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Sammanfattning 

 

Studien är en deltagande observation av kommunikativa mönster i matematikundervisning på 

gymnasiet. Studien har det sociokulturella perspektivet på lärandet som teoretisk 

utgångspunkt. Materialet som samlades in består av fyra direkt efterföljande 

matematiklektioner i matematik 1b i en klass som observerats genom deltagande observation. 

Dessutom har materialet spelats in med videokamera och kompletterats med ljudinspelning, 

fältanteckningar och en lärarintervju.  

 

Studien fokuserar på att synliggöra kommunikativa mönster och deras påverkan på 

möjligheten för eleverna att kommunicera ett matematiskt innehåll. Analysen utgår från 

transkriberat material av samtal mellan lärare och elever i plenarundervisning. Vidare 

analyseras elevernas bänkarbete med hjälp av fältanteckningar och en del videomaterial. Till 

sist står klassrummens olika form och bänkuppställning i fokus. Där analyseras lärarens 

rörelser i klassrummet och dess påverkan på kommunikation.  

 

Det framkommer i studien att det finns möjligheter till fördjupad kommunikation i matematik 

i bänkarbetet som inte utnyttjas av alla elever. Plenarundervisningen är präglad av olika 

variationer av IRE-mönster som ger läraren en tydlig dominans i dialogen. Dock fanns en del 

observationer där mönstret bryts och eleven får mer delaktighet i kommunikationen. Här 

kommer studien fram till att det finns en outnyttjad potential för mer reflekterande dialog i 

matematikundervisningen i den klassen vi observerade.  
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1. Inledning 

Kursplanen i matematik tecknar bilden av ett kommunikativt ämne med fokus på 

användningen av matematik i olika sammanhang och situationer. Den lyfter fram 

matematik som en kreativ och problemlösande verksamhet och utgår från den till-

fredsställelse och glädje som ligger i att förstå och kunna lösa problem (Skolverket 

2011, s 7). 

 

Detta står tyvärr ofta i stor kontrast till hur elever upplever matematikämnet i sin vardag. 

Citatet nedan är från en elev som ser matematiken i helt annat ljus.  

 

Ser ingen som helst mening med att kunna den här skiten. Totalt onödigt! När 

kommer jag någonsin behöver använda topptriangelsatsen/transversalsatsen? Eller 

pq-formeln? Aldrig! Jävla skit! (Skriven av en elev under VFU 2012) 

 

Båda citaten ger en känsla av i vilket spänningsfält vi befinner oss när det gäller 

matematikundervisning. På den ena sidan står styrdokumentens vision av ett glädjefullt 

lärande och på den andra sidan finns tvång till prov och betygsjakt och en stor känsla av 

meningslöshet hos eleverna när det gäller undervisningens innehåll. Liknande syn på 

matematikämnet, om inte alltid så drastisk uttryckt, kan man höra i samtal med andra elever 

när de talar om hur meningsfullt de upplever ämnet matematik. Frågan är hur man kan 

bemästra denna utmaning på ett professionellt sätt som lärare där man rör sig i 

spänningsfälten mellan läroplanens vision av ett lustfyllt lärande och elevernas känsla av 

meningslöshet när det gäller matematikens innehåll i relation till deras egna visioner och 

vardag. Den subjektiva bilden vi fick på flera VFU-platser bekräftas i skolinspektionens 

rapport (2010). Man kan förmoda att många elevers negativa syn på ämnet påverkar deras 

motivation att lära sig matematik och därmed även påverkar deras matematikkunskaper 

negativt. Vidare kan man förmoda att det finns en ökad risk att elever med bristande 

matematikkunskaper också upplever matematikämnet som frustrerande, vilket leder till en 

negativ spiral.  

 

Bristande kunskaper i ämnet matematik bland svenska elever är inget nytt fenomen. Redan på 

80-talet kom de första larmrapporterna som pekade på att trettonåringarnas kunskap i 

aritmetik och algebra är bland de sämsta i värden (Löwing 2004). Även Anna Löthman (1992) 

påpekar bristande basfärdigheter hos elever. Skolinspektionens rapport från 2010 visar 

återigen på stora brister i matematikundervisningen i den svenska skolan. I rapporten finns 
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följande citat: "Den samlade bilden visar att kursplanens styrning och vägledning framstår 

som svag eller obefintlig för lärare" (Skolinspektionen 2010, s 20). Löwing (2004) gör 

dessutom tydligt att lärarutbildningen inte ger tillräckligt med matematikdidaktisk kompetens 

och att styrdokumenten inte ser utifrån lärarens perspektiv och därför inte tar hänsyn till 

klassrummets komplexitet. 

 

Lite mer konkret om undervisning står det följande i skolinspektionens rapport: 

 

Enskilt arbete dominerar under lektionerna. Gemensamma samtal om matematiska 

fenomen får för litet utrymme i förhållande till mekaniskt räknande i läroboken. 

Flertalet rektorer förlitar sig på lärarna och tar inte sitt övergripande ansvar för 

undervisningens kvalitet. Elevers resultat blir beroende av vilken lärare han eller hon 

har (Skolinspektionen 2010, s 7). 

 

Tänker man på det sista citatet, känner man kanske igen en del. Skolinspektionen konstaterade 

att cirka 85 procent av lärare inte orienterar sig mot målen att sträva mot. Istället orienteras 

undervisningen mot mål att uppfylla, till exempel att elever ska kunna och behärska 

räkneprocedurer.  

 

Eleverna får inte heller möjlighet att träna problemlösning, förmåga att se samband 

och att resonera, argumentera och uttrycka sig såväl muntligt som skriftligt, med 

andra ord; att utvecklas mot målen att sträva mot. Många elever uttrycker också att 

undervisningen i matematik är tråkig och utan variation. Den i tid klart dominerande 

arbetsformen är enskilt arbete med uppgifter ur läroboken, där läraren går runt och 

hjälper till. Men problemet är att läraren inte alltid hinner med alla elever och 

eleverna löser detta genom att hjälpa varandra (Skolinspektionen 2010, s 16). 

 

Mål att sträva mot är enligt skolinspektionens rapport sex kompetenser. Det handlar om 

problemlösningskompetens, resonemangskompetens, representationskompetens, 

sambandskompetens, kommunikationskompetens, och procedurhanteringskompetens (2010). 

I de nya ämnesplanerna från 2011 är dessa förmågor väldigt tydligt manifesterade i form av 7 

förmågor, se kapitel 4. Man kan förmoda att det är en följd av skolverkets rapport som kom ut 

2010. Frågan är hur elever kan tillägna sig de här kompetenserna om undervisningen i stor 

utsträckning består av enskild räkning. Dessutom kan man undra vilka didaktiska alternativ 

som står till förfogande. Det är, enligt Eva Hultin (2007), det sociokulturella perspektivet på 
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lärande och konstruktivismen som står i fokus i svensk forskning och utbildning. Det har satt 

sin prägel också på svenska skolans styrdokument (Hultin 2007).  

 

Enligt det sociokulturella perspektivet har kommunikation en nyckelroll för lärandet. Vi anser 

därför att kommunikationskompetens bör ha en nyckelroll i undervisningen och bedömningen. 

Det är just styrdokumenten som vi som lärare måste förhålla oss till. Dessutom kan ingen 

lärare bedöma de andra kompetenserna om eleven inte kan kommunicera dem till läraren på 

något sätt, antingen skriftligt eller muntligt. Båda sätt att kommunicera är relevanta som 

underlag för bedömning och därför behövs båda sätt ges möjlighet att utvecklas. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att ta reda på hur kommunikationen kring 

matematiskt innehåll sker på matematiklektioner i gymnasiet och att analysera elevernas 

möjligheter för kommunikation i matematik. Vår studie kommer inte att ge generaliserbara 

resultat, men ger exempel på hur matematisk kommunikation under matematiklektioner 

faktiskt ser ut idag.  

 

Utifrån syftet och våra observationer i klassrummet har vi formulerat tre frågeställningar som 

vår studie utgår ifrån. 

 

 Vilka lektionsfaser förekommer under de fyra observerade lektionerna i matematik 1b 

på gymnasiet? 

 Vilka kommunikationsmönster är mest synliga under dessa matematiklektioners olika 

faser? 

 Hur stor möjlighet har eleverna att kommunicera matematik muntligt med varandra 

och med läraren under dessa olika faser av matematiklektionen? 

 

2.1 Begränsningar 

I alla studier finns det ett behov av att göra begränsningar både i relation till studiens 

omfattning och studiens innehåll, detsamma gäller vår studie. På grund av tidsramarna för vår 

studie har vi begränsat oss till att enbart studera en lärare och en av dennes klasser under fyra 

lektionstillfällen i matematik. Vi gör som sagt inte några anspråk på att vår studie ska vara 

generaliserbar utan genomför en kvalitativ studie på hur de fyra lektionernas kommunikativa 
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mönster ser ut i olika faser av lektionen. Genom att rikta vårt fokus mot kommunikativa 

mönster har vi också valt att inte studera det matematiska innehållet eller det matematiska 

språket i kommunikationen. Vår studie hanterar därmed de förekommande kommunikativa 

mönster som utgör kommunikation med matematiskt innehåll och språk i klassrummet. 

 

Vidare begränsningar har gjorts angående de kommunikativa mönster som studeras. Redan 

från början har vi valt att exkludera mönster kring skriftlig kommunikation i form av prov 

eller skrivna meddelanden mellan lärare och elever från vår studie. Istället har vi utifrån en 

cyklisk process, se 6.1.2 och 6.2.4, fokuserat på mönster kring muntlig kommunikation 

mellan lärare och elever i helklass, elevernas kommunikativa arbetsmönster vid bänkarbete, 

och lärarens rörelsemönster i klassrummet under bänkarbete. 

 

De tre faser som studien fokuserar på är de som vi genom deltagande observation fann mest 

relevanta för möjligheter till kommunikation kring matematik. Faserna föreläsning och 

genomgång har ett explicit matematiskt innehåll och bygger på en muntlig kommunikation 

mellan läraren och eleverna. Fasen bänkarbete är den fas som tidsmässigt tar upp den största 

delen av matematiklektionen och är därmed relevant att studera när det gäller elevers 

möjligheter att kommunicera matematik. Dessutom finns en aspekt av samarbete mellan 

eleverna i bänkarbetet vilket ger ytterligare relevans för fasen.  

 

2.2 Disposition 

Vi har genomfört en kvalitativ etnografiskt inspirerad studie baserad på deltagande 

observation som utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv där kommunikationen ses som 

centralt för lärande. Därför redogör vi i kapitel tre för vår teoretiska bakgrund utifrån en 

sociokulturell syn på lärandet. Det fjärde kapitlet handlar om styrdokumenten och dess syn på 

kommunikation. I kapitel fem går vi in på tidigare forskning som vi anser är relevant i vår 

studie. Det handlar framförallt om klassrumsforskning, ramfaktorteori, IRE och 

elevinflytande när det gäller kommunikation i klassrummet. Metodkapitlet, kapitel 6, handlar 

om deltagande observation som metod och hur vi använde oss av metoden i vår studie.  

Kapitel 7 är ett kombinerat kapitel där vi presenterar våra resultat och samtidigt analyserar 

dem i tur och ordning. I den avslutande diskussionen, kapitel 8, vill vi fördjupa analysen och 

beskriva vilken potential för ökad kommunikation vi ser utifrån våra analyser. Vi genomför 

även en metoddiskussion och ger förslag på fortsatta studier. 
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3. En sociokulturell syn på lärande 

I det har kapitlet ska vi redogöra för den sociokulturella bakgrunden som vi utgått ifrån i vår 

studie. Det sociokulturella perspektivet på lärandet utvecklades av Vygotsky och är en 

utgångspunkt för den svenska matematikundervisningen idag, se vidare i kapitel 4 om 

styrdokumentens syn på kommunikationen i matematik. Vygotsky (1978) menar att lärande 

och utveckling sker genom en tvåstegsprocess där social utveckling kommer före lärande och 

lärande sker genom en social process. 

 

An interpersonal process is transformed into an intrapersonal one. Every function in 

the child's cultural development appears twice: first, on the social level, and later, on 

the individual level; first, between people (interpsychological)¸ and then inside the 

child (intrapsychological). This applies equally to voluntary attention, to logical 

memory, and to the formation of concepts. All the higher functions originate as 

actual relations between human individuals (Vygotsky 1978, s 57). 

 

Vygotskys syn på lärandet innebär alltså att det är den sociala interaktionen som skapar 

förutsättningarna för lärandet såväl som genererar lärandet i samband med den 

internaliserande processen av de förmågor, begrepp, och tankesätt som barnet lärt sig genom 

det sociala samspelet. Den sociala interaktionen ligger också till grund för Vygotskys syn på 

språket som en fundamental del av lärandet. Enligt Vygotsky (1978) involverar all social 

interaktion tankeprocesser och det är genom språket som dessa tankeprocesser kan bearbetas 

och utvecklas. 

 

I likhet med Vygotsky ser även Roger Säljö (2000) högre processer som en konsekvens av 

människans sociala interaktion. Som argument för det sociokulturella perspektivet som teori 

påpekar han den överlägsenhet som det kulturella samspelet människan har jämfört med vår 

biologiska utveckling. Säljö menar att "[v]i har lärt oss organisera mänskliga aktiviteter i vad 

man kan kalla institutioner eller verksamheter” (s 19). Han påstår  vidare att den biologiska 

begränsningen människan har tvärtom påskyndade människans kulturella utveckling. Han 

skriver: 

 

Våra biologiska begränsningar har varit en motor för denna exosomatiska utveckling 

genom att de stimulerat produktionen av kunskap och kulturella resurser som tillåter 

oss att komma förbi de hinder människan upplevt (Säljö 2002, s 20). 
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Säljö menar därför att lärandet sker i det sociala sammanhanget och kan inte ses som 

frikopplat från den sociala miljön vi befinner oss i. Det är människans naturliga sätt för 

inlärning. Säljö betecknar den historiskt så dominanta bilden av läraren och den kvarlevande 

synen på lärandet snarare som problem än som lösning. Med den historiska synen på lärande 

menar han den syn på lärandet som ser kunskap som kunskapsbitar. Kunskapsbiten kan 

överföras från läraren till eleven. Även Arne Engstöm (1997) kritiserar den traditionella synen 

på lärandet som en ren färdighetsträning inom matematiken och menar att eleverna inte klarar 

av att använda färdigheterna senare i andra sammanhang.  

 

Olga Dysthe (1996) presenterar i boken Det flerstämmiga klassrummet en reformistisk 

strategi när det gäller att öppna upp klassrummet för dialog. Hon menar att den monologiska 

kommunikationen har sin plats i skolan och kommer att ha det även i framtiden. Det beror 

enligt henne på lärarens särställning som en myndighetsperson och dennes högre 

kunskapsnivå. Därför har läraren ett naturligt övertag gentemot eleverna. Dessutom släpper 

lärarna ofta ogärna kontrollen över klassrummens kommunikation framförallt när de känner 

sig osäkra framför klassen. Det som behövs är enligt henne att man öppnar upp för fler 

tillfällen där eleverna kan reflektera ämnesinnehåll i dialog så att eleverna kan konstruera en 

egen kunskap som bygger på en inre övertygelse. Madeleine Löwing och Wiggo Kilborn 

(2002) bekräftar vikten av kommunikation när det gäller lärandet av matematiskt innehåll i 

stil med Vygotskys idé om språket som en central funktion i lärandeprocessen. 

 

Det är med hjälp av vårt språk som vi tillägnar oss matematisk information, 

bearbetar den, kommunicerar den och konstruerar ny matematisk kunskap (s 201). 

 

Liknande pläderar Ann-Louise Ljungblad (2001) för ett helhetstänkande i 

matematikundervisningen där det ges mer utrymme för kommunikation. Eleverna ska då 

kunna lära sig matematiskt innehåll i interaktion med klasskamrater. 

 

Även Gudrun Malmer (1990) framhäver betydelsen av interaktion i klassrummet när det 

gäller matematisk inlärning. Dessutom påpekar hon att muntlig kommunikation mellan lärare 

och elev har ett stort diagnostiskt värde, det vill säga att läraren genom kommunikation med 

eleven kan avgöra vad eleven kan och inte kan.  Detta leder oss vidare till nästa kapitel, där vi 

behandlar styrdokumentens syn på kommunikation i matematik. 
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4. Styrdokumentens syn på kommunikation i matematik 

I detta avsnitt redovisar vi kommunikationens betydelse utifrån styrdokumentens krav på 

läraren. Redan i kapitel 1 nämnde vi skolinspektionens rapport från 2010 som bygger på en 

granskning av 55 gymnasieskolor. Efter rapporten från 2010 kom i samband med den nya 

läroplanen (Lgy 11) en ny ämnesplan i matematik som kan ses som en anpassning när det 

gäller de i rapporten fastlagda sex kompetenserna. I ämnesplanen står de formulerade som sju 

förmågor, se nedan. En av de sex kompetenserna i rapporten är kommunikationskompetens: 

 

Kommunikationskompetens – förmåga att kunna kommunicera, att utbyta 

information, om matematiska idéer och tankegångar bland annat i muntlig och i 

skriftlig form. Matematisk via att argumentera på allmänna logiska och speciella 

ämnesteoretiska grunder. Detta inkluderar även undersökande verksamheter som att 

hitta mönster, formulera, förbättra och undersöka hypoteser (Skolinspektionen 2010, 

s 12-13). 

 

Redan i inledningen i Lgy 11 slås fast att kommunikativ kompetens är ett mål elever ska 

utveckla. Det är alltså en kompetens som ska utvecklas i alla ämnen, även matematik. Knutet 

till matematikämnet har kommunikationens betydelse manifesterats i ämnesplanen för 

matematik under rubriken ämnets syfte. 

 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att kommunicera med olika 

uttrycksformer. Vidare ska den ge eleverna utmaningar samt erfarenhet av 

matematikens logik, generaliserbarhet, kreativa kvaliteter och mångfacetterade 

karaktär (Lgy 11, s 90). 

 

Längre ner formuleras i ämnesplanen de redan nämnda sju förmågorna som eleverna ska ges 

förutsättningar att utveckla i ämnet matematik.  

 

1. använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband 

mellan begreppen.  

2. hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med 

verktyg.  

3. formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda 

strategier, metoder och resultat.  

4. tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda 

och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar.  

5. följa, föra och bedöma matematiska resonemang. 
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6. kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.  

7. relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett 

yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang 

( Lgy 11, s 90-91). 

 

Vi hävdar redan i inledningen att kommunikation har en nyckelroll i att utveckla dessa 

förmågor. I ämnesplanen för matematik står ovanstående punkt 6 som en explicit 

kommunikativ förmåga, men vi menar att även de andra förmågorna innehåller implicita 

kommunikativa förmågor. I punkt 1 finns begreppet beskriva och i punkt 3 begreppet 

formulera som tecken på att även kommunikationskompetens krävs. Vidare hittar vi, i punkt 

4, 5 och 7, begrepp som tolka, utvärdera, följa, föra, bedöma, och relatera. Dessa är alla 

begrepp som har en klar kommunikativ innebörd. Till och med när man ser på punkt 2, där det 

handlar om procedurförmåga, kan man lätt inse att man måste ha en viss 

kommunikationskompetens för att redovisa sina uträkningar på ett för andra förståeligt sätt. 

Därmed kan man inte se matematisk kommunikation som en separat förmåga. Förmågan att 

kommunicera matematik är snarare en nyckelkompetens i de andra förmågorna skrivna i 

ämnesplanen. Även Håkan Lennerstad (2005) påpekar sambandet mellan att kommunicera 

matematik och att förstå matematikens principer och procedurer. 

 

Matematisk kompetens består inte bara av att kunna lösa matematiska problem 

korrekt, utan även att man förstår vad man gör. Korrekt räkning är mycket viktigt 

men det räcker inte. Man måste också förstå idéerna så att man talar om dem, 

förklara och beskriva dem. I själva verket är den andra viktig för att den första 

verkligen ska fungera, och för att matematiken ska kännas meningsfull (Lennerstad 

2005, xvi). 

 

Därför kan man säga att kommunikationskompetens är inbakat i alla förmågor eleverna ska 

utveckla. Med den bakgrunden kan man lätt inse att det behövs mer än envägskommunikation 

från läraren till eleven för att utveckla de här förmågorna.  

 

5. Tidigare forskning 

Under den här rubriken ska vi lyfta fram tidigare forskning som vi kommer att relatera till vår 

studies resultat. Först lyfter vi fram tidigare forskning som rör matematikklassrummet för att 

sedan gå in på ramfaktorteori följt av tidigare forskning kring initiering, respons och 

evaluering i klassrummet. Vi avslutar kapitlet med en överblick av forskning relaterad till 

elevers inflytande på kommunikationen i helklassundervisning. 
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5.1 Matematikklassrummet 

I detta delkapitel menar vi inte att ge en fullständig bild av tidigare forskning om 

matematikklassrummet. Snarare syftar vi till att presentera några utvalda forskningsresultat 

som vi anser skapar en bra grund för vår egen analys av de mönster vi observerat i vår studie. 

