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Abstract  

This study aims to examine the importance of oral communication in the math classroom. A study on how 

three teachers in math communicate medally with tools and focusing on speech in a fractional form. 

Methodologically, the teachers perspectives of oral communicative competence are explored through 

interviews and observations. Following questions have driven the study:  

”What are the math teachers' perceptions of the importance of oral communication for students focusing 

on speech in a fractional form?”, ”What mediating tools, such as metaphors, figures, symbols, pictures 

and characters use three mathematics teachers in grade five in the preparation of oral communication, and 

how do they succeed in focusing on speech?”, ”What are the similarities and differences between these 

three year courses regarding the choice of mediating tools and tools by these three teachers in oral form 

focusing on speech in a fractional form?” 

 

The theoretical foundation of the study includes the ”Sociocultural perspective” as well as ”Mediation”, 

”Perception”, ”The concept of brutal verbs in mathematics teaching”. The results presented here support 

the positive role of oral communication when teachers communicate medally with tools and focusing on 

speech in a fractional form in Swedish elementary schools.  

 

 

Engelsk titel: The importance of oral communication in the math classroom. 

- A study on how teachers communicate medally with tools and focusing on speech in fractional forms. 

Nyckelord: communication, mathematic, mathematical verbal communication, fractional form, 

mediation.  

Författare: Gabriella Shabo. 
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1. Inledning  
Muntlig kommunikation i det matematiska klassrummet är något som väckte mitt intresse under min 

senaste verksamhetsförlagda utbildning, då läraren arbetade mycket med att muntligt kommunicera om 

olika matematiska begrepp som exempelvis om rationella tal och deras egenskaper med sina elever. Jag 

upptäckte att eleverna fick möjligheten att tala, samtala och diskutera det matematiska innehållet och 

inte bara arbeta tyst i sina matematikböcker.  

 

Kommunikation handlar om att växla information om matematiska tankegångar med andra både 

skriftligt, muntligt och via andra olika uttrycksformer. I de samtalen som sker i klassrummet får 

eleverna möjligheten att utveckla ett tydligare matematiskt språk. Matematiken kan utvecklas till ett 

praktiskt verktyg när kommunikationsförmågan utvecklats hos eleverna (Skolverket, kommentar.m, 

2017, ss. 9–10). Av denna anledning ville jag studera och undersöka vidare hur lärare medierar med 

olika verktyg och redskap genom att muntligt kommunicera i det matematiska klassrummet med fokus 

på tal i bråkform. Detta kopplar jag till läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

(2011) som nämner att elevens kunskapsutveckling främjas och utvecklas med hjälp av den muntliga 

kommunikationen. Språkutveckling, identitetsutveckling och lärande kopplas till varandra vilket gör att 

muntlig kommunikation anses viktig i elevens utveckling (skolverket, 2011, s. 9).  

 

Språket inom ämnet matematik har en stor betydelse i elevernas identitet och möjliggör kunskaperna hos 

eleverna såsom i tal i bråkform och användningen i olika vardagliga situationer när det sker i diskussion 

med andra, då detta också framkommer i läroplanen som nämner att kunskapen bildas med hjälp av 

språket (Skolverket, 2011, ss. 9, 13, 57). Därefter gick jag över till att läsa tidigare forskning som gjorts 

om den muntliga kommunikationen, det matematiska språket och användningen av matematiska 

begrepp med hjälp av mediering i det matematiska klassrummet.  

 

Forskarna Kinard & Kozulin (2012) nämner att matematiken inom skolväsendet är ett av de ämnen som 

ansetts som mest utmanande i många år, då det är många elever som brister i sina matematiska 

kunskaper. Vidare nämner de att eleverna bör få förståelse för de matematiska begreppen såsom tal i 

bråkform på en djupare nivå då det är många elever som saknar den kunskapen. Lärarna behöver arbeta 

med rätt matematiska redskap, begreppsliga principer och metoder för att öka elevernas förståelse för 

matematiken och de matematiska begreppen. (Kinard & Kozulin, 2012, s. 43). 

Kinard & Kozulin (2012) säger att mediering är en lärandemodell som läraren kan använda för att 

utveckla de högre mentala processerna hos eleverna i klassrumsinteraktionen och kommunikationen 
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(Kinard & Kozulin 2012, s. 53). Forskarna menar att kunskapsöverförande av fakta inte räcker för att 

det ska ske en inlärning hos eleverna. Det är viktigt att en lärare använder sig av olika 

konkretiseringsredskap för att stimulera elevernas matematikkunskaper på en högre nivå. Forskarna 

anser att en klassrumsundervisning bör innehålla tre medierande aspekter. 1. Främsta målet här är att 

undervisningen i matematik bör innehålla inre tankeredskap, såsom olika matematiska symboler och 

appropriering. 2. Den medierande resursen som sker mellan eleven och innehållet bör vara specifikt 

utformat kring det aktuella temat som tas upp under lektionen för att på bästa sätt främja elevernas 

kognitiva utveckling. 3. Läraren ska anpassa sin roll efter den informationen som ges till eleverna för att 

på bästa sätt mediera lärandeerfarenheter. En lärare ska mediera muntligt om tal i bråkform för att öka 

elevernas begreppsförsåelse (Kinard & Kozulin, 2012, ss. 53–55).  

