera utifrån resultaten, också det enligt Bryman. Vi vill med 

studien förmedla en så tydlig bild som möjligt av den muntliga kommunikationen under två 

matematiklektioner i en högstadieklass. Vår förhoppning är att vår studie kan bidra med 

kunskap och en ökad förståelse som kan vara användbara för andra lärare och personal i 

skolan. 

Etiska ställningstaganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) delas de etiska överväganden som måste beaktas vid all 

forskning upp i två huvudkrav, och dessa är forskningskravet och individskyddskravet. 

Forskningskravet innebär att alla individer i samhället har rätt till att det bedrivs forskning 

kring viktiga frågor. Samtidigt ska forskaren ta hänsyn till individskyddskravet vilket innebär 

att de individer som deltar i forskning ska skyddas så att de inte utsätts för fysisk eller psykisk 

skada och de får heller inte kränkas eller förödmjukas. Individskyddskravet är uppdelat i fyra 

huvudkrav och dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

Vi har utgått från individskyddskravets principer i vår studie. Detta innebär att vi har 

informerat alla deltagare om studiens syfte och att de när som helst haft möjlighet att avbryta 

sitt deltagande. Deltagarna har garanterats konfidentialitet samt har informerats om att rådata 

endast kommer användas i denna studie. Deltagarna kommer även att få möjlighet att ta del av 

studien när den är klar. 

Inför genomförandet av fokusgruppsintervjuerna med elever informerades både elever och 

deras vårdnadshavare skriftligt via brev om intervjuernas syfte samt att medverkan var 

frivillig. Därigenom uppfylls det etiska kravet på informerat samtycke. Denna information 

upprepade vi även inledningsvis vid genomförandet av fokusgruppsintervjuerna. All personlig 

information som kommit fram under intervjuerna har avkodats så att en identifiering av 

personer, klass, skola eller kommun omöjliggjorts. 
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Resultat 

Syftet med studien är att beskriva och analysera den muntliga kommunikationen under några 

matematiklektioner. Syftet är även att beskriva och analysera den muntliga kommunikationen 

ur ett elevperspektiv. Syftet tillsammans med de tre frågeställningarna som studien utgår från, 

utgör grunden för den gemensamt genomförda analysen samt resultatredovisningen. I vår 

studie har vi använt oss av både intervjuer och observationer. Vid bearbetning och analys av 

det insamlade materialet har vi kunnat urskilja ett antal teman kopplade till studiens syfte och 

frågeställningar. 

I resultatredovisningen presenterar vi vad vi såg under observationerna samt vad som 

framkom under intervjuerna. Vi har omformulerat våra frågeställningar till rubriker och de 

underrubriker som finns utgörs av de teman som framkommit under analysen. Avslutningsvis 

försöker vi förstå resultatet utifrån vår teoretiska referensram samt med hjälp av tidigare 

forskning. 

Muntlig kommunikation under matematiklektioner 

Under analysen av observationerna och intervjuerna utkristalliserades framförallt tre teman, 

som vi uppfattar att eleverna och läraren ansåg betydelsefulla för en god kommunikation, 

vilka är lektionsupplägg, gruppkonstellationer och klassrumsklimat. Vi kommer presentera 

vad som framkom under intervjuer och observationer under dessa tre teman.   

Lektionsupplägg 

Resultatet visade att det var det en stor variation av aktiviteter under lektionerna och det 

förekom en hel del muntlig kommunikation. Upplägget av lektionerna var av liknande 

karaktär där båda innehöll en enskild startuppgift, gemensam genomgång följt av 

problemlösning i grupp. Vad vi kunde se var detta en arbetsgång som eleverna var vana vid. 

Eleverna i studien anser att det är bra att de får arbeta på varierat vis under lektionerna, 

eftersom de lär sig på olika sätt och deras upplevelse är att olika arbetssätt även fördjupar 

förståelsen. 

Det är jättebra hur läraren liksom delar upp lektionen med en startuppgift, diskussioner, arbeta 

själv. Liksom att vi gör olika grejor. (elev utan svårigheter i matematik) 
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När eleverna kom in i klassrummet fanns ett tydligt lektionsupplägg presenterat på tavlan. 

Under de observerade lektionerna fick eleverna inledningsvis en uppgift som de skulle arbeta 

enskilt med. Uppgiften fanns också den presenterad på tavlan då eleverna kom in i 

klassrummet. Efter en stund tog läraren upp en diskussion kring startuppgiften då eleverna 

fick svara på frågor och läraren förklarade samt tydliggjorde hur uppgiften kunde lösas. Efter 

detta hade läraren en genomgång på den kommande uppgiften i problemlösning, som skulle 

lösas i grupp. 

Under instruktioner och genomgångar kommunicerade läraren med eleverna som grupp. 

Eleverna ombads att svara på frågor, samt ge exempel på hur uppgifter kunde lösas. 

Kommunikationen i helgrupp sker, vad vi kunde notera, helt frivilligt. Endast ett fåtal elever 

deltog då aktivt i kommunikationen med läraren. Några elever kommunicerade med varandra, 

men vad de kommunicerade om framgick ej. 

Eleverna utan svårigheter i matematik menade att det är viktigt att alla elever är tysta och 

fokuserade under genomgångarna samt att läraren är engagerad och förklarar på ett tydligt sätt 

så alla elever förstår. Eleverna poängterade också att de försökte vara aktiva genom att svara 

på de frågor som läraren ställer. Detta menade även eleverna i svårigheter i matematik. De 

påpekade dock att det beror på vilket område inom matematiken som genomgången 

behandlar. De försökte delta i kommunikationen om de kände sig säkra. Om det var ett 

område de hade svårigheter i valde de att sitta tysta och lyssna, för att sedan efter 

genomgången fråga läraren enskilt. 

Om man märker att alla andra kan, så känns det som om man är den enda som inte förstår. Så när 

genomgången slutar så ropar man direkt lite tyst till läraren. (elev i svårigheter i matematik) 

Läraren menar att fler av eleverna behöver känna sig trygga i gruppen och säkra på sitt svar 

för att våga svara inför de andra. Vid genomgångar då det endast var ett fåtal aktiva elever 

låter läraren medvetet de elever som signalerar att de kan svara på frågorna. Övriga elever kan 

i och med detta känna sig trygga och lägga sin energi på att lyssna och ta in det som uttrycks i 

klassrummet. Det här är en överenskommelse läraren har med eleverna, vilket leder till att 

eleverna slipper känna en oro för att få frågan, samtidigt som de tar lärdom av den elev som 

svarar på lärarens fråga. 
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I resultatet framkom även att samtliga elever vi intervjuade ansåg att det är under 

genomgångarna de lär sig nya moment. Eleverna menade att det är viktigt med genomgångar 

eftersom det är då de får nya kunskaper som de kan befästa med vidare övning i matematik. 