 

En av slutsatserna i Engströms (1997) studie av elevers konstruktion av bråk är att eleverna 

behöver medveten reflektion över sina egna matematiska handlingar för att konstruera 

matematisk kunskap. Ett sätt att uppnå denna reflektion är då "genom social interaktion där 

eleverna stimuleras att jämföra de egna konstruktionerna med kamraternas" (Engström 1997, 

s 190). Alltså är det viktigt att eleverna ges möjlighet till social interaktion i klassrummet där 

de kan jämföra sina egna matematiska konstruktioner med andras. Vidare menar Engström att 

det inte räcker med att läraren förklarar de sociala konventioner som gäller inom matematiken 

(till exempel hur en uppställning av bråk ska genomföras) utan att elevernas handlingar måste 

medvetandegöras och användas som utgångspunkt för reflektion. Detta innebär att 

matematiska genomgångar och föreläsningar inte bara kan fokusera på hur man vanligtvis 

löser ett matematiskt problem utan även måste utgå ifrån elevernas egna lösningar på 

problemet.  

 

I sin studie Om det inte är dyskalkyli vad är det då? (2006) finner Gunnar Sjöberg att det 

finns flera faktorer till varför elever befinner sig i matematikproblem. En aspekt som spelar 

roll är, enligt Sjöberg, de strukturella förutsättningarna. Bland annat är det många 

matematiklektioner som "försvinner" från schemat (i och med skolutflykter, studiedagar, 

nationella prov etc.) och därmed får eleverna mindre tid till att utöva och kommunicera 

matematik. Ytterligare en viktig aspekt för elevernas matematiklärande som Sjöbergs studie 

visar är vikten av lärarens relation till eleverna för elevernas engagemang.  

 

Angående kommunikationsmönster i matematiklektionen konstaterar Sjöberg (2006) att 

lärarens kommunikation i klassrummet inte följer den så kallade två-tredjedelsregeln (där 

läraren tar upp två tredjedelar av lektionstiden, se 5.3). Istället finner han att lärarens tid mest 

går åt till kommunikation med en elev åt gången vid bänkarbete och att eleverna främst 

kommunicerar med andra elever. Sjöbergs studie visar också att elever (7/10 flickor och 5/10 

pojkar) oftast först frågar sina kamrater om hjälp innan de frågar läraren och att även elever i 

problem upplever att deras kamrater ofta frågar dem om hjälp. Detta menar Sjöberg tyder på 
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att kommunikationen mellan "elever i problem och deras kamrater är en viktig del i deras 

inlärning" (s 178). Vidare finner han att flera elever föredrar att få hjälp av sina kamrater då 

de upplevs ge förklaringar som är lättare att förstå och inte "krånglar till det" (s 179) som 

läraren gör med långa resonemang och svåra begrepp. Löwing (2004) finner en alternativ 

förklaring till att eleverna upplever av att läraren inte är bra på att förklara. Eftersom eleverna 

inte vill ha en djupare förklaring utan vill ha hjälp med att kunna räkna vidare upplevs lärares 

försök till djupare och reflekterande förklaringar som onödigt invecklade (s 260). 

 

5.2 Ramfaktorteori 

Inom studien upptäckte vi att möjligheten till kommunikation är beroende av vissa ramar som 

finns i den sociala miljön. Det är därför viktigt att ha ett analysinstrument för att kartlägga de 

ramar och deras inflyttande på samtalskulturen i klassrummet. Ramfaktorteorin är ett sådant 

instrument. 

 

Ramfaktorteorin beskrevs först av Dahllöv och Lundgren, enligt Sahlström (2008). Sedan har 

den vidareutvecklats av bland annat Madelaine Löwing (2004).  

 

Dahllöv preciserar i ramfaktorteorin ett antal variabler, där undervisningens resultat 

ses som en funktion av elevgruppens förutsättningar, studiemålets nivå och den tid 

som lagds ned på momenten i frågan (Sahlström 2008, s 20). 

 

Det finns enligt Löwing (2004) olika perspektiv och utformning på ramfaktorteori. Hon 

förklarar att medan Dahllöv mer såg på ramfaktorer ur ett makroperspektiv, där det handlade 

om övergripande ramfaktorer som till exempel resurstilldelning till svenska skolan, utvecklas 

senare ett mikroperspektiv av Lindblad och Sahlström. Mikroperspektivet fokuserar mer på 

ramar som gäller interaktion i klassrummet, till exempel påverkas klassrumsinteraktionen av 

såväl kursplan, klasstorlek och av hur en lektion inleds. Löwing har en egen interpretation av 

ramfaktorteori där hon fokuserar på ramfaktorer ur ett matematikdidaktiskt perspektiv. Det 

kan till exempel vara val av en matematisk förklaringsmodells kausala sammanhang med ett 

resultat i ett diagnostisk test, där man kan kartlägga hur typiska problem i matematik kan 

undvikas genom att man använder andra eller fler förklaringsmodeller. 

 

I vår studie är vi mer intresserade av mönster i kommunikation. När vi använder oss av 

ramfaktorteorin, är det mer i Lindblads och Sahlströms mening. Enligt den här teorin kan man 
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skilja mellan inre ramar och yttre ramar. Inre ramar är ramar som uppstår som konsekvens av 

aktörernas gemensamma överenskommelse (Löwing 2004). Till exempel kan det vara otillåtet 

att prata under bänkarbete. Exempel för yttre ramar kan vara allt ifrån lagtexter, 

resurstilldelning och lokalerna som undervisningen äger rum i (Löwing 2004; Sahlström 

2008). Som exempel kan nämnas hur klassrummets form eller bordsplaceringen i 

klassrummet påverkar kommunikationen. Enligt den här utformningen är ramfaktorer till 

olika grad rörliga. Enligt Löwing (2004) beror rörligheten dessutom på ur vilket 

tidsperspektiv man betraktar vissa ramar. Hon menar att vissa ramar inte kan påverkas av 

läraren och förändras över tid, andra ramar kan påverkas av läraren innan varje lektion och är 

därför mycket rörliga. 

  

Elevernas kommunikation i bänkarbete ses av Lindblad och Sahlström som underställt en 

ramfaktor där "eleverna ses som ramar för varandra" (Löwing 2004, s 59). Löwing (2004) 

menar vidare att denna ramfaktor blir viktig "att ta hänsyn till vid gruppering av eleverna" (s 

59). Eleverna skapar alltså egna sociala ramar för arbetet i klassrummet och i gruppen. Om 

gruppsammansättningen ändras är det enligt detta resonemang logiskt att även grupparbetets 

dynamik och kommunikation förändras. Det i sin tur påverkar lärandet i det sociala 

sammanhanget. 

  

5.3 Initiering – Respons – Evaluering i klassrummet 

Initiering – Respons – Evaluering (IRE) är den vetenskapliga beteckningen för ett av de 

vanligaste kommunikationsmönstren i klassrum världen över. Strukturen har först beskrivits 

under 60-talet i klasrumsforskningen. IRE står för begreppen Initiering, Respons och 

Evaluering. I sin rena form handlar det om en trestegskommunikation, där läraren oftast 

initierar kommunikationen med en fråga (Initiering), som syftar till att locka fram en respons 

hos en av eleverna i klassen. Eleven svarar på frågan (Respons), varpå läraren oftast ger en 

kort värdering av elevens svar (Evaluering). Enligt Sahlström (2008) handlar evalueringen 

ofta bara om ett ord, till exempel rätt eller fel. Han klargör också att kommunikation som 

följer IRE-mönstret är en kommunikationsform mellan två parter som i klassrummet ofta är 

en kommunikation mellan läraren och eleverna som ett konstituerat kollektiv. Det vill säga att 

läraren ställer sin initierande fråga till hela klassen, men responsen ges av en enskild elev 

varpå läraren ger en evaluerande kommentar riktad både till den enskilda eleven och klassen 

som helhet. 
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Senare utvidgades IRE-begreppet där man beskrev vissa varianter av IRE som inte alltid exakt 

motsvarar trestegsmönstret (Sahlström 2008).  Sahlström (2008) säger sammanfattande att 

IRE idag ofta används som ett normativt begrepp för en modell hur ”…den goda pedagogiken 

inte ska se ut” (s 18). Som argument framförs till exempel den starka styrningen av 

kommunikationen genom läraren och lärarens staka överrepresentation i dialogen. Vidare 

skriver Dysthe (1996) om att ge eleverna mer talutrymme i klassrummet och menar att 

inlärningen skulle gynnas om kommunikationen förändras till att bli mer dialogisk. Även om 

hon inte talar om IRE som struktur, så menar hon att klassrummet oftast är präglad av en 

envägskommunikation, där information överförs från läraren till eleven. Eleven i sin tur har, 

enligt Dysthe, för få möjligheter till inflytande och reflektion.  

 

Sahlström (2008) beskriver hur man i samband med IRE har utvecklat den så kallade två-

tredjedelsregeln, där man genom klassrumsobservation kom fram till att läraren i genomsnitt 

tar upp två tredjedelar av all kommunikation i klassrummet. Enligt ny forskning kan man inte 

se två-tredjedelsregeln som ett faktum. Det menar Sahlström delvis beror på att frekvensen av 

arbetsformer i undervisning har förändrats sedan 60- och 70-talet, dels beror det på att man 

inte iakttog dialoger mellan elever, medan läraren talade. Dels har också tesen om det låga 

elevinflytandet reviderats en aning. Man kan hitta exempel där elever har inflytande på 

kommunikationen, till exempel genom att vända mönstret och initiera en trestegsdialog. 

Läraren kan stå för responsen, medan eleven gör en slags utvärdering.  

 

 

5.4 Elevinflytande på kommunikationen i helklass 

Förutom att eleven kan vända på IRE- mönstret, kan man även se elevens respons som ett sätt 

att påverka kommunikationen. Det är responsen som påverkar hur läraren går vidare i 

mönstret. Till exempel kan en icke-respons leda till att läraren omformulerar initieringen. 

Sahlström (2008) ger ett exempel där läraren omformulerar frågan ”What do you think they 

look like?” till ”linear or non-linear?" (s 30).  

 

Samtalen i plenarundervisningen – även kallad katederundervisning – är i princip så 

konstruerade att läraren är den ena parten i samtalet och eleverna som kollektiv utgör den 

andra parten. Det innebär att om läraren har talat klart så är det någon gång en av eleverna 

som tar talturen. Under plenarundervisningen kan eleven principiellt inta tre olika positioner 
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enligt Sahlström (2008). Eleven kan lyssna, han kan inte lyssna, eller han kan prata med 

bänkgrannen så tyst att den offentligt pågående dialogen inte störs. Sahlström menar att den 

aktivt lyssnande eleven som deltar i plenarundervisningen utgör en konkurens för andra som 

vill delta aktivt i interaktionen, samtidigt som det skapar möjlighet för andra att göra annat än 

att delta. Samma sak gäller tvärtom. Elever som inte deltar ger utrymme för andra att delta. 

Sahlström ser småprat i bänkarna som en nödvändig konsekvens av plenarundervisningen. Ett 

vanligt samtal innebär att alla deltagare någon gång tar en taltur. I klassrummet blir en 

konsekvens att det inte finns tillräcklig med utrymme för alla elever att ta en taltur i den 

offentliga dialogen. Konsekvensen blir att eleverna pratar tyst i bänkarna som en ersättning 

för den uteblivna talturen (Sahlström 2008). Medan elevinflytande är begränsat i 

plenarundervisningen förskjuts inflytandet från lärare till elev i bänkarbetet. Eftersom att 

läraren inte kan kontrollera alla samtal under bänkarbete är även ansvaret förskjutet till 

eleven, där eleven kan välja om han vill ägna sig åt samtal om matematik eller inte (Löwing 

2004, Sahlström 2008). Det finns alltså fler möjligheter till okontrollerad kommunikation vid 

bänkarbete än vid plenarundervisning.  

 

6. Metod 

De metodologiska utgångspunkterna för en studie påverkar hur studien genomförs såväl som 

vilka resultat som kan presenteras och hur resultaten sedan analyseras (Tellgren 2013). 

Eftersom det är viktigt att läsaren ska kunna kritiskt granska vår studie såväl som följa vårt 

arbetssätt och vår analys, presenterar vi i 6.1 först den metodologiska bakgrunden som vår 

studie utgår ifrån för att sedan i 6.2 beskriva vår tillämpning av metodologin. I 6.3 klarlägger 

vi vår metod för analys och i 6.4 presenteras läraren och eleverna. Av dessa fyra delar 

innehåller de längre delarna 6.1 och 6.2 underkapitel som behandlar olika element av den 

metodologiska bakgrunden och dess tillämpning.  

 

6.1 Metodologisk bakgrund 

Under denna rubrik behandlar vi den metodologiska bakgrunden till vår studie i fyra avsnitt. 

Först redogörs för vad etnografiska studier är i 6.1.1. Sedan, i 6.1.2, ges en beskrivning av det 

cykliska arbetssättet som är en central del av etnografiska studier. 6.1.3 beskriver den 

etnografiska metoden deltagande observation och i 6.1.4 presenteras etiska överväganden som 

måste göras i etnografiska studier. 

 



Karsten Boketta och Lena Nyman 
 

14 
 

6.1.1 Etnografiska studier 

Etnografiska studier har sin bakgrund i antropologin och etnologin. Länge hade etnografiska 

studier ett anseende om sig att vara "flummiga" och ostrukturerade på grund av etnografins 

grundbult i idén om att låta observationerna på fältet styra studiens fokus och inriktning. 

Under de senaste 40 åren har det skett ett skifte från experimentella till mer naturalistiska 

forskningsmetoder vilket har gynnat etnografins popularitet. Det har också blivit vanligare att 

forskare som genomför etnografiska studier har ett inledande fokus för sina studier, med 

förståelse för att observationer på fältet kan kräva en justering av detta inledande fokus. Då en 

studie inleds med tydliga mål och syften om vad det är som ska studeras är det en naturlig 

följd att det som inte är tänkt att studeras inte heller uppmärksammas av forskaren och vidare 

finns det därmed en risk att de viktigaste mönstren riskeras att missas (Tellgren 2013). 

 

Enligt Harry F. Wolcott (1999) är det essentiellt att skilja mellan etnografiska studier och 

etnografiska metoder. Han menar att medan det är sant att alla etnografiska studier använt 

etnografiska metoder är det inte ekvivalent åt andra hållet, det vill säga etnografiska metoder i 

sig generar inte en etnografisk studie. En etnografisk studie måste möta andra kriterier utöver 

de metoder som använts för att samla in data. Viktigast för att en studie ska vara etnografisk 

är, enligt Wolcott, dess orientering och syfte. 

 

Ethnography ... finds its orienting and overarching purpose in an underlying concern 

with cultural interpretation. [...] To be ethnographic, a study must provide the kind 

of account of human social activity out of which cultural patterning can be 

discerned. Culture is to be regarded for what it is, an abstraction, a perspective for 

studying human behavior that gives particular attention to ("privileges," in today's 

lexicon) acquired social behavior (Wolcott 1999, s 67-68). 

 

Etnografiska studier söker efter och försöker tolka vardagliga kulturella mönster. Dessa 

mönster ger en möjlighet att tolka ett förvärvat socialt beteende inom den kultur som studeras. 

Det som från början verkar vara säregna beteenden men som kan konstateras vara upprepade 

och, sedermera, förutsägbara mönster är vad den etnografiska studien syftar till att utröna 

genom bland annat deltagande observation. Det är viktigt att notera att deltagande 

observation är huvudmetoden i etnografiska studier och kommer hädanefter användas i den 

bemärkelsen och inte som alternativ term till etnografi. 
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En forskare som vill genomföra en etnografisk studie samlar in sitt eget empiriska material 

genom att ge sig ut i "fält" – det vill säga att forskaren placerar sig i den sociala miljö som den 

vill studera – och observerar människors vardagsliv genom att själv bli en del av detta 

vardagsliv under en längre tid (Tellgren 2013, Wolcott 1999). Etnografen använder sig av 

flera olika metoder och tekniker under både insamling  av data och analys för att få en så djup 

och bred förståelse som möjligt av de fenomen som studeras (Wolcott 1999). Vilka metoder 

som används – till exempel deltagande observation och samtalsanalys (CA) – beror på vad det 

empiriska materialet innehåller och de frågeställningar etnografen formulerat utifrån sitt 

material. Den kontinuerliga återkopplingen mellan teori och empiri är ett utmärkande drag i 

etnografiska studier.  

 

6.1.2 Ett cykliskt arbetssätt 

Britt Tellgren (2013) beskrev på ett metodseminarium på Örebro Universitet hur etnografin 

har ett "cykliskt arbetssätt" där observation och analys följer varandra i en strävan att finna 

fler saker att analysera och att kunna göra djupare och djupare analyser av ett observerat 

fenomen. I likhet med Tellgren säger Helene Elvstrand, Ronny Högberg och Henrik Nordvall 

att  

 

Det kan till och med sägas vara kännetecknande för den etnografiska ansatsen att 

problemformulering, dataproduktion, tolkning och analys starkt interageras i 

forskningsprocessen. Tolkning är en parallell och ofrånkomlig del av 

datainsamlingen, likväl som datainsamlingen utgör en grund för de slutgiltiga 

tolkningar och analyser som görs (2009, s 179-80). 

 

För att kunna genomföra tolkningar och analys av datamaterialet är det viktigt att hitta 

verktyg och begrepp i tidigare forskning och annan vetenskaplig litteratur som kan användas 

för att förklara det som observerats (Tellgren 2013). 

 

Elvstrand m fl (2009) använder sig av Fangens uppdelning med tolkningar av första, andra 

och tredje graden för att belysa samma cykliska process. Utifrån denna uppdelning sker, enligt 

Elvstrand m fl, tolkningar av den första graden ute i fältet genom att "konstatera det du sett 

och hört" genom att använda sin vardagsförståelse och neutraliserade tolkningar av händelser 

(s 181). Den andra gradens tolkningar handlar istället om att växla mellan "det vardagsnära 

och mer 'främmande' akademiska eller teoretiska begrepp" (s 181). Här spelar fantasin och 

öppenheten för det empiriska materialet stor roll för att inte begränsa vilka tolkningar som kan 
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göras och vilka infallsvinklar som kan användas. Centralt i tolkningarna är att se ett fenomen 

som någonting mer än det självklara och utifrån flera infallsvinklar. Forskaren kan även 

använda sin egen "insider-kunskap" som formats under lång tid genom den deltagande 

observationen om vad en person menar när den uttrycker sig på ett visst sätt (s 188). Med den 

tredje graden menas 

 

tolkningar som inte bara syftar till att tolka deltagarnas tolkningar, utan också avser 

att ifrågasätta dessa och söka dolda bakomliggande mönster och agendor. [...] 

Ambitionen är inte bara att förstå hur de människor som studeras själva tolkar sitt 

handlande, utan också att kritiskt reflektera över denna självförståelse 

(Elvstrand m fl 2009, s 191). 

 

Det är på denna tredje nivå som den djupare förståelsen av ett fenomen kan bli tolkad och 

förstådd utifrån de verktyg och begrepp som forskaren valt att utgå ifrån. 

 

6.1.3 Deltagande observation – en metod inom kvalitativ forskning 

Den kvalitativa forskningen fokuserar på frågor utifrån hur, vad och varför något sker. Den 

etnografiska metodansatsen är därmed en del av den kvalitativa forskningen. Som sådan 

menar Elvstrand m fl (2009) att etnografi "som metodansats lämpar sig väl vid studier av 

sociala och kulturella mönster i grupper, till exempel i klassrum, på skolgårdar eller i 

föreningsliv" (s 178). Nedan behandlas etnografins centrala metod, deltagande observation. 

 

Etnografins tre centrala drag att ge sig ut i fält, att samla ihop egna data, och att anamma flera 

tekniker återfinns i metoden deltagande observation. Genom deltagande observation på 

"fältet" får klassrumsforskaren tillgång till ytterligare data som kan användas för att förstå 

kontext och orsakssamband och som på andra sätt kan hjälpa till att skina ett ljus över de 

frågor som forskaren fokuserar på. Wolcott (1999) beskriver den deltagande observationen 

som uppdelad i tre delar där varierande tyngd kan läggas på de olika delarna beroende på vad 

som studeras. Wolcott gör indelningen utifrån de moment som forskaren genomför i en 

deltagande observation och namnger delarna Experiencing, Enquiring, och Examining.  

 

Det Wolcott (1999) kallar Experiencing (på svenska "uppleva")  representeras av den 

information forskaren upplever genom sina sinnen, främst hörsel och syn, under deltagande 

observation. Forskaren som observatör och – i varierande grad – deltagare tar till sig 

informationen genom observation. Detta skiljer sig från Enquiring ("frågande") där forskaren 
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tar en aktiv roll och "frågar vad det är som sker" (s 47, vår översättning). Klassrumsforskaren 

kan fråga läraren efter en lektion vad han/hon menade med en viss term som eleverna tydligen 

uppfattade men som inte är allmänt tydlig. På en matematiklektion där övningsuppgifterna är 

indelade efter färg får en kommentar som att "arbeta vidare på blått" en innebörd som den inte 

skulle haft utanför klassrummet. Det är vanligt att forskaren använder sig av samtal och 

semistrukturerade intervjuer för att få en bättre förståelse av miljön och händelser som 

utspelar sig i miljön. Frågandet kan även ske på mer strukturerade sätt inklusive organiserade 

intervjuer, enkäter och intervjuer med nyckelinformanter. De frågemetoder som används 

beror på vad det är forskaren vill ta reda på och vilken metod som är bäst lämpad för studien 

som helhet. Eftersom direkta frågor både kan ge information och begränsa den tillfrågades 

svar måste forskaren formulera sina frågor på ett sätt som inte förhindrar möjligheten att nå 

studiens syfte.  

 

Den tredje delen i Wolcotts (1999) indelning är den del som oftast ges minst plats i ett 

etnografiskt tillvägagångssätt. Han kategoriserar Examining ("granskning") som en 

granskning av relevanta dokument skapade av andra. Dessa dokument skulle kunna vara 

skolans styrdokument, klasslistor och matematikuppgifter men även lappar som skickats 

mellan eleverna under lektionstid. För etnografen är det dokument som representerar eller 

visar vardagliga händelser och mönster som är intressant, medan det för en historiker oftast är 

de ovanliga och extraordinära händelserna som granskas (Wolcott 1999). Dessa olika typer av 

data medför i sin tur att forskaren måste kunna hantera flera olika typer av analyser eftersom 

det insamlade materialet kan vara allt ifrån fältanteckningar från observationer, styrdokument, 

elevers skriftliga produktioner i skolan, data från intervjuer och videoinspelningar etc. 

 

Något som också är centralt för den etnografiska metoden är thick descriptions. Det är genom 

att samla och sammanställa alla dessa olika typer av data som en thick description av vad det 

är som händer i det sammanhang som studeras kan skrivas ihop (Elvstrand m fl 2009, 

Tellgren 2013).  

 

6.1.4 Etiska överväganden i etnografiska studier 

Göran Hermerén (2011) skriver om vikten av att inte förbise de etiska överväganden som 

måste göras när en studie baseras på deltagande observation. Hermerén anser att en öppen 

observationsstudie, med andra ord en studie där alla informanter vet om att de studeras, är att 

föredra framför en dold studie, där informanterna inte är medvetna om att de deltar i en studie 
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eller på vilket sätt de studeras. Vidare anser han att "[o]bservationerna bör utföras 

systematiskt genom observationsschema, anteckningar etc. Forskaren ska eftersträva 

objektivitet och ska försöka att inte påverka försökspersoner och skeenden" (s 42). På samma 

sätt som vi måste vara medvetna om hur våra förutfattade meningar kan störa en objektiv 

tolkning och analys av situationen måste vi också undvika att påverka eleverna och läraren på 

ett sätt som skulle kunna förändra det empiriska materialet. 

 

Fangen (2005) menar det finns etiska överväganden som måste göras i relation till hur 

forskningsfrågan i en studie formuleras och hur resultaten framställs i texten. Eftersom 

forskningsfrågans och resultatens formulering kan påverka deltagarna i fältet i såväl positiv 

som negativ mening. Vidare anser Fangen att det idealiska är att studien kan bidra till att 

förbättra situationen för deltagarna på fältet. Till exempel  genom att åtgärda problem i fältet 

som en konsekvens av studiens slutsatser. Tyvärr finns också en risk att deltagarnas situation 

försämras på grund av studiens resultat eller frågeställning. Till exempel genom ökad 

stigmatisering. Det är därför extra viktigt att också visa hänsyn och respekt mot 

forskningsdeltagarnas värderingar, oavsett om de överrensstämmer med sociala normer eller 

inte, i enlighet med de forskningsetiska kraven (Fangen 2005). 

 

Deltagande Observation bygger på tanken att observatörens egen förförståelse spelar roll och 

att man inte beger sig in i en observation utan sådan förförståelse. Har man inga egna 

erfarenheter av fältet ska man uppgradera sin kunskap innan man beger sig in i den. Det är 

därför viktigt att skriva ner sin egen förförståelse för att redovisa hela forskningsprocessen 

(Fangen 2005). 

 

Våra egna erfarenheter av fältet är först och främst vår egen skolgång och erfarenhet av 

matematiklektioners traditionella upplägg, med mycket eget arbete i matematikböcker och 

relativt få tillfällen att diskutera matematik i klassrummet. Vi har dessutom erfarenhet av 

problemlösande och laborativ  matematik undervisning. Utöver det har vi även erfarenhet av 

att undervisa gymnasieelever och vuxenelever i matematik (och biologi respektive engelska). 

Vi anser därför att vi har en tillräckligt bred förförståelse att bygga vidare på under studiens 

gång för att ge oss in i fältet. 
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6.2 Etnografin i vår studie 

Ovan har vi presenterat den etnografiska bakgrunden för vår studie. I det här avsnittet 

beskriver vi hur vi har arbetat utifrån ett etnografiskt perspektiv och använt oss av en 

etnografisk metod för att genomföra vår studie. Även detta avsnitt är uppdelat i fyra 

underkapitel: 6.2.1 Metodval, 6.2.2 Materialinsamling och urval, 6.2.3 Forskningsetiska 

principer och information till studiens deltagare, och slutligen 6.2.4 Vårt cykliska arbetssätt. 

 

6.2.1 Metodval 

Vår studie har till stor del ett etnografiskt perspektiv om än något modifierat. Till och börja 

med så har vi en övergripande frågeställning som vi utgått ifrån nämligen: Hur sker 

kommunikationen och interaktionen i matematikklassrummet i gymnasiet? I  

Matematikundervisningens konkreta gestaltning från 2004, studerar Löwing bland annat 

kommunikationen mellan lärare och elev på matematiklektionen genom observation och 

kompletterande intervjuer med de deltagande lärarna. Wolcotts (1999) tredelade perspektiv på 

deltagande observation passar väl in på Löwings studie. Då även vår övergripande 

frågeställning handlar om den kommunikation som sker på matematiklektionen anser vi att 

deltagande observation ger oss möjligheten att få svar på vår frågeställning. Anledningen till 

att vi inte valde en intervjustudie med en fenomenologisk metodansats är främst att 

fenomenologin, så som beskrivet av Szklarski (2009), fokuserar på upplevelsen av ett 

fenomen snarare än fenomenet som sådant. 

 

Fördelen med deltagande observation är också den "tjocka beskrivning" som fordras för att få 

en mer fullständig bild av matematikklassrummet än vad bara en observation kan ge 

(Elvstrand m fl 2009, Tellgren 2013). Detta ger oss utrymme att intervjua och samtala med 

läraren och eleverna för att få en tydligare bild av hur de upplever eller skulle beskriva 

kommunikationen i klassrummet. En annan anledning till att vi valt deltagande observation 

som metod är att vi inte från början kan vara helt säkra på vad för kommunikation vi kommer 

att stöta på i matematikklassrummet. Det cykliska arbetssättet som beskrivits av Tellgren 

(2013) blir därför viktigt för oss. Det ger oss möjlighet att även med en mindre mängd 

insamlad data i form av observationsanteckningar, inspelat material, intervjuer, och 

styrdokument arbeta oss fram till en djupare analys utifrån begrepp vi hoppas hitta i tidigare 

forskning. 
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6.2.2 Materialinsamling och urval 

Det empiriska materialet har samlats in vid en gymnasieskola i en stad i Mellansverige under 

två veckor (tillsammans med ett intervjutillfälle med en lärare tre veckor senare) på 

vårterminen 2013. Att det blev just den skolan i den staden beror på våra egna kontakter och 

möjligheten att genomföra studien inom den tidsram vi haft. 

 

För att kunna genomföra vår studie behövde vi få tillträde till en skola och en lärares 

matematiklektioner med en klass under tre till fyra lektionstillfällen. Processen för att få 

tillträde följde fyra steg. Först frågade vi varandra om vi hade några kontakter med lärare som 

skulle kunna tänkas delta i studien. Det andra steget var att kontakta den lärare som vi ansåg 

vara mest benägen att vilja delta i studien och informera denne om vårt projekt. Då har vi 

meddelat att vi är intresserade av att studera den kommunikation och interaktion som sker 

under olika delar av helt vardagliga matematiklektioner. Det tredje steget bestod av att fråga 

läraren vilka klasser som skulle kunna tänkas delta i vår studie och sedan presentera vårt 

projekt för klasserna som de tog ställning till om de ville delta i eller inte. Det fjärde steget var 

sedan att göra inspelningar och observationer i klassrummet. 

 

Materialet består av en klass som observerats och videofilmats under fyra på varandra 

följande matematiklektioner under två veckor och intervjuer några veckor senare under våren 

2013. Ursprungligen hade vi tillträde till tre klasser och under en vecka observerade en av oss 

alla de tre klassernas matematiklektioner. Alla dessa lektioner videofilmades också med en 

videokamera. Detta gav oss en bra möjlighet att testa inspelningsutrustningen, men framför 

allt gav det oss en möjlighet att göra en bedömning av vilken klass som var mest lämplig för 

oss att följa under ytterligare två lektioner. Bedömningen gjordes utifrån tillgängligheten till 

klassen under den tid vi hade till vårt förfogande, variationen av lektionsfaser och 

kommunikationsmönster, andelen elever i klassen som samtyckt till deltagande i studien och 

hur eleverna reagerat på och accepterat vår närvaro i klassrummet. Den första veckan spelades 

alltså fem lektioner à 90 minuter in, en lektion i en Matematik 2b grupp och två lektioner 

vardera i två Matematik 1b grupper. Av dessa valdes en av Matematik 1b grupperna ut för 

studien och de andra gruppernas inspelningar raderades.  

 

Inspelningarna gick till genom att en videokamera första veckan och två videokameror andra 

veckan monterades på stativ i klassrummet på ett sätt som möjliggjorde för de elever som inte 

velat delta i studien att sitta utanför bild samtidigt som så många som möjligt av de 
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deltagande eleverna blev filmade. Under den första lektionen ändrades inspelningsriktningen 

fem gånger och kamerans placering i klassrummet ändrades en gång för att få med så många 

av de deltagande eleverna som möjligt. Under den andra lektionen var kamerans placering 

konstant, men en mobilkamera användes under vissa tillfällen för att spela in andra vinklar 

och fånga upp samtal i klassrummet som inte den monterade kameran lyckades spela in. 

Under den tredje lektionen användes två stativmonterade kameror placerade på motstående 

sidor i klassrummet för att filma så stor del av klassrummet som möjligt (inklusive 

whiteboardtavlan). Under den fjärde och sista lektionen användes återigen två stativmonterade 

kameror på motstående sidor av klassrummet. Den ena kameran var högt monterad och gav en 

bra helhetsbild av klassrummet (undantaget det hörn av klassrummet där icke deltagande 

elever satt). Den andra kameran riktades mot de tre bord längst bort från den första kameran 

för att ge en tydligare bild och ljudupptagning i den delen av klassrummet.  Eftersom de 

stativmonterade kamerorna inte filmade whiteboardtavlan användes under genomgång och 

föreläsning en mobilkamera för att spela in det som skrevs på whiteboardtavlan och lärarens 

rörelser framför tavlan. Ibland fungerar videokamerorna primärt som ljudupptagningsenheter 

då de blockeras för att icke deltagande elever ska kunna passera. Utöver videokamerorna 

användes varje lektion en mp3-enhet hängandes i ett snöre runt lärarens hals för att spela in 

lärarens muntliga kommunikation med eleverna under bänkarbete. Ljudkvaliteten var dock 

ojämn och den muntliga kommunikationen ofta svår att höra vilket gjorde att vi fick justera en 

del av vår studies inriktning. Lektionerna dokumenterades även med hjälp av anteckningar 

under lektionerna för att bland annat följa vissa kommunikativa händelseförlopp schematiskt 

eller notera lektionens indelning. 

 

6.2.3 Forskningsetiska principer och information till studiens deltagare 

I God forskningssed (2011) påpekar Göran Hermerén hur videoinspelning bidrar till ökad 

etisk problematik. Vi har därför varit noga med att följa vetenskapsrådets etiska regler. En 

vecka innan vi började inspelningarna presenterade vi vår studie för klasserna och tillfrågade 

eleverna om de ville delta. Vi meddelade att de som inte givit sitt skriftliga samtycke inom en 

vecka automatiskt skulle räknas som att de ej samtyckt till studien såtillvida de inte själva 

meddelade annorlunda. Eleverna informerades även om att de som givit sitt samtycke har rätt 

att ändra sig, även om det skulle påverka vår studie. Vi gav ut information om studien, 

tillvägagångssätt, och de etiska reglerna gällande samtycke, anonymitet, sekretess, och 

nyttjandekravet både muntligt och skriftligt. I enlighet med de etiska reglerna informerade vi 

eleverna om hur videofilerna skulle sparas, i hur många exemplar, hur länge, och under vilket 
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skydd, och vem som kommer att ha tillgång till att se dem (Hermerén 2011; se bilaga 1). Om 

någon inte ville delta respekterade vi det och utformade vår studie på ett sätt som inte 

inskränkte de icke-deltagande elevernas rätt. Under den första informationen och igen under 

den första lektionen innan kameran sattes igång uppmärksammades att icke-deltagande elever 

inte skulle filmas men att de skulle kunna höras på ljudinspelningar. Alla icke-deltagande 

elever samtyckte till detta. Om ett stort antal elever hade nekat till video- eller ljudinspelning 

är det möjligt att vi fått arbeta utifrån utförligare fältanteckningar eller behövt byta till en 

annan metodologisk ansats. 

 

6.2.4 Vårt cykliska arbetssätt 

I en etnografisk studie är det cykliska arbetssättet en central del i processen. Vårt eget 

arbetssätt har därför utgått ifrån idén om att gå in i studien med ett öppet sinne för intrycken 

under den deltagande observationen. Efter samtal med Britt Tellgren (2013) på ett 

metodseminarium kring etnografiska studier beslöt vi oss för att följa hennes rekommendation 

om att följa en klass under fyra lektionstillfällen istället för att följa två olika klasser under två 

tillfällen vardera. Detta gjordes utifrån tanken att därmed öka vår egen förtrogenhet till 

gruppen och även ge eleverna en större chans att vänja sig vid vår närvaro. Vi valde också att 

inleda vår studie med ett utvalt fokus på muntlig kommunikation mellan lärare och elev i 

matematikklassrummet för att under studiens gång kunna skärpa fokuset (möjligtvis också 

helt ändra fokuset).  

 

Allt eftersom studien fortlöpte blev det tydligt för oss att vårt fokus behövde anpassas till våra 

observerade data. För det första fanns det problem med ljudkvaliteten i vår 

ljudupptagningsutrustning som skulle gett oss möjligheten att höra den muntliga 

kommunikationen mellan lärare och elev i bänkarbetet. För det andra blev vi alltmer  

medvetna om att det fanns tydliga mönster som kunde kategoriseras och kartläggas. Dessa 

mönster kunde även analyseras med hjälp av ramfaktorteorin, som beskrivs i kapitel 5.2. 

Därmed försköts vårt fokus till kommunikationsmönster i matematikklassrummet. Till 

exempel såg vi olika kommunikativa mönster mellan lärare och elever under genomgångar 

och föreläsningar. Tidigare forskning om liknande mönster har vi presenterat ovan i kapitel 

5.3. Ytterligare ett fenomen som vi fann i klassrumsinteraktionen var att klassrummets 

utformning och elevernas handuppräckning påverkade lärarens rörelsemönster i klassrummet. 

Allt eftersom vi granskade våra data ytterligare och reflekterade mer kring de mönster vi såg, 

blev det också klart för oss att elevernas kommunikation i bänkarbetet följde olika mönster. 
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Därmed väcktes vårt intresse för detta fenomen. När vi väl börjat granska bänkarbetet blev det 

också relevant att intervjua läraren för att få tillgång till ytterligare information som skulle 

kunna validera och fördjupa vår förståelse för de mönster vi uppmärksammat i 

matematiklektionerna. Det hade varit önskvärt att även intervjua elever för att ta del av deras 

uppfattning av deras kommunikationsmönster i bänkarbetet, men tyvärr räckte inte 

tidsramarna för studien till. 

 

6.3 Analysmetod  

Att tolka det som observeras är också en process som beror starkt på vilka begrepp och teorier 

författaren har valt att utgå ifrån. Även om samma fenomen observerats av två olika personer, 

så påverkas deras tolkning av fenomenet utifrån deras tolkningsramar. Det är därför extra 

viktigt att en studie med en etnografisk metodansats har tydligt definierade utgångspunkter för 

analysen (Tellgren 2013). 

 

Vår analys av våra empiriska data baseras på den sociokulturella idén om kommunikationens 

centrala roll för kompetensutveckling. Vidare används ramfaktorteorins yttre och inre 

ramfaktorer i analysen av såväl lärarnas rörelsemönster som elevernas möjligheter att 

kommunicera matematik under matematiklektionen. I likhet med Löwing (2004) har vi 

kategoriserat och klassificerat vissa mönster mellan lärare – elev och elev – elev där 

matematiskt innehåll kommuniceras eller där möjligheter till matematisk kommunikation 

skapas. 

  

Vår analys tar också vara på Sahlströms (2008) forskning om möjligheter för elever att 

kommunicera med varandra under bänkarbete och under plenarundervisning, som i vårt fall 

representeras av faserna föreläsning och genomgång. 

 

Som ett steg i att kunna genomföra analysen har vi transkriberat stora delar av våra insamlade 

data från videoinspelningar och sammanställt dessa med våra egna fältanteckningar för att 

skapa en tjockare beskrivning av händelseförloppet. Eftersom transkribering utifrån 

samtalsanalysens principer kräver stor förtrogenhet med metoden både för att genomföra 

själva transkriberingen och ännu mer för analysarbetet har inte det varit ett alternativ för oss. 

Istället har vi valt att transkribera våra data med avsikt att göra de så lättläsliga och förståeliga 

för läsaren. Därför är våra transkriberingar översättningar från talspråk till skriftspråk. Löwing 

(2004) påpekar vikten av att bibehålla studiedeltagarnas anonymitet. Med hänsyn till 
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anonymitetskravet är alla namn i transkriberingarna fiktiva och översättningen till talspråk 

innebär att utskiljande dialektala särdrag har eliminerats. Vi har också transkriberat med 

tidsangivelser inom hakparenteser för start och avslut av en taltur utifrån 

lektionsinspelningens tidsangivelse. Mikropauser, det vill säga pauser som är distinkta men 

kortare än en halv sekund, markeras med (.) och pauser som är längre än en sekund markeras 

med pausens längd inom parentesen. Eftersom den minsta enheten vi kan läsa ut från våra 

inspelningar är sekunder markeras därför pauser som är längre än en sekund med halva 

intervall. Alltså markeras en paus som är längre än tre sekunder men kortare än fyra som 

(3,5). Vi anser att detta ger läsaren en bra möjlighet att följa de kommunikativa mönstren i 

samtalen. Se bilaga 4 för komplett transkriptionsnyckel.  

 

6.4 Läraren och eleverna 

Erik, som är utbildad Samhällskunskaps- och Matematiklärare, har arbetat som lärare i fem år 

på den gymnasieskola där vi genomfört vår studie.  

 

Matematikgruppen, klassen, som vi studerat består av 26 elever. Av dem deltar 21 stycken i 

vår studie, varav 16 stycken är flickor och 5 stycken är pojkar. Av de fem som inte deltar är 

två stycken flickor och tre stycken är pojkar. Eleverna går första året på gymnasiet och läser 

matematikkursen 1b som är obligatorisk för deras gymnasieprogram. Vidare är klassens 

matematiska kunskapsnivå relativt homogen. Enligt uppgift från läraren finns det inga 

extrema brister i elevernas kunskaper som måste kompenseras för av läraren och inte heller 

elever som har ett stort intresse och behov av mer avancerad matematik.  

 

7. Resultat och analys 

Enligt det sociokulturella perspektivet sker lärandet genom kommunikation. Vygotsky (1978) 

menar att allt lärande sker först på det interpsykologiska planet för att sedan kunna ske på det 

egna intrapsykologiska planet och efter dessa två processer kan kunskap befästas. På ett 

liknande sätt menar Engström (1997) utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv att elever måste 

ges tillfälle till reflektion av sina egna och andra elevers matematiska konstruktioner för att 

kunna förstå matematiken och konstruera matematisk kunskap. Utifrån Vygotskys (1978) och 

Engströms (1997) resonemang är det viktigt att det på matematiklektioner finns utrymme och 

möjlighet att kommunicera matematik både i relation lärare – elev och elev – elev. I det här 

kapitlet kommer vi redovisa de faser och mönster vi observerat i matematikklassrummet såväl 
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som vår analys av hur dessa faser och rörelsemönster påverkar möjligheterna för 

kommunikation. Vi redogör även för lärarens syn på kommunikation i klassrummet och hur 

denna inställning  påverkar elevernas kommunikationsmöjligheter.  