 

Jag lär mig och fattar oftast på genomgångarna. Om det är någonting nytt kan det vara svårt i 

början, sen sätter det sig mer efteråt när man väl gör uppgifterna. (elev i svårigheter i matematik) 

Jag lär mig bäst när det är genomgång, då lär vi oss nya saker. Sen får man riktigt lära sig det när 

man får börja jobba själv. (elev utan svårigheter i matematik) 

Efter genomgången och introduktionen inför gruppuppgiften delade läraren in eleverna i 

grupper med tre elever i varje grupp. Flera elever fick då ändra sin placering med hjälp av 

lärarens anvisningar. Det var tydligt att läraren har en bra relation med eleverna och god 

kännedom om gruppen, vilket resulterade i att eleverna under båda lektionerna förflyttade sig 

till respektive grupp utan invändningar. 

 

Ett fåtal elever bad om hjälp varpå läraren gick dit. Samtliga grupper diskuterade och i flera 

grupper förklarade eleverna för varandra. De grupper som befann sig nära oss diskuterade den 

aktuella uppgiften, men vad de grupper som satt en bit bort diskuterade har vi ingen vetskap 

om. Det var tydligt i de flesta grupperna vilken elev som styrde arbetet framåt med uppgiften. 

En grupp valde att ta hjälp av en elev ur en annan grupp och vad vi kunde notera såg det ut 

som samtliga i gruppen hade förstått när den hjälpande eleven förklarat. I en grupp under den 

ena av lektionerna var det tydligt att samarbetet inte fungerade. 

 

Under tiden eleverna arbetade gick läraren runt och stöttade eleverna och svarade på frågor. 

Läraren ställde mestadels procedurella frågor och analytiska frågor till eleverna samt gav 

feedback och uppmuntran. 

 

Då eleverna arbetade med problemlösning i mindre grupper deltog fler elever i 

kommunikationen. Under observationerna såg vi dock att det fanns några elever som inte 

deltog alls. Under intervjuerna med elever i svårigheter i matematik framkom att deras 

deltagande i kommunikationen under gruppuppgifter var beroende av om de förstod uppgiften 

och kände att de hade kunskaper att dela med sig av. En annan viktig aspekt var om de kände 

sig trygga i den aktuella gruppkonstellationen och att klassrumsklimatet var tillåtande. 
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Det beror på om jag vet mycket så vill jag gärna dela med mig av det, men om jag inte förstår så är 

jag tyst. (elev i svårigheter i matematik) 

Det beror på vilka man sitter med, det är alltid det. Om det är någon du känner dig trygg med, ja då 

är det klart att du frågar om du inte förstår, men om det är någon du inte känner, då tänker jag äh, 

jag vågar inte, jag frågar läraren sen istället. (elev i svårigheter i matematik) 

Då lektionen närmade sig sitt slut frågade läraren två grupper om de kunde tänka sig att 

redovisa uppgiften på tavlan, vilket de gjorde. Vi noterade att läraren valde att tillfråga 

grupper som hade löst uppgiften på olika vis, detta för att eleverna ska få olika alternativ till 

lösningar att samma uppgift. Ingen diskussion uppstod under redovisningarna och endast 

kommunikation mellan de redovisande eleverna samt läraren förekom. Läraren höll slutligen 

en gemensam genomgång av uppgiften, och de flesta elever riktade sin uppmärksamhet mot 

genomgången. Läraren förklarade och tydliggjorde hur uppgiften kunde lösas framme på 

tavlan. Även här fick frivilliga elever svara på frågor som läraren ställde till gruppen. Det som 

var tydligt var att antalet elever som deltog aktivt i slutet av lektionen hade ökat. Detta kan 

bero på att eleverna känner sig mer säkra på matematiken när de fått ta del av andra elevers 

lösningar eller att förståelsen ökat i och med lektionens gång. Lektionen avslutades med att 

läraren gav eleverna instruktioner kring inlämning av gruppuppgiften. 

Läraren i studien anser att planeringen av lektionens utformning är av stor vikt. För att befästa 

kunskaperna inom det aktuella arbetsområdet anser läraren att gruppuppgifterna ska vara 

kopplade till arbetsområdet och anpassade till den undervisande gruppen. Målet med 

gruppuppgifterna är även att alla elever ska vara delaktiga i kommunikationen, vilket ökar 

förutsättningarna för eleverna att befästa sina kunskaper enligt läraren. Detta tolkar vi som att 

läraren har ett sociokulturellt synsätt på lärande. 

Gruppkonstellationer 

Det framkom i resultatet att alla elever i studien och även läraren poängterade vikten av att 

gruppkonstellationen behövde vara väl fungerande och att det är ett tillåtande klimat i 

klassrummet, för att eleverna ska våga kommunicera. Läraren lägger stor vikt på att dela in 

grupperna på så vis att alla känner att de kan vara delaktiga i den aktuella uppgiften. 

Det är viktigt att dela in eleverna i grupper där de kunskapsmässigt ligger nära varandra, så att det 

inte är för stor skillnad mellan dem, för det blir inte bra för någon. (läraren) 
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Läraren förtydligar att indelningen sker delvis efter elevernas matematikkunskaper, men än 

viktigare att eleverna fungerar socialt tillsammans. Detta leder till att fler elever känner sig 

trygga och blir då muntligt delaktiga och i och med detta har de större möjlighet att utvecklas 

matematiskt. 

Att läraren sätter de som är på samma nivå tillsammans är bra, så man inte kan helt olika. Är du 

med en som är superbra på matten, som du kanske umgås med på rasterna också, så kan man ändå 

fråga. (elev i svårigheter i matematik) 

Detta var extra framträdande bland elever i svårigheter i matematik. De tryckte återigen på 

vikten av att känna sig trygg i gruppen. Eleverna utan svårigheter i matematik nämnde inte 

trygghet då de pratade om gruppuppgifter. En elev sa dock att det är viktigt att känna sig 

bekväm med de andra eleverna de ska arbeta med. Ordet bekväm tolkar vi som ett mindre 

kraftfullt uttryck än ordet trygg. Att elever i matematiksvårigheter använder ett starkare 

uttryck kan bero på att de anser sig ha lägre kunskaper än övriga elever och känner oro över 

att visa sin okunskap. 