 

Vi har valt att lägga resultat och analys ihop i samma kapitel för att få en bättre 

sammanhållning mellan det enskilda mönster som observerats och dess tillhörande analys, 

vilket är önskvärt eftersom vi arbetat på en mikronivå. Vi inleder detta resultat- och 

analyskapitel med en presentation av de fyra matematiklektionerna och de förekommande 

fasernas tidsfördelning. Sedan behandlar vi faserna genom att presentera och analysera varje 

fas för sig. Vi börjar med fasen föreläsning i för att sedan gå vidare med fasen genomgång 

innan vi avslutar med bänkarbetsfasen. Därefter följer en redogörelse av lärarens syn på 

kommunikation och dess kommunikativa effekter i klassrummet. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning utifrån studiens frågeställningar. 

 

7.1 De fyra matematiklektionerna och deras faser  

Lektion 1 och 3 är 90 minuter långa medan lektion 2 och 4 är 85 minuter. På lektionerna 

förekommer utöver de tre faser vi har fokuserat vår studie på även faser såsom praktiska 

påminnelser där läraren påminner elever om bland annat nationella prov, inlämningsuppgifter 

och nästkommande lektion; bensträckare som är en valfri paus för de elever som vill lämna 

klassrummet i 5-15 minuter; uppgiftsinformation som är en fas som föregår bänkarbetet som 

är relaterat till den efterföljande fasen genomgång. De elever som väljer att stanna kvar i 

klassrummet under bensträckaren arbetar med bänkarbete. I tidsfördelningen nedan är dessa 

mindre faser noterade gemensamt under kategorin Annat. Se Tabell 1. 
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Lektion 1 – Fortsatt arbete med Statistik 

Bänkarbete 65 minuter 

Genomgång 6 minuter 

Föreläsning 0 minuter 

Bensträckare/Bänkarbete 6 minuter 

Annat 13 minuter 

Lektion 2 - Sannolikheter 

Bänkarbete 46 minuter 

Genomgång 11 minuter 

Föreläsning 12 minuter 

Bensträckare/Bänkarbete 11 minuter 

Annat 5 minuter 

Lektion 3 – Sannolikheter i flera steg 

Bänkarbete 43 minuter 

Genomgång 10 minuter 

Föreläsning 18 minuter 

Bensträckare/Bänkarbete 9 minuter 

Annat 10 minuter 

Lektion 4 – Beroende sannolikheter 

Bänkarbete 36 minuter 

Genomgång 19 minuter 

Föreläsning 11 minuter 

Bensträckare/Bänkarbete 11 minuter 

Annat 8 minuter 

Tabell 1: Tidsfördelning av lektionernas faser 

 

Det finns tre faser under matematiklektionerna som tar upp betydligt mer lektionstid än de 

andra faserna. De är bänkarbete, genomgång och föreläsning. Förutom att de upptar den 

största delen av lektionerna är de också de faser som skapar flest möjligheter till att 

kommunicera matematik. Tabell 1 visar också tydligt att bänkarbetet är den fas som 

individuellt tar upp mest lektionstid. De observerade lektionernas tidsfördelning går därmed i 

linje med vad nyare forskning, se Sahlström (2008) och Sjöberg (2006), och 

skolinspektionens granskning från 2010 visar om att elevernas arbete – i vad vi kallar 

bänkarbete – dominerar lektionerna. Skolinspektionen benämner elevernas arbete i bänkarbete 

som enskilt arbete, men vi menar att det rör sig om mycket mer kommunikativt arbete än vad 

ordet enskilt ger utrymme för, se 7.5. 

 

Vidare är de fyra observerade matematiklektionerna förlagda till kl 8:00. Schemaläggningen 

leder till problem för ett flertal elever som inte har möjlighet att ta sig till lektionen i tid på 

grund av kollektivtrafikens tidtabeller. Utöver dessa elevers förlorade lektionstid försvinner 

även matematiklektioner för alla klassens elever genom skolaktiviteter. Till exempel 

sorterades en av de klasser vi ursprungligen hade med i vår studie ut på grund av att de inte 

hade några lektioner i matematik under en av de två veckorna då vi skulle genomföra 

observationerna eftersom de hade nationella prov i andra ämnen under tiden för de 

schemalagda matematiklektionerna. Dessa förlorade lektionstillfällen finner även Sjöberg 

(2006) vara vanligt förekommande i sin studie och hävdar att eleverna därmed har minskade 
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tillfällen att arbeta med matematiken. Vi menar också att dessa förlorade lektioner skapar 

minskade tillfällen för kommunikation kring matematik och att eleverna därigenom inte heller 

ges de möjligheter till matematiskt lärande som de ser ut att ha enligt lektionsschemat. Utifrån 

ramfaktorteorin, se kapitel 5.2, kan lektionernas schemaläggning alltså tolkas som en yttre 

ram som styr elevernas och lärarens möjligheter till kommunikation.  

 

Möjligheterna till kommunikation påverkas också av lektionernas kommunikativa mönster 

som vi ska kartlägga i kommande delkapitel. Vi börjar med de kommunikativa mönster som 

vi observerat under lektionernas föreläsningsfaser.  

 

7.2 Föreläsning och dess kommunikativa mönster 

Det första kännetecknet för fasen föreläsning är att materialet som behandlas är "nytt" för 

eleverna. För att uttrycka det på ett sätt som många säkert hört under sin egen skolgång är 

föreläsningar kopplade till ett nytt kapitel eller avsnitt i matematiken. Läraren står mellan 

eleverna och whiteboardtavlan under hela föreläsningen även om han rör sig i olika riktningar 

framför tavlan. Han pratar till hela klassen och eleverna konstitueras av läraren till en 

kollektiv samtalspartner (i enlighet med tidigare forskning, se Sahlström 2008).  Ytterligare 

en viktig aspekt av föreläsningen är elevernas antecknande av det läraren säger och skriver på 

tavlan. 

 

Föreläsningsfasen är lärarstyrd och präglas i huvudsak av lärarens monolog riktad till hela 

klassen med inslag av IRE-sekvenser där elever ger kortare svar på lärarens frågor och 

därefter får en evaluerande feedback från läraren. Ofta är lärarens evaluering kortfattad med 

kommentarer så som "precis", "ja, bra", "helt rätt" eller ibland en kombination av dessa "ja, 

precis, bra, helt rätt". Vissa av lärarens frågor är dessutom retoriska och han ger själv direkt 

svaret på frågan utan att ge eleverna tid att svara. Nedan följer några typexempel från de 

observerade föreläsningarna. 

 

Exempel l:  Standard IRE + lärarens förtydligande monolog 

Lektion 3 

Sekvensen är del av en föreläsning om 'sannolikheter i flera steg' som har pågått i sju minuter 

innan första frågan ställs angående exemplet som antecknats på whiteboardtavlan.  
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Initiering  [32:09]  Lärare:  Hur stor är sannolikheten att det inte blir regn? [32:13] 

Respons  [32:13] Hugo:  70% 

Evaluering  [32:15] Lärare:  Ja precis. Det är det som är kvar va? (.)  

Förtydligande       För vi sa så här att totala sannolikheten är 100%. Det är då 30% att det är 

          regn och 70% att det inte är regn. Någonting av det där måste ju inträffa va? 

          Regn eller inte regn. Då skriver vi det som 0,70 ej regn. [32:31] 

 

Exemplet visar på en tydlig IRE-sekvens där läraren är initiatiator och eleven responderar 

med ett kort svar för att sedan få svaret evaluerat av läraren med ett "Ja precis." Sedan följer 

en förtydligande monolog som i förhållande till sekvensen är relativt lång (16 sekunder) innan 

läraren fortsätter med uppgiften. Här finns en tydlig styrning av läraren i exemplets dialog 

genom att elevens talutrymme begränsas till ett på förhand givet kort svar. Hugo som svarar 

på frågan har inte utrymme för att lägga fram sina matematiska resonemang. Därmed är också 

möjligheten till den reflektiva dialog som förespråkas av Engström (1997), Lennerstad (2005) 

och Dysthe (1996) begränsad.  

 

När läraren ställer frågor under föreläsningar är de oftast direkt kopplade till ett exempel 

framställt på tavlan som i exemplet ovan. Men det finns undantag där läraren ställer frågor 

som enbart verkar syfta till att skapa engagemang eller delaktighet av eleverna.  

 

Exempel 2: Standard IRE + lärarens förtydligande monolog 

Lektion 2 

Sekvensen är tagen från början av den första föreläsningen om 'sannolikheter' där läraren 

börjar gå igenom de matematiska begrepp som används inom området. Han förklarar att 

sannolikheten inte betecknas med ett S utan med ett P för den engelska motsvarigheten, 

probability. 

 

Initiering  [23:35] Läraren: Någon som vet vad sannolikhet heter på engelska? [23:35] 

Respons  [23:39] Elev:  Probability. [23:39] 

Evaluering  [23:40] Lärare: Probability. Tack så mycket. Härligt. 

Förtydligande       Och det är därför man använder ett P. Skriver det i parentes {skriver på  

        tavlan medans han säger} pro-ba-bility. Så skriver ni S så förstår jag vad ni 

        menar, men ska man använda det här internationella språket så använder 

        man ett P. 

 



Karsten Boketta och Lena Nyman 
 

29 
 

Återigen används mönstret bestående av en IRE-sekvens följt av ett förtydligande från 

läraren, men här inte relaterat till en möjlig kontroll av elevernas matematikkunskaper så som 

i exempel 1. Läraren återupprepar detta mönster även några minuter senare när begreppet 

”utfallsrum” introduceras följt av en skämtsam fråga riktad till eleverna angående om de har 

några utfallsrum hemma. Även om elevernas talutrymme och svarsmöjligheter är begränsade 

på samma sätt som i exempel 1, innebär lärarens fråga i exemplet ytterligare en möjlighet för 

eleverna att delta i den muntliga kommunikationen med läraren i klassrummet. Sjöberg (2006) 

noterar i sin studie vikten av att relationen mellan lärare och elev är positiv och engagerande 

för att eleverna ska kunna utveckla sina matematiska kunskaper trots en negativ syn på sin 

egen matematiska förmåga. I enlighet med detta skapar därmed läraren i vår studie en 

pedagogiskt gynnsam situation genom att använda sig av frågor som ökar elevernas möjlighet 

till kommunikation i en mer avslappnad miljö än där elevernas ämneskunskap skulle kunna 

bedömas. 

 

Exempel 3 – Retorisk fråga 

Lektion 2 

Den här sekvensen kommer från samma lektion om sannolikheter som exempel 2, men 

utspelar sig i början av lektionen då läraren instruerar eleverna att lösa uppgifter om 

sannolikheterna att dra vissa kort ur en kortlek. När sekvensen startar har läraren just 

genomfört ett mönster av IRE + Förtydligande monolog angående sannolikheten att dra ett 

rött kort ur kortleken. 

 

[02:37] Läraren: Nästa kort. Om man tar en vanlig kortlek och så drar man ett kort på måfå, slumpmässigt.

     Vad är då sannolikheten att få ett svart kort? (.) Det är också hälften va? Hälften svarta. 

     Hälften röda. [2:51] 

 

Här finns ingen möjlighet för eleverna att delta i klassrumskommunikationen. I sekvensen 

finns den initierande frågan ”Vad är då sannolikheten att få ett svart kort?” men istället för att 

en eller flera elever svarar så är det läraren själv som ger respons på frågan efter en 

mikropaus. Retoriska frågor förekommer i föreläsningarna, men är förhållandevis få i 

jämförelse med lärarens standardmönster av IRE + Förtydligande monolog. I likhet med 

exemplet används de retoriska frågorna oftast i samband med frågor som läraren skulle 

uppfatta som självklara utifrån tidigare resonemang.  

 



Karsten Boketta och Lena Nyman 
 

30 
 

7.2.1 Föreläsningsfasen och dess möjligheter till kommunikation 

Föreläsningsfasen är som tidigare nämnt präglad av en dialog som är dominerad av läraren, 

inte bara i dess form utan även i dess tidsupptag. I likhet med tidigare forskning på 

plenarundervisning som tas upp av Sahlström (2008) skapar en dialog baserad på liknande 

IRE-mönster en situation i klassrummet där inte alla elever kan få en egen taltur. Det är få 

elever som deltar i helklasskommunikationen och de har ingen strukturell möjlighet att ge 

reflekterande svar så som förespråkas av Engström (1997), Lennerstad (2005) och Dysthe 

(1996). Istället styrs föreläsningarnas elevdeltagande av korta svar från de elever som känner 

sig bekväma med att svara och dessutom anser sig kunna svara "rätt". Inga elever som svarar 

på lärarens frågor under de observerade lektionernas föreläsningar svarar "fel". Lärarens 

tydliga dominans i kommunikationen kan ses som en konsekvens av lärarens kunskapsövertag 

(Dysthe 1996). Som nämns tidigare är det ett nytt matematiskt område som läraren tar upp 

och därför är det svårt för eleverna att delta på samma sätt som i andra lektionsfaser, se nedan. 

 

Föreläsningens kommunikationsmönster styrs till viss del av en yttre ram byggd på 

traditionella mönster för hur föreläsningar genomförs. Samtidigt kan de ses som en inre och 

rörlig ram för kommunikationen som påverkas av lärarens val av mönster. Det är fullt möjligt 

för läraren att genomföra en föreläsning utan att någonsin ställa en fråga till eleverna eller 

enbart använda sig av retoriska frågor. Trots det väljer läraren att främst använda sig av 

mönster som tillåter ett visst elevdeltagande även om det är kraftigt reglerat. 

 

7.3 Genomgång och dess kommunikativa mönster 

I likhet med föreläsningsfasen är genomgångarna lärarstyrda och läraren befinner sig mellan 

eleverna och whiteboardtavlan. Även i genomgången riktar sig läraren till hela klassen och 

eleverna konstitueras som ett kollektiv. Till skillnad från föreläsningsfasen består 

genomgångar inte av helt nytt material. Eleverna har tidigare arbetat med innehållet och ofta 

är genomgångarna relaterade till specifika uppgifter de fått av läraren precis innan 

genomgången. Detta innebär också att dessa uppgiftsorienterade genomgångar föregås av en 

bänkarbetsfas där eleverna ofta arbetar i grupp för att lösa uppgifterna. Vid 

uppgiftsgenomgången antecknar inte eleverna det läraren säger på samma sätt som vid 

föreläsning. Det handlar snarare om en komplettering av deras egna uträkningar.  
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De uppgifter som eleverna ska lösa i en bänkarbetsfas i början av lektionerna används av 

läraren som en "nödlösning" för att sysselsätta de närvarande eleverna tills resterande elever 

anländer med kollektivtrafiken. När alla elever sedan är på plats genomförs en genomgång av 

uppgifterna i helklass. Som det här kapitlet kommer att visa så finns det flera fördelar med 

dessa genomgångar och i kapitel 7.5 om bänkarbetsfasen blir de kommunikativa 

möjligheterna som skapas genom detta arbetssätt framlagda vidare. 

 

Fasen präglas av ett distinkt kommunikationsmönster som är en variant av IRE. Eleverna får 

här mer utrymme i kommunikationsmönstret som består av två upprepade IRE-sekvenser som 

avslutas med en vidare förklaring eller förtydligande av läraren. Den första av de två IRE-

sekvenserna är densamma som i förläsningen, det vill säga en klassisk IRE-struktur. Den 

andra IRE-sekvensen bygger på lärarens initiering med frågor så som "Hur tänkte du då?" 

"Hur kom du fram till det?" och "Varför blir det så?" Elevens respons blir därmed ett mer 

utvecklat svar på en till synes öppen fråga eftersom eleven uppmanas att ge en resonerande 

förklaring för sin egen tankegång. Läraren ger dock fortfarande en evaluerande kommentar till 

elevens förklaring i likhet med den första IRE-sekvensen för att sedan ge en längre 

utveckling. 

 

Exempel 4: IRE + IRE + Lärarens förtydligande monolog 

Lektion 1 

Sekvensen är tagen från en lektion där eleverna arbetar med statistik, något de har arbetat med 

även under den förra matematiklektionen. Eleverna har i början av lektionen blivit instruerade 

av läraren att lösa vissa uppgifter i läroboken som handlar om Big Mac Index och dess 

användning för att jämföra prisläget i olika länder. Efter tio minuter startar läraren en 

genomgång av uppgifterna och eleverna räcker upp handen för att svara. Maria har arbetat 

tillsammans med sina bänkkamrater och svarar på lärarens fråga efter en stunds tystnad. 

 

Initiering  [11:48] Lärare: Vad säger ni om det? Var är det billigast? Var är det dyrast? [11:50] 

Respons   [11:54] Maria:  Det är billigast i Polen. [11:57] 

Evaluering  [11:57]      Lärare: Billigast är Polen säger Maria. Du har alldeles rätt.  

Initiering        Hur kom ni fram till det? [12:00] 

Respons   [12:01]      Maria:  För att det står att priset av en Big Mac i USA som en samling     

          hamburgare är billigast i Polen. [12:05] 

Evaluering  [12: 05]     Lärare:  Mm,  
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Förtydligande      i Polen får man ju nästan en och en halv hamburgare för samma pris som i 

USA. Medan i Sverige och Danmark så får man ju mindre än en i USA. I 

Danmark får man ju  till och med så lite som 0,65 hamburgare jämfört med 

samma pengar i USA. Så Danmark dyrast, där får man minst, och Polen 

billigast, där får man mest.  

Evaluering       Bra. Precis. [12:31] 

 

I exemplet kommer den andra IRE-sekvensens evaluering i två delar. En första evaluering 

innan förtydligandet sker genom lärarens ”Mm” och en andra evaluering efter den 

förtydligande monologen med ”Bra. Precis.” som snarare är en fortsättning på den första 

evalueringen än en separat enhet.  

 

I jämförelse med föreläsningsfasens exempel är det i genomgången ett tydligt ökat 

elevinflytande i helklasskommunikationen. Eleverna uppmanas till att ge egna resonemang till 

svaren de uppgett och ges därmed tillfälle att reflektera över hur de själva har löst uppgiften. 

Även de av deras klasskamrater som aktivt lyssnar på elevens resonemang kan reflektera över 

klasskamratens lösning i förhållande till sin egen vilket, som tidigare nämnts, anses centralt 

enligt Engström (1997) och Lennerstad (2005) för att kunna utveckla sina matematiska 

kunskaper. 

 

Även om det är vanligast att elevernas matematiska resonemang är av liknande längd som i 

exemplet ovan, så förekommer även sekvenser där resonemangen är både djupare och längre. 

I ett antal fall har vi observerat att elever beskriver en längre uträkningsprocess genom 

utökade turer med IRE tills hela uppgiften är löst. Den längsta sektionskedjan som vi 

observerat i matematikklassrummet består av sju sektioner, vilket är betydligt längre än de 

andra kedjorna som oftast inte innehåller fler än tre sektioner. Detta utbyggda mönster ger 

eleverna betydligt mer tid att lägga fram sina egna matematiska resonemang och beräkningar 

inför klassen och läraren än vad standardmönstret för genomgång gör. Det ska också noteras 

att trots att det i dessa mönster finns mer tid till att potentiellt ha en djupare kommunikation 

kring matematik, blir det ofta en fokusering på själva räknandet som i exempel 5 och 6 nedan. 
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Exempel 5: Utökade turer med IRE 

Lektion 4 

Sekvensen kommer ifrån den fjärde observerade lektionens genomgång av uppgifter från ett 

tidigare års nationella prov. Eleverna har haft tretton minuter på sig att lösa uppgifterna innan 

genomgången som vid sekvensens början har pågått i ett antal minuter. Uppgiften i sekvensen 

handlar om att ta reda på prisskillnaden mellan två olika äppelsorter utifrån två diagram som 

vardera visar relationen mellan en äppelsorts pris och vikt. 

 

Initiering  [21:48] Lärare:  Då är frågan. Hur stor är prisskillnaden, i kilogram räknat, mellan de här två  

         äppelsorterna? Hur har ni tänkt där? [21:53] 

          {Ser sig omkring} 

   [21:58]  Lärare:  Någon modig? [21:59]  

         {ser på Bella} 

   [22:02] Bella:   Vadå jag?  

   [22:03]  Lärare:  Jo du är modig Bella eller hur? [22:03] 

Respons  [22:04]  Bella:   Jag är inte modig. Nej men jag skojjar. Nej men jag har tagit där linjerna korsar 

         varandra så man ser mer exakt vad. Alltså vad kilopriset- [22:10] 

Evaluering [22:10]  Lärare:  Ah, precis.  