Resultatet visade att samtliga elever i studien var överens om att arbeta i grupp med 

matematikuppgifter är givande och lärorikt. När de arbetar i grupp så diskuterar de mycket 

matematik. Eleverna var även överens om att de lär av varandra då de får höra hur andra har 

tänkt eller när en annan elev förklarar hur en uppgift kan lösas. Alla elever i studien ansåg 

även att de som ska arbeta tillsammans i en grupp bör ligga på ungefär samma kunskapsnivå. 

De menade att det inte får vara för stor skillnad på elevernas kunskapsnivå, samtidigt som de 

ansåg att de kan lära sig av varandra, då elever med lite större kunskaper kan hjälpa de som 

inte förstår. Detta överensstämmer helt med hur läraren tänker inför indelningen av 

grupperna.    

Vissa kan ju ligga på en mycket högre nivå än andra. Det beror på vilken uppgift det är, men så 

kan vissa som är bättre sitta i en grupp, ifall de andra inte kommer förstå någonting alls. (elev utan 

svårigheter i matematik) 

Det kan också vara så att man kan lära sig av varandra. Om det är någon som är lite bättre och 

någon som är lite sämre så kan den som är lite bättre kanske lära ut det så den andre förstår 

uppgiften. (elev utan svårigheter i matematik) 
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Klassrumsklimat 

Resultatet visade att alla elever i studien ansåg att det ska vara ett gott klimat under 

lektionerna och eleverna menade att det under matematiklektionerna råder god arbetsro och 

ett tillåtande arbetsklimat. Något som var extra framträdande bland elever i svårigheter i 

matematik var att de poängterade vikten av att känna sig trygg, både i gruppen, men även med 

läraren, för att våga kommunicera. De menade att det är läraren som ska se till att det är ett 

tryggt klimat i gruppen. En elev sa: 

Det är lärarna. För om jag inte känner mig trygg med läraren så blir det jobbigt och då blir 

kommunikationen svår. (elev i svårigheter i matematik) 

Eleverna i svårigheter i matematik uttryckte att de kände sig trygga i gruppen, samtidigt som 

ett par elever sa att de ibland inte vågade säga att de inte förstod, både i den stora gruppen, 

men även i de små gruppkonstellationerna. Detta tolkar vi som att de inte känner sig helt 

trygga trots att de uttryckte att de kände sig så. 

Även den undervisande läraren poängterade vikten av att känna trygghet för att våga delta 

aktivt i undervisningen. Läraren sa att alla elever ska känna att de blir respekterade och 

lyssnade på, samt att de ska kunna lita på att ingen skrattar åt någon annan. Detta var också 

någonting som läraren i studien sade sig ha arbetet mycket med. 

När jag började här på skolan för ungefär 1,5 år sedan, var eleverna helt otränade i att prata 

matematik och diskutera uppgifter tillsammans. Det var till exempel ingen i den här klassen som 

ville redovisa högt inför hela gruppen. (läraren) 

Muntlig kommunikation ur ett elevperspektiv 

Under analysarbetet kopplat till frågeställningen om hur elever upplever den muntliga 

kommunikationen i matematik framkom två teman. Dessa är språket i undervisningen samt att 

kommunicera matematik. 

Språket i undervisningen 

Eleverna i studien visar en samstämmighet kring kommunikationen med läraren. De anser att 

kommunikationen med läraren är god, främst på grund av att läraren lyssnar på eleverna och 

visar engagemang och intresse för deras tankar. Eleverna menar också att läraren förklarar så 

att de förstår. 
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Eleverna utan svårigheter i matematik uttryckte att det är viktigt att läraren inte använder för 

svåra ord och begrepp i kommunikationen då detta kan försvåra förståelsen för alla elever. De 

menade att detta är extra viktigt under genomgångar då läraren går igenom nya moment. 

Eleverna var dock eniga om att läraren förklarade på ett tydligt sätt så att de förstod. Detta 

ansåg även eleverna i svårigheter i matematik samtidigt som de poängterade att det är viktigt 

att läraren inte pratar för mycket, eftersom de då lätt började tänka på annat. 

Men när en lärare pratar för mycket, då börjar det bli tråkigt i mitt huvud och då tänker jag på 

annat. Det går in här och ut där! (elev i svårigheter i matematik) 

Elever utan svårigheter i matematik som skulle presentera sin uppgift i helgrupp, var noga 

med att försöka använda sig av ett korrekt matematiskt språk. Detta för att läraren skulle bli 

medveten om deras kunskaper av matematiska begrepp, samt att tydliggöra att de också 

använder sig av dessa begrepp med varandra. 

Eleverna uttrycker att de har möjlighet att lära sig fler matematiska begrepp om läraren 

använder dem kontinuerligt. Resultatet visade att framförallt elever utan svårigheter önskade 

en större frekvens av lärarens användning av matematiska begrepp. Samtliga elever menar 

även att de vid grupparbeten utvecklar sitt matematiska språk med hjälp av lärarens 

vägledning, eftersom alla då pratar och lyssnar på varandra. De påpekade dock att de oftast 

använder ett vardagligt språk då de samarbetar i grupp, vilket vi även noterade vid båda 

observationerna. 

Men om läraren använder sådana begrepp då lär vi in dem och då kanske vi använder dem mer. 

(elev utan svårigheter i matematik) 

Om man sitter i grupp, bara med dom i klassen, då är det nog mer att man pratar vanligt, inte direkt 

så här med begreppen. (elev utan svårigheter i matematik) 

En av eleverna kom med ytterligare ett förslag på hur de kan bli medvetna om sitt språk och 

hur de skulle kunna gå tillväga för att utveckla det: 

Kanske när läraren har gått igenom någonting ganska länge, så kan läraren ta oss en och en, låter 

oss beskriva hur man till exempel löser en uppgift, med ord hur man tänker. Så att man inte bara 

får hjälp av kompisarna, utan får se hur långt JAG kan gå. Jaha, jag kan så här långt det är så här 

mycket jag klarar av. Då kanske lärararen till nästa gång säger- gör så här, så kanske du lär dig 

mer. (elev i svårigheter i matematik) 



28 
 

Att kommunicera matematik 

Alla elever var eniga om att de utvecklas matematiskt när de får förklara sin lösning på en 

uppgift för andra elever. Elever utan svårigheter menade att det var roligt att få förklara för en 

annan elev, men de uttryckte även att den frågande eleven ibland endast är ute efter att 

kontrollera ett svar. En skillnad för elever i matematiksvårigheter, är att de behöver känna sig 

trygga med eleverna som de samarbetar med och delger sin lösning, vilket elever utan 

svårigheter i matematik inte har samma behov av. 

Jag tycker att jag lär mig när jag förklarar för någon annan, för om jag tänker är det bara i mitt 

huvud vad jag tänker, men om jag ska prata måste man tänka i sitt huvud, nu sa jag det här då 

måste jag fortsätta säga så här nu. Man lyssnar mer på vad man själv säger. (elev i svårigheter i 

matematik) 

Elever i svårigheter uttryckte att det ibland vara svårt att förklara för någon annan, vilket 

beror på att de inte känner sig helt säkra på matematiken. 

Sen kan det vara lite så att om jag inte heller riktigt förstår så kanske det inte blir helt rätt när jag 

förklarar. (elev i svårigheter i matematik) 

Resultatet visade att samtliga elever i svårigheter ansåg att läraren förklarade bra, samtidigt 

som de alla sa att de frågade en kompis i första hand. Elever utan svårigheter menar även att 

det är väldigt olika hur andra elever förklarar. Detta tolkar vi att det kan vara beroende av om 

det är en elev utan svårigheter eller i svårigheter som de frågar. Elever i svårigheter uttryckte 

även att skillnaden att fråga en kompis jämfört med läraren är att en kompis hjälper till lite 

mer. I resultatet framkom att elever i svårigheter i matematik valde att fråga en kompis före 

läraren, vilket beror på en rädsla att visa sin okunskap, då detta eventuellt kan påverka ett 

kommande betyg. Det kan även bero på en känsla av stress av att uttrycka sig på ett inkorrekt 

sätt. 

Alltså, man känner ju lite press. Man vill ju gärna säga rätt, så man inte säger någonting fel när 

läraren lyssnar. (elev i svårigheter i matematik) 

Det kan också vara så att om du satsar på ett ämne så kan det vara så att om man frågar läraren så 

kanske läraren tänker, jaha du kan inte det här jag kanske ska sänka henne. Då frågar jag en 

kompis istället. (elev i svårigheter i matematik) 
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I resultatet framkom att elever i svårigheter kände att de växte då de delgav sin lösning. 

Man kan känna sig lite stolt också om man kan förklara för någon, man tycker att man var duktig 

som kom ihåg det. (elev i svårigheter i matematik) 

Samtliga elever anser att klassrumsklimatet är avgörande för om den muntliga 

kommunikationen fungerar väl eller ej. Då eleverna uttryckte och var överens om att det råder 

gott klimat under matematiklektionerna, är det enda som eventuellt hindrar dem till muntlig 

kommunikation, en egen rädsla. 

Muntlig kommunikation som eleverna söker 

Under de observerade lektionerna såg vi att elever hjälper och frågar varandra vid både 

grupparbete samt vid enskilt arbete. Att de tar hjälp av varandra vid eget arbete menar 

eleverna, kan bero på flera orsaker. Delvis att läraren inte är tillgänglig utan är upptagen med 

andra elever men även tidsaspekten är viktig, då flera elever menar att det går fortast att fråga 

en kompis. När eleverna visar och förklarar för varandra finns möjlighet för dem att utvecklas 

matematiskt. Möjlighet till detta finns även då de samarbetar med gemensamma 

problemlösningsuppgifter. 

 

Flera av eleverna i svårigheter uttryckte också att de helst frågar kompisen innan de frågar 

läraren. Detta för att läraren inte ska bilda sig en uppfattning om att eleven inte kan, vilket de 

tror kan påverka betyget. Det nämndes även att det är bra att fråga en klasskamrat innan, 

eftersom de pratar på samma sätt och därmed förstår varandra.            

Om det varit genomgång och det varit lite svårt, då kanske kompisen vet bättre och man frågar 

liksom kompisen först. Jag vet lite och hon vet lite och då kan man komma på till slut vad det är. 

Det är precis som att lägga pussel. En, typ jag, lägger några bitar, fastnar, någon annan kan lägga 

en eller fler nya pusselbitar och tillsammans kan man lägga mer än om man är ensam. (elev i 

svårigheter i matematik) 

Vi hjälper varandra framåt i sådana här små steg hela tiden. Om en kanske kan ett steg sen 

fortsätter man och bygger på tankar och idéer så man kommer framåt. (elev utan svårigheter i 

matematik) 

Tydligt framträdande under intervjuerna var att elever i svårigheter i större utsträckning 

menade att det kan vara lättare att förstå när en kompis förklarar än om läraren hjälper till. 
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Detta under förutsättning att eleverna känner varandra väl och att den som förklarar verkligen 

har förståelse och kunskap om uppgiften. Att det ibland är lättare att förstå när en annan elev 

förklarar uttryckte eleverna är beroende av om den elev som förklarar har lite större kunskap 

om den aktuella uppgiften men även att de delar vardag. Beroende på vilken utav de andra 

eleverna de väljer att fråga kan eleverna ges möjlighet att utvecklas i sin proximala 

utvecklingszon. Eleverna anser att de inte ska ligga för lång ifrån varandra kunskapsmässigt 

när de samarbetar och hjälper varandra samtidigt som den elev som förklarar måste ha större 

kunskaper om uppgiften så att de hamnar på rätt spår. 

Ibland kan det vara lättare att få hjälp av kompisen, den kanske säger det på ett annat sätt så man 

kan förstå bättre för man kommunicerar olika med sin kompis än med läraren. Då kan det vara 

enklare att förstå kompisen eftersom den känner mig, läraren förklarar mer allmänt och kompisen 

vet vad det är man behöver hjälp med. (elev i svårigheter i matematik) 

Eleverna utan svårigheter sa att de frågade kompisen bredvid eller läraren. Vem uppgiften och 

om kompisen inte heller förstod, frågade de läraren. Vem de valde att fråga var beroende på 

uppgiftens karaktär. Om eleven endast var ute efter att kontrollera ett svar, frågade de 

kompisen bredvid. De frågade även varandra om de inte förstod 

Alla elever i studien är också överens om att det är bra att delge och lyssna på varandras 

lösningar, eftersom de då får ta del av olika sätt att tänka på. Detta kan de sedan använda sig 

av när de ska lösa liknande uppgifter. 

Alltså jag lär mig mycket på arbete i grupp eftersom man får olika uppfattningar om hur andra 

tänker och löser uppgifter, man får hjälp av varandra, annars fastnar man lätt på sitt spår. Då kan 

man lösa fler uppgifter som jag inte skulle kunna annars. (elev i svårigheter i matematik) 

Diskussion 

Vi inleder med en metoddiskussion där vi diskuterar vårt val av ansats, urval samt 

undersökningsmetoder. Därefter diskuterar vi studiens resultat utifrån studiens syfte, vår 

teoretiska referensram samt tidigare forskning. Avslutningsvis presenterar vi förslag till 

fortsatt forskning och avslutande reflektioner. 
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Metoddiskussion 

Då syftet med studien var att beskriva och analysera den muntliga kommunikationen under 

några matematiklektioner samt att beskriva och analysera den muntliga kommunikationen ur 

ett elevperspektiv, valdes en kvalitativ ansats. Vi valde att genomföra en fallstudie med 

observationer samt fokusgruppsintervjuer som datainsamlingsmetoder. Att använda sig av två 

olika kvalitativa datainsamlingsmetoder kan resultera i en mer nyanserad bild av verkligheten 

och en kombination av deltagande observationer samt intervjuer är då att föredra enligt Kvale 

och Brinkman (2014). De påpekar dock att det är viktigt att vara medveten om att resultatet 

kan påverkas av att den som genomför studien är nybörjare, vilket vi är medvetna om. Vi 

anser att valet att genomföra en fallstudie samt de datainsamlingsmetoder vi valde passade 

vårt syfte väl.   