Förtydligande      Det är bra att leta upp någonstans där de två linjära funktionerna,     

         som det är, [ (.) ] skär rutnätet för det är lätt att läsa a[v]. [22.20] 

   [22:19] Bella:      [mm]           [Mm] [22:20] 

Initiering [22:20]  Lärare:  Vad har du valt då? [22:21] 

Respons [22:23]  Bella:   På den första har jag valt sex kilo och hundra. [22:28] 

Initiering [22:29] Lärare:  Och det kostar? [22:30] 

Respons [22:31] Bella:   100 kronor [22:32] 

Evaluering[22:32]  Lärare:  100 kronor.  

Initiering       Och på den andra? [22:35] 

Respons [22:37]  Bella:   Så har jag tagit åtta kilo och 180 kronor. [22:44] 

Evaluering [22:44]  Lärare:  Javisst!  

Förtydligande      Då tar du det, det du utgår ifrån, så kan du räkna ut kilopriset. Hur gör du det? 

         (.) Den första sorten.  (.) 

Initiering       Hur får du kilopris på det? [22:56] 

Respons [22:56] Bella:   Delar med sex [22:56] 

Evaluering [22:56]  Lärare:  Precis.  

Förtydligande      Man tar 100 kronor delat med sex kilo så får du kronor per kilogram va på första 

         sorten. Och så kan man göra på motsvarande sätt på andra sorten och så får  

         man jämföra dem.  
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Initiering       Vad får du för skillnad då ungefär? [23:11] 

Respons [23:11]  Bella:   Ungefär sex kronor [23:12] 

Evaluering [23:12]  Lärare:  Ungefär sex kronor, precis.  

Förtydligande      Beror ju lite på hur man läser av här. Det kanske inte är så lätt att få exakt i det 

         här diagrammet. Ungefär sex kronor. Så att det är grejen. Räkna ut punkter som 

         att det går att läsa av så blir det, så här många kilon kostar så här mycket. Och 

         då kan ni räkna ut kilopriset per sort och så jämför ni dem. [23:34] 

 

Exemplet ovan visar att elevernas ökade talturer medför att de har fler möjligheter till att 

presentera sina egna resonemang men att det finns en lärarstyrd inre ram i frågornas struktur 

som medför att de inte alltid ges möjlighet till detta. Läraren frågar oftast eleven om svar som 

ska leda uträkningen framåt, men som inte ger klassen en inblick i hur eleven resonerat. 

Istället använder läraren sig av elevens tidigare givna svar för att själv genomföra ett 

resonemang i enlighet med de sociala matematiska konventionerna som råder.  

 

Nästa exempel handlar också om utökade turer med IRE, men där eleven ombetts gå fram till 

tavlan för att visa klassen hur uppgiften lösts. Att läraren ber elever gå fram till tavlan sker 

enbart en gång under de fyra lektioner vi observerat och anledningen bakom detta val är till 

stor del praktisk: lösningen blir otydlig när den enbart förklaras muntligt. I efterföljande 

uppgifter ber dock inte läraren eleverna att rita på tavlan utan ritar själv ut elevernas lösningar 

när de beskrivs. En anledning till varför den första eleven ombeds att själv rita på tavlan när 

inte de andra eleverna ges den möjligheten är troligtvis elevens placering i klassrummet. Hon 

sitter längst fram precis framför tavlan och har därför inga hinder i vägen för att ta sig fram.  

 

Exempel 6: utökade turer med IRE vid tavlan 

Lektion 3 

Sekvensen är tagen från en genomgång av uppgifter ifrån ett tidigare års nationellt prov som 

eleverna har arbetat med direkt innan. Uppgiften i sekvensen handlar om en sexkantig figur 

med ett skuggat område där eleverna ska avgöra hur stor area som är skuggad. Några linjer 

genom figuren är givna (se figur nedan). 

 

Initiering [13:00] Lärare:  Hur stor del är skuggad? Så ska ni svara i bråkform.  

                                                        Är det någon som svarade i bråkform? [13:05] 

Respons [13:05] Maria:  Fem tolftedelar. [13:06] 

Evaluering [13:07] Lärare:      Helt rätt, tack så mycket. [13:09] 
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Initiering  [13:10]            Hur kommer du fram till det? [13:11] 

Respons [13:12]  Maria:  Tillsammans. [13:13] 

Evaluering [13:14] Lärare:  Ni tillsammans.  

Initiering       Ah, berätta hur ni gjorde för hela klassen. 

         Shhh.  

         {Tystar ner elever i klassen som för en matematisk 

          diskussion kring en av uppgifterna} [13:20]  

Respons [13:22] Maria:  Men vi delade upp den. I olika delar så här. [13:24] 

Initiering [13:25] Lärare:  Ah, hur många delar fick ni? [13:27] 

Respons [13:28] Maria:  Tolv. [13:29]  

Initiering [13:30] Lärare:    Ni, du kan rita så ser alla hur ni har gjort. [13:33]  

Respons [13:34] Maria:  Oj. [13:35] 

Initiering [13:35] Lärare:  Varsågod. {räcker över en whiteboardpenna} [13:34] 

Respons [13:36] Maria:   Ah ja, okej. {Går till tavlan}  

Vi drog en linje så tror jag {ritar linje 1} och så först {ritar linje 2}. [13:56] 

Förtydligande [13:57]Lärare:  Hörnen där ja, så ni drog mellan hörnen. [13:58]  

[13:59]  Maria:  Ja och då vart det en halv över. 

{läraren nickar} 

Då delar vi alla en gång till så det blir fler delar och då blir det fem. [14:07] 

Evaluering [14:08] Lärare:  Gud vad fint [14:08] 

Respons [14:09] Maria:  Ah, inte sant? [14:11] 

         {Maria återvänder till sin plats vid bordet} 

Initiering [14:12] Läraren:  Då får du med, hur många delar får du totalt då? [14:14] 

Respons [14:14] Maria:  Tolv. [14:15] 

Initiering [14:16] Lärare:  Och hur många skuggade? [14:17] 

Respons  [14:17] Maria:  Fem. [14:18] 

Förtydligande [14:18] Lärare:  Så delar man upp i tolftedelar så är det bara att räkna. [14:20] 

 

Som i exempel 5 får eleven här fler talturer och utrymme att beskriva hur hon och hennes 

kamrater löst uppgiften. Återigen är lärarens frågor inriktade på att föra lösningen framåt 

snarare än att reflektera över just varför dessa matematiska handlingar har genomförts. 

Läraren frågar eleven hur hon har löst uppgiften istället för att fråga eleven varför hon gjort 

på det viset. Jämfört med Bella i exempel 5 är Maria mer aktiv när det gäller att föra 

lösningen framåt väl framme vid tavlan. Det är Maria som styr när hon förklarar vilka 

moment hon och hennes kamrater genomfört även om läraren evaluerar hennes lösning.  

 



Karsten Boketta och Lena Nyman 
 

36 
 

Det är också intressant i just den här sekvensen att läraren tystar ner en grupp elever som var 

mitt i en engagerad diskussion av matematiskt resonerande karaktär, en intressant företeelse 

med många aspekter. För det första visar sekvensen att det pågår matematisk kommunikation 

i plenarundervisning som inte följer den offentliga dialogen. För det andra blir det tydligt hur 

de inre sociala ramarna påverkar kommunikationen. Ett faktum som enligt Sahlström (2008) 

även framkommit i tidigare klassrumsstudier. Hade gruppens deltagare pratat lägre, vilket de 

gjorde i början, hade samtalet kunnat fortsätta ohindrat. För det tredje visar det hur livligt och 

engagerat bänkarbetet i den här gruppen fungerar eftersom eleverna fortsätter sin diskussion 

och inte märker eller bryr sig om att läraren avbryter bänkarbetsfasen och börjar en 

genomgång. 

 

Mönstret av IRE + IRE + Förtydligande monolog förekommer i alla genomgångar, men i 

genomgången av sannolikheten att dra ett specifikt kort i en kortlek under lektion två byts 

detta mönster ut mot ett mönster av IRE + Förtydligande monolog. Det vill säga det mönster 

som annars är vanligast förekommande i föreläsningar. Detta är ett resultat som tyder på att 

uppgifternas svårighetsgrad också spelar roll för vilka kommunikationsmönster som används. 

Läraren uppfattar helt enkelt uppgifterna som relativt enkla för eleverna och väljer medvetet 

eller omedvetet att inte lägga ner mer tid på dem. Ytterligare bevis för att läraren uppfattar 

dessa sannolikhetsfrågor som enkla är att han ger en elev ordet till att svara utan att eleven 

bett om det, vilket inte sker i någon av de andra genomgångarna vi observerat. I intervju med 

läraren säger han själv att han inte vill tvinga elever till att svara om de inte är bekväma med 

det och därför undviker han medvetet att dela ut ordet till elever som inte visat att de vill 

svara. 

 

7.3.1 Genomgångsfasen och dess möjligheter till kommunikation 

Den lärarstyrda genomgångsfasen har i jämförelse med föreläsningsfasen ökade möjligheter 

till dialogisk kommunikation utifrån dess typiska mönster med IRE + IRE + Förtydligande 

monolog där den andra IRE-frekvensen öppnar upp för eleverna att presentera sina egna 

lösningar och resonemang. De ökade talturer som också förekommer inom denna fas skapar 

ytterligare fler möjligheter för den enskilde eleven att framföra sina egna matematiska 

resonemang. Dock skapar läraren en begränsande ram för eleven att röra sig i genom hans 

frågeställning till eleverna. Här finns möjlighet till en mer reflektiv kommunikation som 

argumenteras för av Engström (1997), Lennerstad (2005) och Dysthe (1996) men som inte 

utnyttjas fullt ut. Vi behandlar detta mer utförligt i diskussionen. 
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I enlighet med tidigare forskning som presenterats av Sahlström (2008) finns det även 

utrymme i de observerade genomgångsfaserna för eleverna att fortsätta sina egna matematiska 

resonemang utanför ramen för den offentliga dialogen så länge de gör det inom den 

accepterade ljudnivån. Som exempel 6 visar tolereras däremot inte att eleverna stör den 

offentliga dialogen under genomgången och lärarens roll som accepterad ledare av 

kommunikationen blir tydlig genom deras respons på hans uppmaning till tystnad. 

 

7.4 Elevers brytande av mönstret i föreläsning och genomgång 

Det finns tillfällen då vi observerat att kommunikationsmönstren i helklassundervisningen 

bryts av någon elev, men det är ytterst sällsynt. Under fyra observerade lektioner med tre 

föreläsningar och fyra genomgångar på totalt 87 minuter har vi observerat detta fenomen 

endast tre gånger. Två av dessa är två elevers respons på lärarens fråga om de ”hänger med” 

eller ”har några frågor” och den tredje är en elev som svarar på lärarens initiering efter att 

läraren själv påbörjat ett resonemang till sin fråga. I det tredje fallet blir det enbart en 

förskjutning av mönstret för genomgång (IRE + IRE + Förtydligande) efter att läraren 

avbryter sitt resonemang för att istället be eleven svara igen och mönstret återupptas. De andra 

två fallen skapar en större brytning av kommunikationsmönstret och tas upp i exemplen 7 och 

8 nedan. 

 

Exempel 7: Eleven ifrågasätter 

Lektion 1 

I det första fallet, som sker under statistikgenomgången av Big Mac Index i lektion ett, tar en 

elev tillfället att kommentera det som läraren sagt precis innan frågan om eleverna har några 

frågor på det som sagts. Elevens kommentar gäller validiteten av lärarens påstående och 

medför att läraren måste svara på elevens kommentar. 

 

Initiering [15:28] Lärare:  Var det några frågor på det? [15:29] 

Respons [15:29] Hugo:  Fast då måste man ju tänka liksom att Amerikas priser har varit samma hela  

       tiden. (.) För de kan ju också förändras egentligen på sina hamburgare. [15:37] 

Evaluering [15:38] Lärare:  Ja, precis, precis. Man vet ingenting om hur det ser ut i USA. Detta är bara 

        relativt USA för varje land. Relativt USA säger detta något om hur förändringen

        har varit. Men som du säger, man vet ju ingenting om priset i USA. [15:49] 

Evaluering [15:50] Hugo:  Nej. [15:50] 
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Initiering [15:50] Lärare:  Och det är nästa fråga. Kan man säga något om prisutvecklingen i USA?  

Respons       Svar nej då va?  

Förtydligande      För man har ju inga uppgifter alls om hur det gått i USA. Bara hur det gått  

         relativt USA. [16:01] 

 

Intressant är att mönstret förändras från ett IRE + IRE + Förtydligande, som är mönstret som 

tidigare funnits under genomgången, till ett mönster där trots att läraren responderar på Hugos 

kritik ändå behåller sin roll i det vanliga IRE-mönstret genom att evaluera hans kritik (”Ja, 

precis, precis”) följt av en förtydligande monolog. Läraren fortsätter därefter direkt med ett 

nytt initierande genom kommentaren ”Men som du säger, man vet ju ingenting om priset i 

USA” varpå Hugo svarar ”Nej” vilket alltså är en evaluering av lärarens påstående samtidigt 

som det är en respons på lärarens initiering. Läraren börjar sedan en ny taltur med mönstret 

IRE + Förtydligande monolog där han står för alla delar i sekvensen. Denna sista sekvens är 

också ett exempel på en fråga som ställs till klassen utan att eleverna ges tillfälle till att svara, 

det är alltså en retorisk fråga, och i likhet med exempel 3 ställs den i samband med ett redan 

behandlat problem. 

 

Exempel 8: Har ni några frågor? 

Lektion 2 

Under föreläsningen om olika begrepp som används inom sannolikhetsläran ställs den ofta 

förekommande frågan från läraren om eleverna har några frågor. Desto ovanligare är att en 

elev, i det här fallet Fredrika, svarar: hon har inte förstått vad skillnaden är mellan de två 

begreppen utfall och utfallsrum. 

 

Initiering  [28:27]  Lärare:  Är det några frågor? Hänger ni med? (1,5) Annars får ni säga till (.) om det går 

         för fort. [28:30] 

Respons [28:31] Fredrika:  Jag förstår inte riktigt. {pekar mot tavlan} [28:33] 

Förtydligande[28:35] Läraren:  Skillnaden är med utfall använder jag ordet eller. Etta eller tvåa eller trea eller 

         fyra eller femma eller sexa. Med utfallsrum då buntar jag ihop alla. Man kan  

         säga 1, 2, 3, 4, 5 och 6 alla tillsammans. Då räknar jag upp alla tillsammans.  

         [28:49] 

[28:49] Fredrika:  Alla som kan hända-[28:50] 

[28:50]  Lärare:  Eh [28:51] 

[28:52]  Fredrika:  Alltså (1,5) alla som kan hända. [28:54] 

[28:54]  Läraren:  Ja alla som kan hända. [28:54] 

[28:55]  Fredrika:  Tillsammans. [28:55] 
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Evaluering[28:56] Läraren:  Precis.  

Förtydligande      Alltså inte att de händer samtidig. Men jag räknar upp dem det här är   

         det som kan hända 1, 2, 3, 4, 5, och 6. Utfall då tittar man på ett åt gången.  

         Etta eller tvåa eller trea eller fyra- [29:10] 

Initiering [29:10] Fredrika:  -Okej om man skulle ha till exempel att den översta skulle vara en tärning.  

         [29:13] 

Respons [29:14] Läraren:  Eh ja om man har en sexsidig tärning där så är det, när du gör, när du slår  

         tärningen så får du antingen ettan eller tvåan, eller tr- [29:20] 

Initiering [29:20] Fredrika:  -Men vad ska jag ha till exempel för utfallsrum då? [29:23] 

Respons [29:24] Läraren:  Hela tärningen tillsammans alla sidorna. Man tittar på vad kan jag få? Jag kan få

         alla de här sex men inte samtidigt. (3,0) Ah det är lite hårfin skillnad.[29:52] 

 

Här bryts det dominerande kommunikationsmönstret av IRE + Förtydligande monolog till ett 

mönster där eleven får större talutrymme och även initierar vidare kommunikation med 

läraren genom att göra egna reflektioner och exempel som läraren kommenterar. En annan 

tolkning som skulle kunna göras av talturerna i transkriptionen är att läraren med sin 

initierande fråga lämnar möjligheten öppen för att en elev ska kunna initiera ett samtal. Om 

Fredrikas kommentar [28:31] istället tolkas som en initiering blir lärarens svar en respons på 

Fredrikas fråga istället för ett förtydligande. Utifrån samma resonemang skulle därmed 

sekvensen kunna tolkas utifrån transkriptionen nedan. 

 

Initiering  [28:27]  Lärare:  Är det några frågor? Hänger ni med? (1,5) Annars får ni säga till (.) om det går 

         för fort. [28:30] 

Initiering [28:31] Fredrika:  Jag förstår inte riktigt. {pekar mot tavlan} [28:33] 

Respons [28:35]  Läraren:  Skillnaden är med utfall använder jag ordet eller. Etta eller tvåa eller trea eller 

         fyra eller femma eller sexa. Med utfallsrum då buntar jag ihop alla. Man kan  

         säga 1, 2, 3, 4, 5 och 6 alla tillsammans. Då räknar jag upp alla tillsammans.  

         [28:49] 

Initiering [28:49] Fredrika:  Alla som kan hända- [28:50] 

Respons [28:50]  Lärare:  Eh [28:51] 

Initiering [28:52]  Fredrika:  Alltså (1,5) alla som kan hända. [28:54] 

Respons [28:54]  Läraren:  Ja alla som kan hända. [28:54] 

Initiering [28:55]  Fredrika:  Tillsammans. [28:55] 

Respons [28:56] Läraren:  Precis.  

Förtydligande      Alltså inte att de händer samtidig. Men jag räknar upp dem det här är   

         det som kan hända 1, 2, 3, 4, 5, och 6. Utfall då tittar man på ett åt gången.  

         Etta eller tvåa eller trea eller fyra- [29:10] 
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Initiering [29:10] Fredrika:  -Okej om man skulle ha till exempel att den översta skulle vara en tärning.  

         [29:13] 

Respons [29:14] Läraren:  Eh ja om man har en sexsidig tärning där så är det, när du gör, när du slår  

         tärningen så får du antingen ettan eller tvåan, eller tr- [29:20] 

Initiering [29:20] Fredrika:  -Men vad ska jag ha till exempel för utfallsrum då? [29:23] 

Respons [29:24] Läraren:  Hela tärningen tillsammans, alla sidorna. Man tittar på vad kan jag få? Jag kan få

         alla de här sex men inte samtidigt. (3,0) Ah det är lite hårfin skillnad. [29:52] 

 

Utifrån den här andra tolkningen av sekvensens talturer blir elevens inflytande över 

kommunikationen ännu mer markant. Det är Fredrika som styr samtalet och läraren som följer 

genom att ge svar på de frågor som hon ställer. Fredrika har även makten att avbryta läraren 

mitt i hans resonemang, inte bara en gång utan två gånger. Detta skulle också kunna tyda på 

att eleven själv anser sig ha en position i samtalet som tillåter henne att gå emot klassrummets 

socialt skapade ramar där läraren befinner sig i en maktposition. Utifrån Löwings (2004) 

tolkning av klassrumssituationens inre ramar som mer eller mindre rörliga, skulle lärarens 

initierande fråga till eleverna [28:27] kunna ses som ett potentiellt rambyte från en lärarstyrd 

ram till en elevstyrd. Fredrika accepterar i det här fallet inbjudan till ramskifte och därefter 

följer läraren hennes styrande i samtalet. 

 

7.5 Bänkarbete och dess kommunikativa mönster 

Bänkarbetet är en elevstyrd fas under matematiklektionerna. Fasen bänkarbete särskiljer sig 

genom att den största möjligheten till kommunikation ligger i relationen elev – elev och inte 

mellan läraren och eleverna eftersom lärarens tid är begränsad för varje elev. Vilket enligt 

Löwing (2004) och Sahlström (2008) innebär att ansvaret för att ta vara på kommunikativa 

möjligheter på ett mycket tydligt sätt förskjuts till eleverna. De kommunikativa mönstren i 

bänkarbetet har många fler variationer än tidigare faser och dessa mönster tas därför upp 

separat nedan i sektionerna: 7.5.1 Bänkarbetets kommunikativa mönster mellan elever,  

7.5.2 Möjligheter till kommunikation elev – elev i bänkarbetet och 7.5.3 Lärarens 

rörelsemönster under matematiklektionernas bänkarbetsfaser och dess effekt på 

kommunikationsmöjligheterna i klassrummet. I detta delkapitel är våra beskrivningar av de 

kommunikativa mönstren i bänkarbetet skapade utifrån fältanteckningar och därför finns inga 

transkriberade exempel. 

 

  



Karsten Boketta och Lena Nyman 
 

41 
 

7.5.1 Bänkarbetets kommunikativa mönster mellan elever 

Vi kommer här att ta upp ett antal kommunikativa mönster som förekommer mellan eleverna i 

bänkarbetet under de observerade lektionerna. 