Vid deltagande observationer måste man vara medveten om att vi som observatörer påverkar 

deltagarna enligt Merriam (1994). Det som inte heller går att bortse ifrån är svårigheten att 

vara observant under hela observationen, vilket leder till att viktig information kan gå 

förlorad. Även om det är fler observatörer vid observationstillfället finns det med största 

sannolikhet brister i uppmärksamhet enligt Merriam och dessutom pågår ofta fler samtal 

samtidigt, vilket omöjliggör att all information kan fångas upp av observatörerna. Detta var 

också något vi uppmärksammade under våra observationer, men då vi intervjuade eleverna 

och läraren i direkt anslutning till observationerna fick vi en klarare uppfattning av vad vi sett. 

Kvalitativa forskningsintervjuer är subjektiva. Den som intervjuar påverkar deltagarna och 

gör dessutom tolkningen av det som kommer fram. Detta kan medföra att deltagarna uttrycker 

det de tror att den som intervjuar vill höra eller letar efter och vågar eventuellt inte uttrycka 

sig som de önskar. Vidare är en intervju kontextkänslig, där intervjupersonerna är en del av ett 

socialt samspel, vilket det inte går att bortse ifrån (Kvale & Brinkman, 2014). Vi är medvetna 

om att vi kan ha påverkat de svar som deltagarna i studien gav samt att då vi inte är vana att 

intervjua kan detta ha påverkat vad vi fick fram under intervjuerna samt studiens resultat 

(Cresswell, 2013). 

Fokusgruppsintervju till skillnad från individuell intervju, kan ses som en större utmaning, då 

forskaren inte kan be gruppmedlemmarna stanna upp en stund för att försöka sig på att förstå 

det som uttrycks. Det kan därför vara svårt att uppfatta vad deltagarna säger, vem som säger 

vad, samt hur de samspelar. Det är inte heller helt ovanligt att deltagarna pratar i mun på 

varandra, vilket försvårar att höra vad som egentligen sägs, menar Bryman (2011). Detta var 
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någonting som vi vid ett par tillfällen märkte. Vi anser dock att fokusgruppsintervjuerna 

hjälpte oss att få reda på deltagarnas skilda åsikter. Vi tror även att det underlättade för elever 

i svårigheter i matematik att uttrycka sina åsikter och tankar, då de under en 

fokusgruppsintervju har stöd av varandra, till skillnad mot individuell intervju. Vi är 

medvetna om att det endast är de intervjuade elevernas åsikter och uppfattningar vi fått reda 

på. Valet att intervjua elever både i svårigheter och utan svårigheter i matematik, 

typfallsurvalet, var eleverna inte medvetna om. De grupper vi intervjuade var redan indelade 

av läraren, utifrån våra kriterier, vid arbetet med problemlösning. Detta bidrog till att valet av 

elever inte blev någon process där enskilda elever blev utpekade eller speciellt utvalda att få 

delta i intervjun. Att vi valde att inte informera eleverna om våra urvalskriterier, kanske inte 

är etiskt korrekt. 

Vår intervjuguide med frågor styrde intervjuerna för att behandla den muntliga 

kommunikationen under matematiklektioner, men utrymme fanns för både oss som 

intervjuade samt de intervjuade eleverna att fritt kunna ta upp ämnen som varit av intresse. 

Att vi hade en gemensam intervjuguide höjde reliabiliteten, då vi utförde intervjuerna var för 

sig (Kvale & Brinkman, 2014). 

Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. Då vi inledningsvis läste och 

analyserade varandras transkriberingarna enskilt, gjorde fler tolkningar av samma intervju, 

kan detta vara en styrka eftersom fler innebörder kommer fram om olika personer tolkar, 

fortsätter Kvale och Brinkman. Enligt Cresswell (2013) kan dock både vår tolkning samt 

resultatet påverkas av att vi är verksamma lärare, där vår förförståelse kan ses både som en 

styrka, samtidigt som den kan utgöra en risk. Styrkan är att vi kan uppfatta nyanser i 

materialet och risken blir då att vi kan bli partiska och vinkla det. 

I studien intervjuades tolv elever samt en lärare. Vi är medvetna om att detta är ett litet 

underlag samt att det var ett medvetet urval vilket medför att vi inte kan dra några generella 

slutsatser utifrån studien (Bryman, 2011), detta var inte heller vår intention. Då vi intervjuade 

både elever och lärare samt observerade lektioner, fick vi en tydligare bild av den muntliga 

kommunikationen under matematiklektioner. Resultatet skulle kunna se annorlunda ut om vi 

hade intervjuat fler elever och lärare samt gjort fler observationer. Även intervjuer och 

observationer i fler klasser, hade möjliggjort en rikare bild av verkligheten. 

Alla elever och läraren i studien deltog frivilligt och vi har följt de etiska riktlinjer som finns 

(Vetenskapsrådet, 2011). 
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Vi anser att vi fått en god kunskap samt en ökad förståelse för hur eleverna och även läraren i 

studien uppfattar den muntliga kommunikationen under matematiklektioner. Vår förhoppning 

är att de resultat vi fått kan vara användbara för lärare och övrig personal i skolan som 

undervisar i matematik. 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva och analysera den muntliga kommunikationen under några 

matematiklektioner. Syftet var även att beskriva och analysera den muntliga 

kommunikationen ur ett elevperspektiv. För att möjliggöra detta har vi genomfört en 

kvalitativ studie med både observationer och intervjuer. 

 

Många forskare påpekar vikten av att eleverna tillåts kommunicera matematik med varandra 

(Hufferd-Ackles et al., 2004; Löwing, 2004; Steele, 2001; Wadlington & Wadlington, 2008). 

Samtidigt menar flera forskare att undervisningen idag huvudsakligen utgörs av att eleverna 

arbetar enskilt i läroboken (Löwing, 2004; Malmer, 2002) och det konstateras också att 

eleverna får allt för få möjligheter och tillfällen att kommunicera under matematiklektionerna 

(Boaler, 2011; Riesbeck, 2008; Taflin, 2007). Skolverket (2011) är också tydliga med att 

betona att lärare måste ha fler redskap än läroboken i matematik för att eleverna ska utveckla 

tillräckliga matematiska kunskaper och färdigheter. 

 

Glädjande nog visade resultatet i vår studie att undervisningen under de observerade 

lektionerna var varierande, samt innehöll många tillfällen för eleverna att muntligt 

kommunicera matematik med varandra. Vi är dock medvetna om att vårt resultat kan vara 

beroende av att läraren var införstådd om vår önskan att få delta på lektioner där muntlig 

kommunikation förekom. Vi valde även att ta kontakt med läraren i studien då vi visste att 

läraren kunde ge oss goda exempel på aktiviteter där muntlig kommunikation förekom. Om vi 

observerat fler lektioner liksom om vi observerat fler klasser och lärare kan resultatet ha sett 

annorlunda ut. 

 

Vår studie visar att elever och lärare är överens om vikten av att möjliggöra situationer där 

eleverna tillåts kommunicera matematik, vilket stöds av både Claesson (2002) och Steele 

(2001). Taflin (2007) poängterar också att eleverna ska förväntas att prata om matematik och 

vara delaktiga i gemensamma diskussioner i klassrummet. Precis som Steele (2001) anser vi 
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att det är lärarens uppgift att skapa dessa möjligheter och situationer. Många lärare besitter 

stor kunskap om den muntliga matematiska kommunikationen och dess betydelse, men har 

svårigheter att hitta metoder. Skolverket (2011) anser att eleverna ska erbjudas en varierad 

undervisning och det vi hör som saknas är tid till planering av sin matematikundervisning och 

ett välfungerande samarbete mellan kollegor. Detta kan i sin tur orsaka bristande 

matematikkunskaper hos elever. 

 

Resultatet visade att eleverna i vår studie var vana att arbeta med problemlösningsuppgifter i 

grupp, vilket både Löwing (2004) men även Mercer och Sams (2008), anser är ett effektivt 

arbetssätt att utveckla sina matematiska kunskaper på. Då elever ges möjlighet att samarbeta 

kan de ställa frågor, jämföra lösningar samt diskutera förklaringar, vilket kan leda till en 

djupare förståelse av matematiken (Boaler, 2011; Fuentes, 2013; Nelson, 2010). Löwing 

(2004) ställer sig dock frågande till vad eleverna lär sig om de inte använder språket på ett 

korrekt och effektivt sätt då de kommunicerar i grupp. Under intervjuerna kom det fram att 

eleverna anser att de utvecklas och lär sig då de diskuterar matematik och lyssnar på varandra. 

De uttrycker samtidigt att de oftast använder ett vardagligt språk då de samarbetar i grupp, 

vilket vi också noterade vid båda observationerna. Det kan finnas flera anledningar till detta. 

En anledning kan vara att eleverna inte tillägnat sig det matematiska språket och en annan 

anledning att det matematiska språket inte är naturligt för eleverna. Dessa två anledningar kan 

vara ett resultat av för lite användning av det matematiska språket. Löwing (2004) och 

Riesbeck (2008) menar att eleverna ska ges möjlighet att skapa en förbindelse mellan det 

vardagliga språket och det matematiska. De poängterar vidare att många elever inte får 

tillräcklig förståelse för olika begrepp och lösningsstrategier i matematikundervisningen. 

Detta kan påverka deras förmåga att kommunicera vilket i sin tur kan leda till att en 

utveckling av det matematiska språket uteblir. Det är lärarens uppgift att hjälpa eleverna att 

skapa denna språkliga förbindelse och precis som Skolverket (2008) påpekar ser vi vikten av 

att eleverna tidigt får stöd i att utveckla det matematiska språket. 

 

Alla elever i studien är överens om att de har möjlighet att tillägna sig fler matematiska ord 

och begrepp om läraren använder dessa kontinuerligt, vilket stämmer väl överens med 

Löwings (2004) samt Pierce & Fontaines (2009) åsikter. Eleverna utan svårigheter i 

matematik påpekade att det är viktigt att läraren inte använder för svåra ord i 

kommunikationen, samtidigt som de önskade att läraren ökade användningen av matematiska 

ord och begrepp i undervisningen. Vi menar att eleverna säger mot sig själva här. Vi uppfattar 
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att de önskar en ökning av matematiska begrepp under lektionerna, så de befästs, men har en 

upplevelse av att det är lättare att förstå när läraren förklarar utan dessa begrepp. 

 

En förutsättning för en kommunikativ lärmiljö där eleverna utbyter sina matematiska tankar 

och idéer är att klassrumsklimatet är tillåtande (Claesson, 2002; Nelson, 2010; Riesbeck, 

2008). I studiens resultat var det just klassrumsklimatets betydelse som var mest 

framträdande. Enligt både elever och lärare, är det av största vikt att eleverna känner sig 

trygga i gruppen för att våga kommunicera muntligt, vilket är något som även lyfts av Boaler 

(2011) samt Peng och Nyroos (2012). Detta var extra framträdande bland elever i svårigheter i 

matematik som vid upprepade tillfällen poängterade vikten av att både känna sig trygga i 

gruppen men även med läraren, för att våga kommunicera. Det styrks av Sjöberg (2006) som 

har noterat att elever i matematiksvårigheter upplever oro och stress i betydligt större 

omfattning än elever utan matematiksvårigheter, vilket vi tror påverkar deras deltagande i 

undervisningen och även deras självbild. Återigen bekräftas att läraren är oerhört viktig för att 

skapa ett tillåtande klassrumsklimat där alla elever känner sig trygga. Det är av stor vikt att 

lärare även får vetskap om att aktuell forskning visar att då eleverna tillåts kommunicera och 

samarbeta så minskar deras känslor av oro och stress (Sjöberg, 2006; Taylor & Fraser, 2013). 

I studien uttryckte samtliga elever att det råder ett gott arbetsklimat under deras 

matematiklektioner. Även eleverna i svårigheter i matematik upplever att de känner sig trygga 

i gruppen och att de har stort förtroende för läraren. Alla elever i studien upplever också att de 

kan svara på frågor i klassrummet inför övriga elever utan att någon skrattar eller reagerar, 

även om de känner sig osäkra och inte vet om svaret är korrekt. Detta var vad samtliga elever 

uttryckte under intervjun, samtidigt säger några utav eleverna i svårigheter motsatsen genom 

att berätta att de inte alltid vågar tala om för övriga guppmedlemmar att de inte förstår. Under 

observationerna såg vi även att endast ett fåtal elever deltog i den muntliga kommunikationen 

i helklass. En tolkning kan vara att de känner sig helt trygga med läraren, men är osäkra på 

sina kunskaper i matematik och vill gärna vara säkra på rätt svar innan alla klasskamrater får 

ta del av dem. Enligt Sjöberg (2006) kan en anledning till att elever inte vågar delta i den 

muntliga kommunikationen vara en reaktion på stress när det gäller att prestera inför andra 

som var och en gör sina bedömningar. Det kan också vara en konsekvens av att eleverna 

tidigare misslyckats i sin matematik och i och med detta har upplevelser som hämmar dem. 