 

De fem kommunikativa mönstren kring matematik eleverna i klassen uppvisar är 

1. Gemensamma lösningar 

2. Hänga på 

3. Enskilt med visst samarbete 

4. Enskilt med gemensam kontroll 

5. Helt enskilt arbete 

 

1. Gemensamma lösningar 

Det här kommunikationsmönstret är präglat av ett tätt samarbete mellan två eller flera elever 

där såväl uppgiften som problemlösningen diskuteras och utförs gemensamt. Här finns ingen 

utpekad ledare utan deltagarna är lika delaktiga i processen där turtagning sker i ett 

matematiskt samtal. De elever som använder sig av detta mönster för att lösa uppgifter har en 

liknande matematisk förståelse och kunskap, vilket också verifierades i intervju med läraren. 

Något som kan tänkas vara en nödvändighet för att få den här dynamiskt jämlika 

kommunikationen. 

 

2. Hänga på 

I motsats till gemensamma lösningar kategoriseras mönstret av elevernas nivåskillnad i 

matematisk kunskap och förståelse. Mönstret påminner om coachning, där den eleven med 

större matematisk kunskap (A) hjälper den andra eleven (B) genom uppgifterna. Det är också 

utmärkande för detta mönster att B själv frågar eleven A om hjälp genom att initiera samtal 

med frågor som "Är det här rätt?" och "Hur gör man?" varpå A kommenterar lösningen eller 

förklarar hur uppgiften kan lösas. Typiskt är att A räknat klart uppgiften när B frågar om hjälp 

och att A och B ligger mer eller mindre i fas med varandras uppgifter. Det är också tydligt att 

A väntar in B för att inte komma allt för många uppgifter framför B. 

  

3. Enskilt med tillfälligt samarbete 

Medans mönster 1 och 2 innebär ett samarbete under en större del av eller under hela 

bänkarbetsfasen är samarbetet i det här mönstret tillfälligt. Elevernas samarbete verkar uppstå 

när de upptäcker att de räknar på samma uppgift, men när uppgiften sedan är löst forstsätter 
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eleverna att arbeta enskilt. Ibland återupptar eleverna samarbetet med nya uppgifter senare 

under lektionen och ibland inte. Samarbetet kan ta liknande uttryck som mönster 1 och 2 

beroende på elevernas egna förmågor att lösa uppgiften. 

 

4. Enskilt med gemensam kontroll 

Detta mönster bygger på att eleven arbetar enskilt med uppgiften, men söker bekräftelse från 

andra elever att han eller hon löst uppgiften korrekt. Typiska frågor för mönstret är "Är det 

här rätt?" "Har jag gjort rätt?" De elever som tillfrågas måste inte själva ha löst uppgiften 

tidigare. Om så är fallet, går eleverna antingen igenom uppgiften tillsammans eller så försöker 

den som tillfrågats att själv lösa uppgiften för att sedan ge sitt svar. Detta mönster 

förekommer också i kommunikation med läraren vid bänkarbete. 

 

5. Helt enskilt arbete 

Detta mönster är ett icke-socialt kommunikativt mönster, där eleven enbart kommunicerar 

med läroboken. Vi vill med detta mönster förtydliga att det finns de elever som inte är 

bekväma med det sociala samarbetet eller som helt enkelt föredrar att arbeta helt enskilt. 

Elever som följer detta mönster söker också en plats i klassrummet som ger en distans till de 

andra eleverna.   

 

7.5.2 Möjligheter till kommunikation elev – elev i bänkarbetet 

Vi har i kapitel 3 introducerat Ljungblad (2001) som hävdar att elever kan lära sig 

matematiskt innehåll genom interaktion med sina klasskamrater. I de två lärarstyrda 

kommunikationsfaserna presenterade i studien finns det en viss möjlighet till denna viktiga 

interaktion mellan elever, men det är i bänkarbetet elevernas kommunikation sinsemellan står 

i fokus. Bänkarbete är, som tidigare nämnts, den mest frekventa fasen i de fyra lektioner vi 

observerade, se Tabell 1 i kapitel 7.1, vilket också ger fasen en ökad betydelse för elevens 

möjligheter att kommunicera matematik. I de fem kommunikativa mönstren vi observerade 

mellan elever i bänkarbete kunde vi dessutom se att det finns många möjligheter att 

kommunicera matematik på en djupare och mer reflekterande nivå än i de andra faserna. 

Allmänt kan vi dock fastställa att möjligheten till kommunikation i bänkarbetet inte utnyttjas 

av alla elever i samma utsträckning. Genom att ansvaret för arbetet i bänkarbetet förskjuts 

från läraren till eleverna (Sahlström 2008) finns mer utrymme för eleverna att prata om annat 

än matematisk innehåll i den här fasen än under de lärarstyrda lektionsfaserna. 
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När det gäller möjligheterna till kommunikation i bänkarbetets olika kommunikationsmönster 

finns även där skillnader. I det första mönstret gemensamma lösningar ser man en närmast 

jämlik matematisk kommunikation mellan eleverna på liknande matematisk nivå. Det kan 

observeras att eleverna verkligen diskuterar matematiken genom att de ställer olika argument 

mot varandra och kommenterar varandras och sina egna matematiska resonemang. Det är 

detta arbetssätt som Engström (1997) och Lundberg (2005) argumenterar för som 

grundläggande för en matematisk förståelse och förmåga som kan appliceras i situationer som 

inte relaterar till läroboken.  

 

Det andra mönstret hänga på är däremot präglat av en skillnad i matematisk nivå bland 

samtalsparterna. Detta snedförhållande i kunskapsnivå liknar till viss del det snedförhållande 

som existerar mellan lärare och elev, men med mindre nivåskillnader. Här är 

kommunikationen inte lika argumentativt diskuterande, men genom språket får båda parterna 

ändå möjlighet att kommunicera och bearbeta matematisk information vilket Löwing och 

Kilborn (2002) menar är en del av att också tillägna sig och konstruera ny matematisk 

kunskap. Eleven som är på en lägre kunskapsnivå kan få en förklaring på en nivå närmare sin 

egen och eleven med högre kunskapsnivå kan befästa sin kunskap genom att sätta ord på det 

han eller hon just har lärt sig.  

 

Mönstret enskilt med tillfälligt samarbete ger också möjligheter till kommunikation där 

eleverna kan argumentera och diskutera. Eftersom mönstret präglas av att just vara tillfälligt 

innebär detta att eleverna inte kommunicerar och diskuterar matematik i samma utsträckning 

som i de första två mönstren. Däremot kan vi konstatera att möjligheten till kommunikation 

finns och att, som tidigare nämns, eleven i varierande grad tar möjligheten till vara.  

 

Enskilt arbete med gemensam kontroll ger inte samma möjlighet till kommunikation som de 

först nämnda. Här handlar det mer om att försäkra sig om att man räknat rätt och fått rätt svar. 

Det är främst när diskrepanser uppstår mellan elevernas svar som en matematisk diskussion 

förekommer. I vissa fall där den tillfrågade eleven först själv måste lösa uppgiften för att 

kunna svara på om elevens svar är rätt eller fel förekommer en kommunikation av 

matematiska resonemang mellan eleverna medans uppgiften löses. 
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I det sista mönstret helt enskilt arbete finns ingen dialog mellan elever. Istället kommunicerar 

eleverna enbart med kursmaterialet, det vill säga stenciler eller läroboken, och undviker 

bänkarbetets möjligheter till kommunikation mellan elever. 

 

7.5.3 Lärarens rörelsemönster under matematiklektionernas bänkarbetsfaser och 

dess effekt på kommunikationsmöjligheterna i klassrummet 

Under tiden för bänkarbetet rör sig läraren i klassrummet utifrån fyra huvudmönster som 

tillsammans skapar en helhetsbild av lärarens rörelser i klassrummet. 

 

Läraren förflyttar sig i klassrummet för att 

1. gå till elever som räcker upp handen eller på annat sätt signalerar till läraren att 

komma dit 

2. gå till elever som inte signalerat läraren och ställa frågor i stil med "Hur går det?" 

3. gå till elever för att avbryta högljudda konversationer som inte handlar om matematik 

och fråga eleverna hur det går med arbetet. 

4. gå mellan borden i klassrummet i väntan på att någon elev ska kalla till sig läraren 

 

I samband med lärarintervjun framkommer att läraren är medveten om att alla elever inte 

räcker upp handen under bänkarbetet för att få hjälp och att han därför försöker ge eleverna 

fler möjligheter att kommunicera med honom genom sina rörelsemönster i klassrummet. 

 

"Hand upp är ju en metod som en del kör. Andra ropar. Vissa känns 

som att de inte riktigt vågar fråga utan, ah, de kanske griper tag i mig 

när jag råkar gå förbi. Då försöker man liksom komma ihåg det att 

man ska ta ett varv sådär. För att en del frågar bara när man befinner 

sig precis i närheten, de vågar liksom inte ta den kontakten annars. 

Vissa måste man ju, ah, tvinga för att det ska hända någonting. Gå 

fram så här och fråga 'Hur går det?'" 

 

Läraren menar också att han försöker gå förbi elever han märker ännu inte ställt några frågor 

under bänkarbetet en eller två gånger per lektion och fråga hur det går. 
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Lärarens uppfattning om det som händer i bänkarbetet stämmer överens med de mönster vi 

observerat på matematiklektionerna. Våra observationer, fältanteckningar och inspelat 

material konstaterar att läraren sällan står still i klassrummet då han inte befinner sig i samtal 

med en elev, se bilagor 5 och 6. De visar också på att klassrummets utformning och 

bordsplacering spelar roll för lärarens rörelsemönster i klassrummet och därmed även för 

möjligheterna till kommunikation. Därmed kan bordsplaceringen och klassrummets 

utformning utifrån ramfaktorteorin tolkas som yttre ramar som påverkar möjligheten till 

klassrumskommunikation. Även elevernas handuppräckningar påverkar lärarens 

rörelsemönster i klassrummet och de i sin tur verkar står i relation till det tema lektionen 

hanterar. 

 

Under den första veckan av observationer deltog vi även på lektioner i klasser som inte längre 

är med i studien. De lokaler som de lektionerna skedde i skilde sig stort i både utformning och 

bordsplacering jämtemot de klassrum som vi observerat med klassen som studien baseras på.  

 

I ett av dessa klassrum (Klassrum A) var lärarens rörelsemönster väldigt begränsat och hans 

förflyttningar blev förutsägbara även för eleverna. Att eleverna också kunde tyda lärarens 

rörelsemönster kan härledas ifrån skillnaden i elevernas beteenden för att påkalla lärarens 

uppmärksamhet under bänkarbetet i klassrum A jämfört med i ett annat. I klassrum A räcker 

eleverna sällan upp handen och när de gör det är det i direkt relation till lärarens närmande 

vilket bryter mot mönstret samma elever har i det andra klassrummet där läraren har lättare att 

röra sig mellan borden. I det andra klassrummet är handuppräckning normen för att kalla till 

sig läraren. Istället för att räcka upp handen i Klassrum A så vänder sig eleverna mot läraren 

när han närmar sig och/eller ger en muntlig signal för att visa att de vill ha hjälp. Läraren går 

inte tillbaka när han väl passerat en elev i den trånga gången mellan borden utan rör sig vidare 

enligt mönstret i Diagram 1. 

 

Lärarens rörelsemönsters förutsägbarhet gör att eleverna kan anpassa sin uppmärksamhet till 

läraren när han börjar närma sig om de vill ha hjälp. Risken att läraren hoppar över en elev 

som signalerar ett behov av hjälp då läraren närmar sig är minimal, det finns helt enkelt ingen 

annan stans för läraren att gå förutom framåt eller bakåt. Nackdelen med lärarens fasta 

mönster är just att det är oflexibelt. Om en elev inte är uppmärksam på att läraren närmar sig 

eller inte behövde hjälp just när läraren passerade blir det en lång väntetid för eleven innan 

han eller hon kan få hjälp av läraren igen. Eleverna ber istället ofta sina bordsgrannar om 
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hjälp i likhet med resultatet från Skolinspektionens rapport från 2010. Att eleverna söker hjälp 

av varandra är dock inte någonting vi funnit vara negativt. Snarare anser vi att elevernas 

matematiska kommunikation vid bänkarbete kan skapa stora möjligheter till reflektion och 

matematiskt resonerande vilket utifrån ett sociokulturellt perspektiv är fundamentalt för 

lärandet. Vidare står det i ämnesplanen för matematik att elever ska ges möjligheter till 

matematiska reflektioner och att utveckla sina förmågor att genomföra och följa matematiska 

resonemang (Lgy 11, s 90). 

 

          

 BORD  

          

 BORD  

          

 BORD  

          

   Bord T      

   Tavla    TV   

Diagram 1: Klassrum A – Lärarens rörelsemönster begränsat och förutsägbart 

 

Under de fyra matematiklektionerna i studien observerade vi även där en skillnad i lärarens 

rörelsemönster i klassrummet beroende på bordsplacering. När borden står placerade på det 

sätt som de gör i klassrummet för lektion 2 och 4, se Diagram 2, och läraren har ytor att röra 

sig på mellan borden utnyttjas dessa av läraren för att passera i närheten av eleverna och på så 

sätt ge dem möjligheter att fråga om hjälp när han går förbi. I klassrummet för lektion 1 och 3 

finns inga sådana ytor mellan borden, se Diagram 3, och läraren rör sig därför mer runt bordet 

vid whiteboardtavlan. 
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  9   7   5   3   1  

D           

A                

T     8   6   4   2  

O            

R                

E        Bord T       

R                

        Tavla     

Diagram 2: Klassrum för lektion 2 och 4 – De orangea fälten är bord 

 

          

D  B   B   B  

A  O   O   O  

T  R   R   R  

O  D   D   D  

R          

E          

R  Bord T      

          

  Tavla  TV   

Diagram 3: Klassrum för lektion 1 och 3 – De orangea fälten är bord 

 

Genom att analysera lärarens rörelsemönster i klassrummet under dessa fyra lektioner har vi 

kunnat fastställa att läraren under lektionerna 2, 3 och 4 gör ungefär lika många stopp per 

minut vid eleverna under bänkarbetsfasen oavsett vilken bordsplacering som finns. Under 

lektion 1 gör han betydligt färre stopp vid eleverna för att svara på frågor eller själv fråga 

eleverna hur det går med arbetet. Vi härleder detta till att det i lektion 2, 3 och 4 introduceras 

nya matematiska begrepp och teman medans det i lektion 1 är den sista av två lektioner om 
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statistik. Se bilagor 5 och 6 för diagram och tabeller över elevernas handuppräckningar och 

lärarens förflyttningar i klassrummet. 

 

Lärarens antal stopp påverkas därmed inte av klassrummets utformning. Däremot så påverkas 

hans rörelsemönster i klassrummet och även elevernas sätt att kalla till sig läraren skiljer sig 

mellan de olika klassrummen. Under alla lektioner är det vanligt att eleverna frågar läraren 

om hjälp när han redan befinner sig i närheten av dem, till exempel för att hjälpa en annan 

elev. Lektion 1 och 3 präglas däremot av en låg frekvens av att kalla till sig läraren då han går 

förbi eleven och för lektion 2 och 4 är det en relativt hög frekvens av tillkallelser vid 

passering. Möjligheten för elever att få lärarens uppmärksamhet under matematiklektionens 

bänkarbetsfas är därmed relaterad till de kommunikationsmönster de själva är bekväma med 

att använda och klassrummets bordsplacering.  

 

7.6 Sociala ramar – Lärarens syn på kommunikation i klassrummet 

Allmänt lägger läraren i vår studie stor vikt på kommunikation som resurs i lärandet. Det 

framgår av såväl våra observationer som av intervjun med läraren. Kommunikationen under 

bänkarbetet är präglad av den tillåtande inställningen läraren har på elevkommunikation i 

bänkarbete. Detta innebär att det kommuniceras mycket – både matematiskt innehåll och 

annat – i fasen som också är mycket livligt. Läraren delar inte själv in eleverna i grupper utan 

låter eleverna själva välja vilka de vill arbeta ihop med då läraren uttrycker en motvilja att 

placera eleverna i ett gruppsammanhang som de potentiellt inte skulle känna sig bekväma 

med. Det här medför istället en naturlig segregering av eleverna, där de mest engagerade 

eleverna till största del infinner sig i samma vänskapsgrupp och vice versa. I intervjun med 

läraren framkommer att han är medveten om fenomenet, men att han väger nackdelarna av 

denna gruppindelning med risken att hålla tillbaka och bromsa engagerade elevers lärande om 

de hamnar i en grupp de inte trivs med.  

 

Även i genomgångarna och föreläsningarna har läraren en utpräglad ambition att få igång 

kommunikation. Det som kunde observeras var att det inte lyckades fullt ut. Trots lärarens 

försök till att skapa en lättsam jargong under genomgångar och föreläsningar var det få elever 

som valde att svara på lärarens frågor. Att det var elevernas val att svara på lärarens frågor 

eller ej var tydligt. Läraren gav inte ordet till elever som inte signalerat att de velat delta i den 

offentliga dialogen. Detta går i linje med hans ovilja att tvinga eleverna till deltagande oavsett 

om det rör sig om bänkarbete eller lärarstyrda faser. En gång under de fyra observerade 
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lektionerna delar läraren trots detta ut ordet till en elev som inte signalerat intresse och 

uppmanar henne att svara på frågan. Eleven blir klart förvånad över att bli tillfrågad och det 

blir även hennes bänkkamrater, men trots det svarar hon på lärarens fråga. 

 

7.6.1 Lärarens syn på kommunikation och dess påverkan på elevernas möjlighet att 

kommunicera 

Som redan nämnts finns en ambition hos läraren att öppna upp för en matematisk dialog i 

klassrummet. Det kan ses som en strävan att förhålla sig efter de rådande ämnesplanerna där, 

som vi redogjort för i kapitel 4, kommunikation står i fokus utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande. Läroplanen och matematikens ämnesplaner kan ses som yttre 

ramfaktorer som läraren måste förhålla sig till men inte kan påverka i enlighet med ramteorins 

mikroperspektiv som utvecklats av Lindblad och Sahlström (Löwing 2004). Inom detta 

mikroperspektiv ryms även Löwings (2004) tolkning av ramfaktorer som mer eller mindre 

fasta och att tidsperspektivet har relevans för hur fasta eller rörliga dessa ramar är. Utifrån 

Löwings (2004) resonemang om rörliga ramar kan de tre olika lektionsfasernas 

kommunikationsmönster tolkas som socialt konstruerade av läraren och eleverna. Ambitionen 

att skapa mer kommunikation på matematiklektionerna ligger till grund för dessa sociala 

ramar som läraren konstituerar i samspel med eleverna.  

 

Under fasen för bänkarbete får eleverna relativt fria ramar från läraren för hur de kan arbeta 

och kommunicera med varandra. Bänkarbetet är dock inte en lärarstyrd fas i lektionen utan 

styrs av elevernas behov, kommunikation och arbetsmönster. Enligt Löwing (2004) ser 

Lindblad och Sahlström på bänkarbetet som en fas där eleverna konstituerar ramar för 

varandra och Löwing menar därmed att ramarna som eleverna konstituerar för varandra 

påverkar hur de arbetar tillsammans. Eftersom läraren i vår studie har valt att låta eleverna 

själva styra över vilka andra elever de arbetar ihop med missar läraren därmed en möjlighet 

att genom gruppsammansättning påverka elevernas kommunikativa mönster på lektionen. 

Samtidigt har eleverna själva skapat de kommunikativa mönster som vi visat på i kapitel 7.5.1 

genom valet av samarbetspartners. Bevis för att gruppsammansättningen påverkar elevernas 

kommunikationsmönster finns i användandet av de olika kommunikativa mönstren. Som vi 

redan beskrivit i kapitel 7.5.1 använder olika gruppsammansättningar olika mönster. 

Elevgrupper med en jämlik och relativt hög matematisk kunskapsnivå använder sig i större 



Karsten Boketta och Lena Nyman 
 

50 
 

utsträckning av mönster 1 medan elevgrupper med större kunskapsskillnad använder sig av 

mönster två i större utsträckning.  

 

I plenarundervisning är ramarna mycket mer styrda av läraren och präglas av flera varianter 

av IRE, se kapitel 7.2 och 7.3. Lärarens använder sig av ett kommunikationsmönster i fasen 

för genomgång där eleverna ges utökade möjligheter till kommunikation i jämförelse med 

föreläsningsfasen som domineras av lärarens monolog. Men, trots lärarens ambitioner om att 

skapa matematiska diskussioner under lektionernas lärarstyrda faser ges inte eleverna särskilt 

stort utrymme i den offentliga dialogen för att skapa djupare resonemang och reflektioner. 

Lärarens syn på kommunikation i matematikklassrummet har därför ingen större påverkan på 

elevernas möjlighet till kommunikation i föreläsningsfasen, snarare är det traditionspräglade 

ramar och kommunikationsmönster som dominerar. 

 

7.7 Sammanfattning utifrån studiens frågeställningar 

Vi vill här sammanfatta studiens resultat och analys utifrån de frågeställningar vi presenterat i 

kapitel 2.  