Vad anledningarna för eleverna i vår studie är kan vi inte uttala oss om. Det är dock viktigt att 

alla lärare som undervisar i matematik är medvetna om detta och av den anledningen inte 
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kräver att alla elever ska delta i muntliga kommunikationen i helgrupp. Desto viktigare är att 

läraren delar in eleverna i fungerande konstellationer när de ska samarbeta i mindre grupper. 

Detta för att möjliggöra tillfällen under lektionen då alla elever vågar kommunicera muntligt, 

och därigenom ges möjlighet att utvecklas matematiskt. 

 

Vi tolkade resultatet i vår studie att eleverna anser att alla elever ska ligga på ungefär samma 

kunskapsnivå då de arbetar i grupp. Framförallt elever utan svårigheter i matematik påpekade 

detta. Om det är av omtanke mot elever i svårigheter i matematik, eller för att de inte anser att 

de har något matematiskt utbyte av elever i svårigheter framkom inte i studien. Även läraren 

ansåg att homogena grupper fungerar bäst och grupperade också eleverna utefter det. Boaler 

(2011) däremot förespråkar heterogena grupper och påpekar att det är viktigt att lära eleverna 

att respektera alla elevers förslag och lösningar oavsett tidigare prestationer, vilket vi håller 

med om. Vi ser precis som Boaler en fara i att gruppera eleverna i alltför homogena grupper 

kunskapsmässigt, detta för att eleverna då inte ges möjlighet att i samma utsträckning 

utvecklas i sin proximala utvecklingszon (Vygotskij, 1999). En ofta återkommande åtgärd för 

elever i svårigheter i matematik är undervisning enskilt eller i ett litet sammanhang, vilket vi 

ser kan utgöra en risk för eleverna, eftersom de då inte erbjuds att få ta del av 

klasskamraternas kunskapsvariation. Det är viktigt att träna eleverna i att verbalisera och 

förklara hur de tänker, liksom att de ges möjlighet att ta del av andra elevers olika lösningar 

på ett problem (Steele, 2001). Att förstå hur någon annan elev har löst en uppgift kan hjälpa 

eleven att förflytta sig i sin utveckling till en högre utvecklingsnivå (Steele, 2001; Vygotskij, 

1999). Det uttryckte också eleverna i svårigheter då de förklarade hur de hjälper varandra 

framåt i små steg, men även då de får ta del av kompisarnas tankar och förklaringar, vilket 

överensstämmer med Boalers (2011) och Sjöbergs (2006) forskning. Vi noterade även att då 

elever redovisat hur de löst gruppuppgiften på olika sätt för varandra, var fler elever delaktiga 

i den efterkommande genomgången, vilket kan vara ett resultat av att de fått en större 

matematisk förståelse. Taflin (2007) understryker även att det inte är enbart korrekta lösningar 

på problem som leder till att de får förståelse för matematiken, även en felaktig lösning kan 

vara givande att diskutera. Under intervjuerna uttryckte elever i svårigheter att de känner att 

de växer och blir stolta då de delger sin lösning. Detta lyfts även av Steele (2001) som 

beskriver att när elever får uttrycka muntligt att de faktiskt förstår, och dessutom kan övertyga 

andra om detta i stället för att bara ha det i huvudet, får det eleverna att känna sig tillfreds. Vi 

tror att då eleverna vågat berätta hur de tänkt och det gett ett lyckat resultat ökar 
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sannolikheten att eleverna vid nästa uppgift vågar delge sina tankar igen, vilket är oerhört 

viktigt. 

 

Intressant är att flera forskare vidhåller att det finns tillfällen då elever har betydligt lättare att 

förstå när en klasskamrat förklarar än om läraren ger sin förklaring (Boaler, 2011; Sandström 

et al., 2013; Sjöberg, 2006), vilket även eleverna i svårigheter i vår studie uttryckte. En 

förklaring är att elever upplever att läraren pratar för länge, vilket leder till att de tappar fokus 

och av den anledningen har svårt att förstå det som sägs. Ytterligare en förklaring är att elever 

som hjälper varandra har lättare att tolka och förstå vad som orsakar missförstånd. Sandström 

et al. (2013) påpekar att elever kan ha lättare att koppla skolmatematiken till sin vardag då de 

förklarar för varandra, vilket kan medföra en ökad förståelse. Det är positivt att elever kan få 

hjälp av varandra då det annars kan vara svårt för läraren att hinna med, men det är också 

något som lärare kan ta lärdom av för att kunna hjälpa fler elever. 

Avslutande reflektioner och fortsatt forskning 

Det har varit betydelsefullt för oss, med tanke på vår blivande yrkesroll som speciallärare i 

matematik, att få ta del av elevers uppfattning om muntlig kommunikation. Om elever inte får 

tillfällen att kommunicera och sätta ord på hur de tänker har läraren en svår utmaning att hitta 

elevernas proximala utvecklingszon vilket är nödvändigt för att elever ska få möjlighet att 

utvecklas till sin potentiella nivå i matematik. En viktig uppgift för lärarna är att utforma en 

varierad matematikundervisning där muntlig kommunikation mellan elever är ett självklart 

inslag (Hufferd-Ackles et al., 2004; Taflin, 2007). Som speciallärare kan vi initiera ett 

samarbete med lärare, och mellan lärare. Vi kan hjälpa till att planera och möjliggöra för dem 

att skapa dessa situationer för eleverna, där de får kommunicera matematik, vilket är en viktig 

uppgift för lärare enligt Steele (2001), men som inte alltid proriteras. Ett sådant samarbete och 

arbetssätt kommer underlätta för lärarna att hitta elevens proximala utvecklingszon 

(Vygotskij, 1999). 

 

En intressant fortsättning på vår studie skulle vara att genomföra en liknande studie med en 

annan lärare och grupp elever. Möjlighet finns då för oss att jämföra dessa resultat. 

Ett annat intressant forskningsområde som knyter an till vår studie är istället lärares syn på 

muntlig kommunikation i matematikundervisningen. I samband med detta skulle det vara 
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intressant att få ta del av lärares tankar, planering samt dilemman inför undervisningen 

i matematik. 

 

Det kan finnas flera olika orsaker till de sjunkande resultaten i matematik. I denna studie har 

vi endast undersökt den muntliga kommunikationen under några matematiklektioner. 

Ytterligare ett intressant perspektiv är att få mer kunskap om hur lärare möter upp de elever 

som har svårigheter med att kommunicera muntligt. Forskningen handlar då om vilka sätt 

dessa elever erbjuds annan typ av kommunikation och om resultatet av matematisk utveckling 

leder till detsamma. 
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Bilaga 1 

 

Hej!                                                                                                                      21 januari 2016 

                                                                                                                                   

Vi är två lärare, Sara Pettersson och Karolina Schyllert, som går Speciallärarprogrammet med 

specialisering mot matematikutveckling, på Mälardalens högskola i Västerås. Under 

vårterminen 2016 kommer vi att skriva examensarbete under handledning av Margareta 

Sandstöm, margareta.sandstrom@mdh.se. Syftet med studien är att få fördjupade kunskaper 

om elevers upplevelse av den muntliga kommunikationen i matematikundervisningen. 

Vi vänder oss till dig då vi har kännedom om din goda undervisning och varierade arbetssätt 

under matematiklektionerna. Vi önskar att under två matematiklektioner få observera dig och 

dina elever. Vi önskar också att vi i direkt anslutning till observationerna får intervjua elever i 

grupp och därefter även dig.  Intervjun med eleverna beräknas ta ungefär 45 minuter och 15 

minuter med dig. 

 

Tid för observationer och intervjuer anpassar vi efter dig och ditt schema. Vi är tacksamma 

om intervjuerna får spelas in då det kommer underlätta det efterföljande analysarbetet. Det 

inspelade materialet kommer att raderas när vår studie avslutats. Materialet avkodas vid 

analysarbetet så vi kan garantera konfidentialitet. I vår studie följer vi Vetenskapsrådets 

riktlinjer för god forskningsetik (http://www.vr.se). Deltagandet är frivilligt och kan om så 

önskas avbrytas av dig, men vi skulle uppskatta om ni vill delta i vår studie då vi tror att ni 

kommer tillföra värdefulla kunskaper kring den muntliga kommunikationen i matematik. 

Om du kan tänka dig att delta i vår studie återkommer vi till dig för att komma överens om en 

för dig lämplig tid samt ge ytterligare information. Har du några funderingar är du givetvis 

välkommen att kontakta någon av oss via mail eller telefon. 

 

Vi hoppas på ett gott samarbete. 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Sara Pettersson och Karolina Schyllert 

 

 

 

http://www.vr.se/
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Bilaga 2 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                           21 januari 2016 

Hej! 

Vi är två lärare, Sara Pettersson och Karolina Schyllert, som går Speciallärarprogrammet med 

specialisering mot matematikutveckling, på Mälardalens högskola i Västerås. Under 

vårterminen 2016 kommer vi att skriva examensarbete under handledning av Margareta 

Sandstöm, margareta.sandstrom@mdh.se. Syftet med studien är att få fördjupade kunskaper 

om olika elevers upplevelse av den muntliga kommunikationen i matematikundervisningen. 

Vi vill besöka en klass på högstadiet under två matematiklektioner för att observera 

kommunikationen. Direkt efter lektionerna skulle vi vilja intervjua ett antal elever i grupp 

samt deras lärare. Vi har fått tillåtelse av ert barns lärare att vara med och titta på hur de 

arbetar kring detta i ert barns klass under vecka X. Information som samlas in berör endast 

upplevelsen och hur de lär sig av det som sägs i klassrummet under sina matematiklektioner. 

Intervjuerna kommer spelas in då det underlättar det efterföljande analysarbetet. Det inspelade 

materialet kommer att raderas när vår studie avslutats. Ert barn och klassen där ert barn går, 

kommer inte kunna identifieras och information som vi får fram kommer behandlas på ett 

konfidentiellt sätt i examensarbetet. 

 

Deltagandet är frivilligt och kan om så önskas avbrytas, men vi skulle uppskatta om ert barn 

vill delta i vår studie då vi tror att de kommer tillföra värdefulla kunskaper för oss.  

Har ni några funderingar är ni givetvis välkomna att kontakta någon av oss via mail eller 

telefon. 

. 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar Sara Pettersson och Karolina Schyllert 
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Bilaga 3 

INTERVJUGUIDE till eleverna 

Matematik, kommunikation, eleven och läraren 

1. Hur skulle du beskriva klimatet i klassrummet under matematiklektionerna? 

2. Vad tycker du är viktigt när det gäller klimatet i klassrummet under lektionerna? 

3. Hur skulle du beskriva kommunikationen i klassrummet under matematiklektionerna? 

 

4. Hur deltar du i kommunikationen under genomgångarna på matematiklektionen? 

5. Hur mycket tycker du att du lär dig under genomgångar? 

 

6. Hur deltar du i kommunikationen under enskilt arbete med läraren? 

7. Hur kommunicerar du med klasskamrat under enskilt arbete? 

8. Kan du beskriva kommunikationen under grupparbete 

 

9. Hur upplever du att det är att kommunicera i grupp? 

10. Hur upplever du att du lär dig när du kommunicerar i grupp? 

11. Vad tycker ni läraren behöver tänka på när det gäller gruppen och gruppaktiviteterna? 

 

12. Hur förklarar läraren? 

13. Hur förklarar klasskompisarna? 

14. Hur tycker det är att få förklara för någon klasskompis? 

15. Vilken typ av kommunikation anser du är bäst för ditt lärande/ lär du dig som mest? 

16. Hur gör du för att utveckla din matematiska kommunikationsförmåga 

17. Hur tänker ni att läraren kan hjälpa dig att utveckla din muntliga 

kommunikationsförmåga? 

18. På vilket sätt lär du dig matematik bäst muntligt? 
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Bilaga 4 

Observationsprotokoll matematiklektion  
Datum:  

 

Kommunikation 

under lektionen 

 

 

Helklass 

 

 

Par/grupparbete 

 

 

Enskilt 

 

Instruktion/ 

genomgång 

 

 

   

Förklarar 

 

 

 

   

Minnesfrågor 

 

 

 

   

Ledande frågor 

 

 

 

   

Procedurella 

frågor 

 

 

   

Frågor som för 

eleven framåt 

 

 

   

Frågor om hur 

eleven tänkt 

 

 

   

Följdfrågor 

 

 

 

   

Elev signalerar 

att hen behöver 

hjälp 

 

   

Berättar svar 

 

 

 

   

Feedback 

 

 

 

   