 

Vilka lektionsfaser förekommer under de fyra observerade lektionerna i matematik 1b på 

gymnasiet? 

 

Det finns tre lektionsfaser av större relevans för vår studie. Dessa är föreläsning, genomgång 

och bänkarbete. Utöver dessa tre finns det andra faser som inte behandlar matematiskt 

innehåll och som därmed inte bearbetas vidare i studien. 

 

Plenarundervisning sker både i föreläsningsfasen och genomgångsfasen och de har därför en 

hel del likheter. Faserna är lärarstyrda och klassen konstitueras som en kollektiv 

samtalspartner i likhet med tidigare forskning som presenteras av Sahlström (2008). I 

föreläsningsfasen tar läraren upp ett för eleverna nytt matematiskt innehåll medan 

genomgångar främst handlar om uppgifter elever har arbetat med. Bänkarbetet är däremot 

elevstyrt och eleverna arbetar med uppgifter vid bordet. 

 

Vilka kommunikationsmönster är mest synliga under dessa matematiklektioners olika faser? 
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I föreläsningsfasen är kommunikationen i klassrummet dominerad av lärarens monolog och 

en variation av ett IRE-mönster där en IRE-sekvens följs av lärarens förtydligande monolog. 

Ibland använder sig läraren av retoriska frågor, men dessa tar upp en väldigt liten del av 

kommunikationen i fasen som helhet.  

 

Genomgångarna domineras av en annan variant av IRE, IRE + IRE + Lärarens förtydligande 

monolog, där den andra IRE-sekvensen initieras av läraren med en fråga i likhet med ”Hur 

kommer du fram till det?”. Läraren använder sig vid några enstaka tillfällen av frågor till 

eleverna som fokuserar på varför ett matematiskt resonemang är giltigt eller varför ett 

matematiskt visst resonemang har valts istället för att fråga eleverna om hur det matematiska 

resonemanget genomförts. Ibland bryts det dominerande mönstret och eleverna ges fler 

talturer. 

 

Den dominerande fasen bänkarbete är präglad av ett flertal kommunikationsmönster eleverna 

emellan. Vi observerade fem olika kommunikativa mönster kring matematiskt innehåll vilka 

varierar från att skärma av sig från omgivningen till att kommunicera matematiskt innehåll 

genom livliga och engagerade samtal, se kapitel 7.5.1. Vidare har vi observerat att lärarens 

rörelsemönster i klassrummet styrs utifrån elevernas handuppräckningar och lärarens strävan 

att skapa fler kommunikationsmöjligheter mellan läraren och den enskilda eleven. Även 

klassrummets utformning har en påverkan på hur läraren rör sig i klassrummet.   

 

Hur stor möjlighet har eleverna att kommunicera matematik muntligt med varandra och med 

läraren under dessa olika faser av matematiklektionen? 

 

Elevernas möjligheter till matematisk kommunikation skiljer sig stort mellan de olika 

lektionsfaserna. Föreläsningsfasen erbjuder eleverna få och starkt begränsade möjligheter till 

deltagande i den offentliga dialogen, som snarast kan kategoriseras som en lärarmonolog med 

elevinslag. Elever kan svara på en lärarinitierad fråga, men har få möjligheter att delta på 

andra sätt.  

 

I motsats till föreläsningsfasen ges eleven under genomgångsfasen möjlighet att mer utförligt 

beskriva hur han/hon har kommit fram till en uppgifts svar. Ibland inbjuder läraren eleven att 

ställa frågor och då tar vissa elever chansen att utveckla ett resonemang. Genomgångsfasen 
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ger därmed eleverna en större möjlighet att delta i den offentliga dialogen, som här också är 

mer dialogisk än i föreläsningsfasen. 

 

Det finns möjligheter för eleverna att kommunicera matematik med varandra under 

genomgångsfasen så länge de samtalar på ett sätt som inte stör den offentliga dialogen i 

klassrummet. Denna möjlighet bör finnas i all plenarundervisning enligt Sahlström (2008) och 

därmed även i föreläsningsfasen, dock har vi inte kunnat observera om detta sker eller inte i 

föreläsningsfasen. 

 

Den största möjligheten till kommunikation har eleverna under bänkarbetet. Denna lektionsfas 

tar upp den största delen av lektionstiden och här är det elevens val som styr om han/hon 

kommunicerar matematik eller inte. Eleverna har möjlighet att kommunicera matematik med 

sina bänkkamrater kontinuerligt under bänkarbetsfasen och dessutom finns möjlighet att 

kommunicera med läraren som rör sig mellan eleverna i klassrummet. 

 

8. Diskussion 

I detta avslutande kapitel ska vi diskutera studien i tre sektioner. Först diskuteras några av 

studiens resultat i 8.1. Sedan genomförs en metoddiskussion i 8.2 och kapitlet avslutas med 

8.3 som ger förslag på fortsatta studier. 

 

8.1 Resultatdiskussion  

Sammanfattande kan studiens resultat förstås som ytterligare en bekräftelse av tidigare 

forskning som visar att variationer av IRE-mönster existerar i matematikundervisningen och 

att läraren utövar en stark kontroll över kommunikationen i plenarundervisning. De två 

framträdande IRE-mönstren i studien är tydligt relaterade till olika faser i lektionen där IRE + 

Lärarens förtydligande monolog är starkt representerat i föreläsningsfaserna och IRE + IRE + 

Lärarens förtydligande monolog dominerar matematiklektionernas genomgångar. Resultatet 

visar därför hur starkt lärarcentrerat en betydande stor del (nästan en fjärdedel av all 

undervisningstid, se Tabell 1) av matematiklektionen är.  

 

Att den lärarcentrerade undervisningen upptar en fjärdedel av den observerade lektionstiden 

och bänkarbetsfasen som är elevstyrd upptar mer än hälften har effekter för den totala 

uppdelningen av taltid. Två-tredjedelsregeln, där lärarens taltid upptar två tredjedelar av 
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lektionstiden, gäller inte för våra observerade lektioner. Detta resultat är därmed likt de som 

presenteras av Sahlström (2008) och Sjöberg (2006). Däremot är två-tredjedelsregeln inte helt 

irrelevant om vi ser till våra lektionsfaser snarare än lektionerna som helhet. Medan 

föreläsningsfasens taltid domineras av läraren och bänkarbetets av eleverna, liknar 

genomgångarnas fördelning av taltid två-tredjedelsregeln. Om man vill ge eleverna mer 

talutrymme i genomgångsfasens offentliga dialog för att ge eleverna fler möjligheter att 

utveckla den kommunikativa kompetens i matematik som ämnesplanen föreskriver i Lgy 11 

finns det utifrån våra observationer möjligheter att göra detta. Vi menar dock inte att det bara 

handlar om att öka elevernas talutrymme utan också om att öka deras möjligheter till 

reflekterande matematiska resonemang. 

 

Vidare blir det tydligt att det enbart är en handfull elever som tar ordet i helklassituationer och 

även om eleverna ges mer talutrymme skulle varje enskild elev ha begränsat med taltid. Det 

innebär att klassens elever främst är passiva kommunikatörer under föreläsning och 

genomgång och det kan därför diskuteras hur stor vinning eleverna har av sina klasskamraters 

matematiska kommunikation i helklass. Enligt Engström (1997) har även de passiva eleverna 

nytta av att lyssna till sina klasskamraters matematiska resonemang då det är viktigt för 

kunskapskonstruktionen att ha möjlighet att jämföra sina egna resonemang med andras, se 

5.1. En elev som inte aktivt deltar i klassrumskommunikationen kan fortfarande göra en 

jämförelse i tysthet mellan sina egna matematiska lösningar och resonemang och de som en 

klasskamrat redovisar inför klassen.  

 

Variationen av IRE i genomgångarna med uppmuntran till egna förklaringar ger däremot lite 

mer utrymme till matematisk kommunikation än det klassiska IRE-mönstret. Även enligt 

tidigare forskning – se Sahlström (2008), 5.3 och 5.4 – skapar utökade IRE-mönster ett något 

ökat elevinflytande i kommunikationen. Om vi utgår ifrån Dysthes (1996) pragmatiska 

hållning ska lärarens dominans av lektionen ha sin plats men det är viktigt att kunskap ska 

reflekteras och kommuniceras. I genomgångarnas IRE-mönster vill läraren inbjuda till dialog 

genom att använda sig av hur-frågor, vilka syftar till att låta eleverna förklara sina lösningar. 

Detta skapar en situation där eleverna själva får presentera sina egna resonemang så att 

klassen kan ta del av dem, vilket enligt Engström (1997) kan bidra till att konstituera 

matematisk kunskap. Däremot ges inte möjlighet att presentera alternativa lösningar på 

problemet, något som vi anser hade kunnat ge eleverna en större möjlighet till matematisk 

reflektion och diskussion genom att få flera olika lösningar att jämföra. 
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Att läraren använder sig av hur-frågor för att ge eleverna ett ökat deltagande i den offentliga 

dialogen är effektivt, men skapar samtidigt begränsningar för de matematiska resonemang 

som kan presenteras. Vid några tillfällen använder läraren sig av varför-frågor istället för hur-

frågor och då skapas möjligheter till djupare analyser och reflektioner över de matematiska 

resonemangen som framförts. Genom att utöka andelen varför-frågor i stil med: Varför 

använder du dig av den här lösningen och varför fungerar lösningsansatsen som den gör? 

skulle fler möjligheter till matematisk diskussion kunna skapas. Samtidigt skulle man kunna 

analysera lösningsansatser som inte fungerar. Här ser vi en outnyttjad potential för 

kommunikation utanför de traditionella ramarna vi kunde observera. 

 

I de genomgångar som ursprungligen utvecklades av läraren som en nödlösning för att hantera 

problem med kollektivtrafiken, se 7.3, kan man se ytterligare möjligheter till kommunikation 

och matematiskt lärande utifrån de perspektiv som presenterats av Dysthe (1996) och 

Engström (1997) ovan. Med material som behandlar områden eleverna arbetat med tidigare, 

kan momenten repeteras och befästas. De tillfällen där mer resonerande under genomgångar 

kan uppstå kan vara värdefulla framförallt för de elever som inte tar chansen till utökad 

matematisk kommunikation under bänkarbete. Det är också i en av dessa genomgångar som 

läraren ger Maria möjligheten att själv presentera sin lösning på tavlan. Vi visade i exempel 6 

att det är i det ögonblicket där Maria står vid tavlan som hon också tar ledningen i dialogen 

och utvecklar sitt resonemang. I kombination med att man varierar frågorna till klassen och 

skapar fler i stil med Varför fungerar lösningsförslaget? anser vi att resonemanget skulle 

kunna diskuteras mer utförligt. Andra elever har kanske andra lösningar som fungerar lika 

bra. Vidare uppmuntrar läraren eleverna att samarbeta för att lösa uppgifterna inför 

genomgången, något som de flesta av eleverna väljer att göra i den inledande bänkarbetsfasen. 

De har därmed redan behandlat materialet gemensamt och haft möjlighet att diskutera olika 

lösningar på ett problem innan genomgången som återigen ger eleverna möjlighet att repetera, 

diskutera och reflektera över matematiken. 

 

Mer än hälften av tiden i de fyra observerade lektionerna utgörs av bänkarbete. Resultaten 

visar att det förekommer en hel del kommunikation inom fasen vilket man kan kalla 

kommunikation på gott och ont. Det som kännetecknar bänkarbetet är att två eller fler elever 

sitter tillsammans i grupp och kommunicerar – med undantag av de få elever som uppvisar 

mönster nummer 5 i bänkarbetet, helt enskilt arbete. Enligt läraren är det en medveten strategi 
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att han har en tillåtande hållning till kommunikation i bänkarbetet. Läraren har däremot lite 

kontroll över kommunikationen som försiggår och vi observerade att kommunikationen inte 

alltid handlade om matematik.  

 

Gruppsammansättningen av klassens samarbetsgrupper ändrades genom att några elever inte 

deltog i studien och därför inte satt tillsammans i deras vanliga grupper. Genom intervjun med 

läraren blev vi medvetna om den här aspekten. Samtidigt som den förändrade 

gruppsammansättningen påverkade fältet på så sätt att två elever visade på ”mer verkstad” än 

vad de brukade göra i sin vanliga samarbetsgrupp så påverkade det inte de strukturella 

kommunikationsmönster som dessa två elever uppvisade i bänkarbetet och som var centralt 

för vår studie. I en annan grupp skapade frånvaron av en gruppmedlem inte någon större 

förändring för gruppens produktivitet, men däremot en förändring i vem de frågade om hjälp. 

Det är värt att notera att vår analys visar att elevernas gruppsammansättning har en betydande 

roll i elevernas matematiska kommunikation och produktion under lektionerna i enlighet med 

Löwings (2004) tolkning av Lindblad och Sahlgrens teori om elever som varandras sociala 

ramar.  

 

8.2 Metoddiskussion  

Förutom de referenser som använts i metodkapitlet bygger vi vår metoddiskussion på Staffan 

Larssons (2005) kvalitetskriterier för kvalitativa studier för att få fler infallsvinklar i 

diskussionen. 

 

Wolcott (1999) argumenterar för vikten av att en studies metod måste vara lämplig i 

förhållande till det som ska studeras. En studie ska genom sin metod kunna samla relevanta 

data som efter att de analyserats ska kunna ge svar på studiens frågeställningar. Kvalitativa 

metoder är "systematiserad kunskap om hur man går tillväga för att gestalta beskaffenheten 

hos något" (Larsson, s 2). En sådan kvalitativ studie är den etnografiska som Wolcott (1999) 

menar ska tolka vardagliga kulturella mönster utifrån en empiri som skapats genom 

deltagande observation i fältet. Med vår studie ville vi studera hur den matematiska 

kommunikationen kan gå tillväga i ett matematikklassrum idag och vilka möjligheter som 

finns att kommunicera matematik. Vi bedömde därför att en kvalitativ studie med ett 

etnografiskt perspektiv skulle vara relevant för vårt övergripande syfte. Genom att använda 

oss av en etnografiskt inspirerad metod har vi också kunnat ge svar på studiens 

frågeställningar, vilket vi visat i kapitel 7.7. Studien ger en fördjupad inblick i de 



Karsten Boketta och Lena Nyman 
 

56 
 

kommunikationsmönster vi observerat och kategoriserat i matematikklassrummet med 

utgångspunkt i kommunikativa möjligheter. De mönster som studien uppmärksammar är 

direkt knutna till elevers möjlighet att kommunicera matematik under de matematiklektioner 

som studien baseras på utifrån två aspekter. Den första aspekten är de 

kommunikationsmönster genom vilka matematiken kommuniceras i klassrummet. Den andra 

är de kommunikativa och interaktiva mönster i klassrummet som möjliggör för den första. 

Valet av en kvalitativ metod tillåter inga generella slutsatser utifrån empirin, men det är inte 

heller något vi sökt att göra.  

 

Larsson (2005) menar att det är viktigt att studiers kvalitet bedöms utifrån de kvalitetskriterier 

som överenskommits för den metodologiska ansatsen, vilken i denna studie alltså är 

etnografisk. Larsson (2005), Tellgren (2013) och Wolcott (1999) anser att det enligt den 

etnografiska traditionen är viktigt att vara öppen för fältet och tolkningen av fältet. Ett hinder 

för denna öppenhet finns därför i att ha färdiga kategoriseringar eller teorier innan man gett 

sig ut i fältet. Tellgren (2013) och Wolcott (2009) framhäver istället vikten av en dynamisk 

koppling mellan empiri och teori under studiens gång. Vi lät därför våra observationer i 

klassrummet styra vad vi skulle fokusera närmare på och vilken tidigare forskning som var 

relevant att använda i studien, se 6.2.4. Samtidigt som det cykliska arbetssättet har stora 

fördelar genom den starka kopplingen mellan empiri och teori kan deltagande observation 

som huvudmetod ses som en nackdel i en så kort studie som vi gjorde. Man kommer inte in i 

fältet på samma sätt som det egentligen förväntas när man talar om deltagande observation. 

Deltagandet i fältet sker då på en mer ytlig nivå och fördelen av en etnografisk studie, att man 

kan djupdyka in i den kultur man befinner sig i, blir marginell. Vår egen förförståelse kring 

matematiklektioner på gymnasiet och erfarenheter av lärarens matematiklektioner (med andra 

klasser) anser vi dock ger oss en "insider kunskap" i kulturen som till viss del motverkar 

denna annars grundare djupdykning och ger vår studie validitet. Wolcott (1999) påpekar 

också att den längre tid som etnografiska studier normalt sett bedrivs under också kan 

medföra nackdelar då det kan vara svårare att skaffa sig en översikt över det insamlade 

materialet och att det finns en viss  problematik med att analysera en situation man själv är 

djupt involverad i. Ett problem som vår betydligt mycket kortare studie inte hade.  

 

Att vara helt oberoende och neutral menar Larsson (2005) inte är möjligt i en etnografisk 

studie eftersom forskaren är en deltagande observatör som blir en del av det sammanhang som 

studeras. Han menar också att det inte är något som anses vara nödvändigt i den etnografiska 
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traditionen, snarare är det centrala att presentera den perspektivmedvetenhet forskaren haft i 

studien genom så kallade "reflexioner". Ett av Larssons kvalitetskriterium för etnografiska 

studier är därför att relatera resultaten till "det sociala sammanhang forskningsprocessen 

ingått i" och att beskriva hur studien genomförts (s 6). Även Fangen (2005) påvisar vikten av 

att redovisa hela forskningsprocessen och att redogöra för den egna förförståelsen. Med 

hänsyn till detta har vi i 6.1.4 beskrivit vår egen förförståelse för fältet, i 6.2 redovisat hur vi 

genomfört studien och vårt cykliska arbetssätt och i 6.3 redogjort för vår analysmetod. I 

tillägg till våra observationer på plats i klassrummet har vi spelat in ljud och bild från 

lektionerna och även intervjuat läraren några veckor efter att  klassrumsobservationerna 

genomförts. Detta menar vi också ökat möjligheten för oss att upptäcka kommunikativa 

mönster som vi initialt inte sett eller uppmärksammat. Den större mängden insamlade data 

gav oss också möjligheten att genomföra en djupare analys. 

 

För att ge studien innebördsrikedom framhäver Larsson – i likhet med Elvstrand m fl (2009) 

och Tellgren (2013) – vikten av att göra tjocka beskrivningar av den studerade kulturens 

vardag. Därför har vi i kapitel 6.4 beskrivit läraren och eleverna för att sedan i kapitel 7 

presentera våra resultat tillsammans med transkriberade exempel och redogörelser för att ge 

en fyllig beskrivning av fältet.  

 

Den etiska problematik och de etiska principer som lyfts av Fangen (2005) och Hermerén 

(2011) har vi tagit hänsyn till i vår studie. Genomförandet av vår studie utifrån de etiska 

principerna – informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet – beskrivs i 

kapitel 6.2.3. Urvalsprocessen innebar att vi kunde välja en klass att följa som inte uppvisade 

några större reaktioner eller förändrade beteenden på grund av vår närvaro i klassrummet. Vi 

var också noga med att inte agera i roll som lärare i klassrummet och gick därför inte fram till 

eleverna om de räckte upp handen. Vid något enstaka tillfälle gavs dock "hjälp" till en elev 

som hade en matematisk fråga direkt efter ett avslutat informellt samtal med eleven. Vi ansåg 

detta vara acceptabelt inom ramen för deltagande observation då ett avbrott för att istället be 

eleven fråga läraren hade skapat ett större avbrott från klassrumskulturen där man tar hjälp av 

de i sin närhet. Anteckningar under och efter de deltagande observationerna gjordes inte 

utifrån ett utformat observationsschema som föreslås av Hermerén (2011). Däremot noterades 

för varje lektion elevernas närvaro, bordsplacering, olika lektionsmoment, och en grovskiss av 

lärarens rörelser i klassrummet tillsammans med övriga anteckningar, vilket vi menar gav en 

viss struktur till vårt antecknande och observerande. Fangen (2005) påpekar nyttan en studies 
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slutsatser kan ha för fältet som observerats. De slutsatser vi gjort i kapitel 8.1 angående de 

möjligheter som finns att utöka elevers chanser till matematisk kommunikation i klassrummet 

hoppas vi ska kunna ge läraren och eleverna uppslag för hur de skulle kunna arbeta vidare 

med frågan. 

 

En svaghet i studien är att vi inte genomfört några intervjuer med elever, vilket från början var 

tänkt. Elevintervjuer hade kunnat ge vår studie ytterligare perspektiv att tolka våra resultat 

ifrån. Vi har dock ett visst elevperspektiv utifrån vår deltagande observation och det inspelade 

materialet över lektionerna. Med det sagt, menar vi inte att vår studie saknar pålitlighet eller 

validitet. De kommunikativa mönster som beskrivs i studien är väl grundade i empirin och 

dess analys bygger på de teorier och tidigare forskning som presenteras i de kapitel som utgör 

studiens bakgrund i enlighet med etnografisk tradition så som presenterat av Larsson (2005).  

 

8.3 Förslag på framtida studier 

Enligt Sahlström (2008) är elevernas inflytande inom ramen av plenarundervisning större än 

tidigare forskning kommit fram till. Som beskrivits i exempel 6 kunde vi observera att det 

finns underliggande kommunikation i bänkarna under genomgångar och föreläsningar, även 

sådan som handlar om matematik. Hur mycket av den underliggande kommunikationen 

handlar om matematik? Förekommer en stor andel djupare matematiska resonemang eller är 

det mest korta frågor och svar? Ett spännande fenomen, tycker vi, som skulle vara intressant 

för vidare studier med bättre tekniska förutsättningar än vi hade.  

 

Vi har i vår studie observerat att det förekommer ett flertal olika kommunikativa mönster 

under bänkarbetsfasen där eleverna samarbetar för att lösa matematiska problem eller 

uppgifter. Dessa eller liknande mönster under bänkarbetsfasen skulle kunna analyseras utifrån 

deras didaktiska egenskaper såväl som deras matematiska innehåll. Är något sätt att samarbeta 

mer gynnsamt för elevernas matematiska lärande än andra? Vad använder eleverna för 

matematiskt språk för att beskriva och bearbeta uppgifter?  

 

En mer omfattande studie på kommunikativa mönster i matematiklektionen skulle kunna visa 

hur vanliga de mönster vi observerat är i andra matematikklassrum. Förekommer de mönster 

vi observerat i andra klasser med andra lärare överhuvudtaget? Utöver de mönster vi 

observerat vad finns det för andra kommunikativa mönster som förekommer under 
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matematiklektioner? Vad skulle kunna förklara skillnaden mellan förekomsten av olika 

mönster? 

 

Vår studie visar som sagt på att eleverna i stor utsträckning samarbetar med andra elever och 

att de i många fall frågar varandra om hjälp innan de frågar läraren. Det vore mycket 

intressant att se om det finns en genusaspekt för kommunikativa mönster i 

matematiklektionen. Sjöberg (2006) fann i sin studie att flickor i större utsträckning än pojkar 

var mer benägna att fråga en kompis innan de frågar läraren. Skulle det kunna förklara de 

kommunikativa mönster vi funnit då den klass som vi observerat har en mycket större andel 

flickor än pojkar? Det intensiva samarbetet mellan eleverna som förekommer i mönster 1 

gemensamma lösningar har vi bara observerat bland ett fåtal flickgrupper. Vårt material är för 

litet för att säga om detta är på grund av att det inte fanns fler pojkar att observera eller för att 

det är ett mönster som inte förekommer bland pojkar under matematiklektionen. 

 

Ytterligare ett resultat som framkommer i vår studie är att gruppsammansättningen påverkar 

de kommunikativa mönstren i gruppen som vi beskrivit i 8.1. I den klass vi observerat låter 

läraren eleverna själva bestämma sina samarbetsgrupper för att inte skapa ett 

kommunikationshinder genom att tvinga ihop elever som egentligen inte vill samarbeta med 

varandra. Men hur skulle samarbetet förändras om läraren styrde över gruppindelningen? 

Finns det någon gruppsammansättning som skapar mer matematisk kommunikation och 

skulle det vara bättre att byta grupper relativt ofta eller att ha samma grupp hela terminen?  
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Bilaga 1 

 

Information om en observationsstudie om kommunikation/interaktion på 

matematiklektioner i gymnasiet 
 

 

 

 

 

 

Hej! 

Du tillfrågas härmed att delta i denna studie som är en viktig del av vårt examensarbete på 

universitetet. 

 

Studien kommer att bli en del utav en C-uppsats som skrivs i pedagogik på Örebro 

Universitet. 

 

Syftet med studien är att studera hur kommunikation och interaktion (kring matematik) sker 

under olika delar av matematiklektioner.  

 

I studien ingår en eller två klasser på en gymnasieskola. Anledningen till att det inte är fler 

beror på att det är mycket begränsat med tid för att genomföra studien. Varför just dessa 

klasser valts beror på tillgänglighet. 

 

Studien är en liten deltagande observationsstudie vilket innebär att vi (Karsten och/eller Lena) 

kommer att vara med i klassrummet på 2-4 matematiklektioner. Eftersom det är svårt att få en 

bra uppfattning om vad det är som sker i klassrummet och att minnet inte alltid ger en 

tillförlitlig bild av händelser, kommer dessa matematiklektioner att videofilmas med både bild 

och ljudupptagning. Om Du väljer att inte delta i studien respekteras detta och Du har 

möjlighet att sitta på en plats i klassrummet som inte kommer att filmas. Utöver 

klassrumsobservationerna kan samtal och/eller intervjuer genomföras för  att få en tydligare 

bild utav kommunikationen i matematikundervisningen. 

 

Vi följer Vetenskapsrådets etiska regler i vår studie vilket för Dig innebär: 

 

 Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. 

 Du kan när som helst avbryta Ditt deltagande utan närmare motivering. 

 Du kommer att bli videofilmad i klassrummet under 2-4 matematiklektioner. 
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 Dessa inspelningar kommer enbart att ses utav oss som genomför studien under 

studiens gång för att sedan förstöras. 

 Det inspelade materialet kommer att analyseras med avseende på kommunikation och 

interaktion kring matematik med fokus på kommunikations- och interaktionsmönster. 

Annan information som kan finnas inspelad kommer inte att behandlas. 

 Vissa sekvenser av det inspelade materialet kan komma att skrivas ut i text. Detta 

innebär en viss grad av tolkning.  

 Utskrivna sekvenser från Ditt deltagande kan komma att publiceras i vår C-uppsats. 

 Vi garanterar Din anonymitet i alla avseenden. 

 

Om Du har några frågor, kontakta oss gärna på e-post: 

 

Karsten Boketta  epost 

Lena Nyman   epost 

 

Vänliga hälsningar 

Karsten Boketta och Lena Nyman 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 Jag ger härmed Mitt samtycke till att delta i studien. 

 Jag är medveten om att Jag kommer att bli videoinspelad och att utskrivna sekvenser 

från inspelning och/eller intervjuer kan komma att bli publicerade i en uppsats på 

Örebro Universitet. 

 

 

_______________________________  ________________________________ 

Underskrift            Namnförtydligande 

 

_______________ 

Datum 
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                       22 april 2013 

Tack för Ditt deltagande! 

 

Härmed vill vi tacka Dig för Ditt deltagande och meddela att Din klass inte längre är med i 

vår studie.  

 

Detta beror främst på våra egna tidsramar och att vi varit tvungna att begränsa oss. 

För Dig innebär detta att ALLT material där Du närvarar nu är RADERAT i enlighet med 

Vetenskapsrådets etiska regler.  

 

Har Du några frågor så tveka inte att höra av Dig till oss. 

 

Karsten Boketta  epost 

Lena Nyman   epost 

 

Återigen, tack för Ditt samarbete och att vi tilläts vara med på Dina matematiklektioner. 

Vänliga Hälsningar 

Karsten Boketta och Lena Nyman 
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                         21 maj 2013 

Tack för Ditt deltagande! 

 

Härmed vill vi tacka Dig för Ditt deltagande och meddela att Studien snart är klar.  

För Dig innebär detta att ALLT inspelat material där Du närvarar kommer att RADERAS 

senast den 31 AUGUSTI  i enlighet med Vetenskapsrådets etiska regler.  

 

Har Du några frågor så tveka inte att höra av Dig till oss. 

 

Karsten Boketta  epost 

Lena Nyman   epost 

 

Återigen, tack för Ditt samarbete och att vi tilläts vara med på Dina matematiklektioner. 

Vänliga Hälsningar 

Karsten Boketta och Lena Nyman 
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Transkriptionsnyckel 

 

[32:58]     Tid för början och slutet av tal utifrån videoinspelningens tidräkning 

(.)       Mikropaus, en markant paus kortare än 0,5 sekunder 

(3,5)     En paus med dess längd noterad i hela och halva sekunder inom     

      parenteserna 

{Notering av händelser som sker i samband med den muntliga kommunikationen} 

[Nej, men]   Överlappande tal, där den första hakparentesen markerar       

      överlappandets början och den andra dess slut  

Avbrutet tal- 

-Avbrytande tal 

Pro-ba-bility  Säger ordet i delar 
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Nedan följer fyra diagram över elevernas bordsplacering i klassrummet under lektion 1-4. De 

orangea fälten är bord och numreringen hänvisar till elever som arbetar mer eller mindre ihop. 

De positioner som är markerade med Z representerar platser där elever som inte deltar i 

studien sitter. Dessa platser är utanför videokamerans synfält.  I diagram 5 och 6 representerar 

G och F de två olika gångarna mellan borden. 

 

 7A  7B 4A   1A  1B 

D 7A B 7B 4A B  1A B 1B 

A Z O Z 4A O 5B  O 1B 

T Z R Z  R 5B  R  

O 8A D 8B  D  2A D  

R 8A     6B   3B 

E          

R  Bord T      

          

  Tavla  TV   

Diagram 4: Lektion 1 – Elevers bordsplacering 

 

 Z 9 Z Z 7  A 5 B A 3  A 1 B 

D  Z Z B A  A  A  

A  G G G G G G G G G G G G G G 

T     8  A 6  A 4 B  2 B 

O    A B  B   A B 

R  F F F F F F F F F F F F F F 

E        Bord T       

R                

        Tavla     

Diagram 5: Lektion 2 – Elevers bordsplacering 
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  7  4A  4B 1A  1B 

D  7  B  4A B 4B 1A B 1B 

A  7  O   O 5B 1A O  

T  7  R   R 5B  R  

O  7  D  6A D 6B 2A D  

R  7    6B   3B 

E     6AB   2A3B  

R  Bord T      

          

  Tavla  TV   

Diagram 6: Lektion 3 – Elevers bordsplacering 

 

 

  9 Z Z 7 Z A 5 B A 3  A 1 B 

D   Z Z A B  B A B 

A  G G G G G G G G G G G G G G 

T     8  A 6 B  4 B  2 B 

O       B A B A B 

R  F F F F F F F F F F F F F F 

E        Bord T       

R                

        Tavla     

Diagram 7: Lektion 4 – Elevers bordsplacering 
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I denna bilaga följer fyra tabeller där de positioner i klassrummet som kan avläsas i tabellen 

hänvisar till diagrammen för respektive lektion i Bilaga 5. Tabellernas tidhänvisning är 

räknade i minuter och sekunder från inspelningens början vid 0:00. 

 

I tabellens kolumner för lärarens rörelser i klassrummet noteras, förutom lärarens position, 

vilken lektionsfas som pågår med fet stil. Här noteras även kamerans rörelser. Kamera ner 

indikerar att kameran tillfälligt riktats mot golvet för att låta icke-deltagande elever passera 

utan att bli inspelade. Kamera svänger indikerar att klassrummet videofilmas från ett nytt  

perspektiv. 

 

I tabellen nedan visas lärarens förflyttningar och elevernas signalerande till läraren i 

klassrummet under lektion 1.  

 

Signaler från elever: ¤ Handuppräckning, # Muntlig signal, * I förbipasserande      | > Elev flyttar från ett bord till ett annat 

 

Tid 

från video 

Lärarens  

rörelser 

i klassrummet 

Elever som 

signalerar 

läraren 

Tid 

från video 

Lärarens  

rörelser 

i klassrummet 

Elever som 

signalerar 

läraren 

0:00 Genomgång  52:45  1A¤ 

20:19 Slut på 

genomgång 

 52:57 1A  

21:00 Bänkarbete  54:55 5B  

24:28 Z  58:10 Z  

25:28 Z  60:17  4A¤ 

25:53  5B¤ 60:40 4A  

25:55  1B¤ 63:15 Z  

26:05 5B  67:07 Kamera ner  

27:45 1B  71:10 Z  

28:17 T  72:42 5B 5B#* 

28:48  B6 > T  73:30 Kamera ner  

28:55 B6  73:52 5B  

30:00  4A¤ 73:55 Kamera ner  

30:08 4A  74:10 Z  

35:03  1A¤ 75:36 T  

35:09 1A  75:56  1A 

36:28 T  76:01 1A  

37:25  5B# 78:30  5B 

petar på läraren 

37:30 4A  78:40 5B  

38:00 T  80:40  8B¤ 

41:48 Kamera svänger  81:28 8B  

43:28 7B  83:10 Lektionen 

avslutas 

 

43:46  4A¤    

44:00 4A     

47:58  1B#    

48:08 1B     

51:53 2A     

Tabell 2: Lektion 1 – 'Fortsatt arbete med statistik'  
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I tabellen nedan visas lärarens förflyttningar och elevernas signalerande till läraren i 

klassrummet under lektion 2.  

 

 

Signaler från elever: ¤ Handuppräckning, # Muntlig signal, * I förbipasserande    | > Elev flyttar från ett bord till ett annat 

 

Tid 

från video 

Lärarens  

rörelser 

i klassrummet 

Elever som 

signalerar 

Läraren 

Tid 

från video 

Lärarens  

rörelser 

i klassrummet 

Elever som 

signalerar 

läraren 

0:00 Uppgiftsinfo  35:02 Cirkulerar   

3:30 Bänkarbete  36:55 T  

3:53 Lämnar 

klassrummet 

 37:00  3A ¤ 

5:59 Återvänder och 

delar ut 

uppgiftspapper 

 37:01 3 G  

6:23-6:45 Ingen video  38:25  5A #* 

6:45 6A/G  38:25 5A / G  

6:55  3A #¤ 38:54 1 G  

7:03 3A /G  39:20  5A #* 

7:30 T  39:20 5A / G  

7:43  6A #¤ 39:44  3A ¤ 

7:46 6A / F  40:00  3A ¤# 

8:08 T  40:02 3A  

8:09  4A #¤ 40:40  8B # 

8:11 4A / F  40:41 8B / F  

8:19 2 F  40:49 7 / 9  

9:10-9:17 Kamera ner  42:30  8B # 

9:17 F  42:31 8A  

9:18  8B * # 42:36 F  

9:18 8B / F  43:15 1 G  

9:48  2A ¤ # 44:02  3A ¤#* 

9:49  6A ¤ 44:02 3A / G  

9:56 6A  46:00-46:11 Lämnar klassrum  

10:22 2 F  46:11 Bänkarbete  

10:39  3A ¤ 46:45 6F   6F #* 

10:42 3A  47: 26 8B 8B #* 

12:12 7 / 9  47:40 7 / 9  

12:21 T  48:20 4 F  

12:22  6A ¤ # 49:20 2 F  

12:23 6A  50:03 1 G  

12:34 T  50:30 G  

12:43  6A # 50:48  8B #* 

12:43 6A / F  50:49 8B / G  

12:46 T  50:50 7 / 9  

12:50 Genomgång  50: 57 T med elev  

23:15 Föreläsning  52:14  2B #* 

34:45 Bensträckare 

Hälften av eleverna 

kvar i klassrummet 

 52: 15 2B / F  

Fortsättning på 

nästa sida 
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Signaler från elever: ¤ Handuppräckning, # Muntlig signal, * I förbipasserande     | > Elev flyttar från ett bord till ett annat 

 

Tid 

från video 

Lärarens  

rörelser 

i klassrummet 

Elever som 

signalerar 

Läraren 

Tid 

från video 

Lärarens  

rörelser 

i klassrummet 

Elever som 

signalerar 

läraren 

53:20  3A ¤ 68:07 7 / 9  

55:02  3 A ¤ 68:27  3A¤ 

55:03 3G  69:27 3A / G  

55:08 7 / 9  69:30  Elev 6B > 4A 

56:47 4A  71:53 2G  

57:07  3A ¤ 72:21  1B#* 

57:28 3A / F  72:21 1G  

59:37  2AB ¤ 73:07 4B  

59:38 2B / G  73:47 7B  

60:35  2A ¤ 74:35 8F  

60:58 2A  75:13  2A¤ 

61:15  5A ¤ 77:20  2A¤# 

61:35  4A #* 78:23  2A¤# 

61:35 4A  78:48  2A¤# 

61:42 5A  79:54  3A¤ 

62:15 7B  79:55 3A / G  

62:19  6AB#* 79:50 2G  

62:19 6F  80:10 5B  

65:55 G  81:00 7 / 9  

66:04 1G  82:15 Avslut av lektion  

67:20 G  83:50  5A# 

67:28  8B#* 83:51 5G  

67:28 8B / F     

Tabell 3: Lektion 2 – 'Sannolikheter' 
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I tabellen nedan visas lärarens förflyttningar och elevernas signalerande till läraren i 

klassrummet under lektion 3.  

 

 

Signaler från elever: ¤ Handuppräckning, # Muntlig signal, * I förbipasserande          | > Elev flyttar från ett bord till ett annat 

 

Tid 

från video 

Lärarens  

rörelser 

i klassrummet 

Elever som 

signalerar 

Läraren 

Tid 

från video 

Lärarens  

rörelser 

i klassrummet 

Elever som 

signalerar 

Läraren 

0:00 Uppgiftsinfo     

4:40 4A  58.28 7  

4:50 4A  59.00 Går mellan bord  

5:20 T  59.27 T  

5:26  6A# 59.28 7  

5:39 6AB  59.43 6A  

5:54 7  60.00 5B  

6:10 T  60.12 T  

8:01 1B  60.21 7  

8:19  1B# 60.55 T  

8:37  1B¤ 61.00 7  

9:03 T  62.53 6A  

9:12 6A  63.00 6AB  

9:49 5B  63.13 1B  

9:58 4A  65.16 3B  

10:14 T  66.31 7  

10:52 2A  67.37  6B¤ 

11:13 6A  67.42 6AB  

11:26 T  68.07 5B  

11:48 7  69.03  1A¤* 

11:59 6AB  69.05 1A  

12:00 T  69.40 4B  

12:05 Genomgången  70.31 7  

21:00 Föreläsning  76.19 1A 1A¤ 

39:00 Bensträckare  77.44 1A bordsgranne  

 Praktisk 

påminnelse 

 78.32 T  

54:49 1A  78.58 1A  

54:20 2A  80.34  6B¤ 

54:22 T  80.42 1A bordsgranne  

54:25 2A  81.31 6AB  

54:45 T  83.29 T  

55:08 6AB  83.45  1A¤ 

56:18 7  83.52 1A  

57:04 Genomgång  84.55 5B  

58:13 Bänkarbete  85.45 T  

   86.32 Avslut av lektion  

Tabell 4: Lektion 3 – 'Sannolikheter i flera steg' 
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I tabellen nedan visas lärarens förflyttningar och elevernas signalerande till läraren i 

klassrummet under lektion 4.  

 

 

Signaler från elever: ¤ Handuppräckning, # Muntlig signal, * I förbipasserande           | > Elev flyttar från ett bord till ett annat 

 

Tid 

från video 

Lärarens  

rörelser 

i klassrummet 

Elever som 

signalerar 

Läraren 

Tid 

från video 

Lärarens  

rörelser 

i klassrummet 

Elever som 

signalerar 

Läraren 

0:00 Praktisk 

påminnelse 

Uppgiftsinfo 

    

3:30 Bänkarbete  58:48  T  

3:40 T  59:35 Bänkarbete  

3:44  1A ¤ 60:04 G  

3:55 4F  60:15  6B ¤#* 

4:22 1G  60:16 6F  

5:00 T  60:29  2AB ¤ 

5:20-7:15 Ej i klassrum  62:50 2A  

7:23 4F  64:25 4B  

7:50 2A  65:05  1B ¤ 

9:02  4B #* 65:06 1G  

9:02 4B  65:45 G  

9:28 G  65:58  5A ¤* 

9:40 F  65:59 5A / G  

10:05 2F  66:53 7 / 9 / T  

11:40 T  67:18 6B 6B #* 

11:58 5A / G  69:00  1B ¤ 

12:18  6A#* 69:02  4B ¤* 

12:19 6A  69:02 4B  

13:02 4F  69:17 1B  

14:10  Elev > 6B 70:10  5B¤* 

14:20 6B  70:10 5G  

14:26 G  70:15 7 / 9  

14:53  1B ¤ 70:50 6G  

14:54 1G  71:58  5B ¤ 

16:00 B2  72:14 5G  

16:10 T  73:12 7 / 9   

16:27 Genomgång  75:27  5B¤ 

29:33 Praktisk 

påminnelse 

 75:28 5G  

32:00 Genomgång 

Repetition av 

bråk 

 76:35 G  

38:00 Föreläsning 

Beroende 

händelser 

 76:40 1B  

48:57 Bensträckare 

En tredjedel av 

eleverna kvar i 

klassrummet 

 82:30 Praktisk 

påminnelse 

 

49:15 5B 5B#  84:45 Avslut av lektion  

50:50 T  84:49  5B¤# 

51:20 7 / 9  84:50 5B  

53:46  5B #    

53:48 5G     

      

Tabell 5: Lektion 4 – 'Beroende sannolikheter' 

 

 