Den forskning som valts till denna studie om muntlig kommunikation i det matematiska klassrummet, 

mediering och matematiska begrepp som i den här studien innebär tal i bråkform (avsnitt 4) nämner 

större delen att det sker en utveckling hos eleverna när lärare medierar muntligt med olika verktyg och 

redskap om matematiska begrepp. Av denna anledning och det som jag tidigare nämnt om min egna 

upplevelse som jag fick erfara under min verksamhetsförlagda utbildning har jag funnit intresse att 

undersöka hur lärare medierar om tal i bråkform med hjälp av den muntliga kommunikationen. I 

läroplanen nämner de att alla elever ska få möjligheten att utveckla sin förmåga till att argumentera 

logiskt, föra matematiska resonemang och utveckla en förtrogenhet med matematiska uttrycksformer 

med hjälp av att kommunicera (Skolverket, 2011, s. 55).  

Den frågeställningen som valts till denna studie ansåg jag skulle besvaras bäst via lärarintervjuer och 

klassrumsobservationer. Jag valde att observera tre klasser i årskurs fem i tre olika skolor och utgick 

från samma observationsschema för att lägga fokus på samma punkter. Detta för att kunna jämföra och 

se likheter och skillnader mellan dessa tre lärares olika arbetssätt i det matematiska klassrummet om hur 

den muntliga kommunikationen används när dessa lärare medierar med olika verktyg och redskap med 

fokus på tal i bråkform.  

I den undersökningen som jag valt att genomföra studerar jag därför relationen som sker mellan lärare 

och elever och hur lärare medierar om tal i bråkform muntligt i sitt klassrum. Min undersökning rör allt 

från hur dessa tre lärare medierar om tal i bråkform till deras egna uppfattning om den muntliga 

kommunikationens betydelse för elevernas inlärning. Detta leder uppsatsen in på dess 

problemformulering och syfte.  
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1.1.  Bakgrund 
För att en lärare ska kunna tolka elevernas språkliga kunskaper och det de vill uttrycka är det viktigt att 

lyssna till eleverna. Med hjälp av att använda sig av mediering i muntlig form kan läraren ta reda på de 

språkkunskaper eleven besitter inom tal i bråkform (Johnsen Hoines, 2006, s. 34). Inom 

skolmatematiken är det matematiska språket grunden för generaliseringar och analys. Det är lärarens 

uppgift att vara observant över hur tal i bråkform medieras muntligt till sina elever i klassrummet. Det är 

mycket som kan inträffa i den muntliga kommunikationen i det matematiska klassrummet, ett exempel 

är att eleverna kommunicerar om andra matematiska begrepp som rationella tal istället för tal i bråkform 

(Skolverket 2011, ss. 9–11, 14, 55–57). 

 

Eleverna ska få den möjligheten att utvecklas och vägledas på rätt spår inom matematiken och detta kan 

läraren hjälpa till med rätt medierande verktyg och redskap i sitt klassrum då läraren ska se till så att 

elevernas matematiska begreppskunskaper inte hämmas.  (Skolverket 2011, ss. 9–11, 14, 55–57). Ett 

annat sätt att förhindra så att elever i det matematiska klassrummet inte hamnar på ett spår som kan göra 

de osäkra som inom tal i bråkform, är det viktigt att lärare klargör begreppet med rätt matematiskt språk 

och innehåll (Johnsen, Hoines, 2006, s. 98). (Kinard&Kozulin, 2012, ss. 86–87).  

 

I läroplanen (2011) står det att undervisningen i skolan ska bidra till en livslång lust till att lära. När 

läraren planerar sin undervisning i ämnet matematik ska den utgås från elevernas intressen och 

matematiska kunskapsnivåer (Skolverket, 2011, s. 7). En annan viktig uppgift som en lärare har är att 

utveckla elevernas självförtroende och detta är något som alla lärare bör ha som mål att sträva efter. Alla 

elever i det matematiska klassrummet ska få möjligheten att uppmärksammas och göra sina röster hörda 

då syftet med matematikundervisningen är att eleverna ska förstå det matematiska innehållet där olika 

matematiska begrepp används som exempelvis tal i bråkform (Skolverket, kommentar.m, 2017, ss. 12–

13, 9–10, 24). När den muntliga kommunikationen brister i det matematiska klassrummet kan det leda 

till att elever blir omotiverade.  

 

I denna uppsats har jag valt att undersöka hur lärarna medierar muntligt till sina elever med fokus på tal 

i bråkform. Med mediering kan vi använda oss av verktyg eller redskap för att agera och förstå vår 

omvärld och kan användas för att visa att en viss process genomför något för visst syfte (Säljö, 2014, ss. 

297–298). I nästa avsnitt presenteras syftet med undersökningen i denna uppsats. 
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1.2. Syfte   
Syftet med denna undersökning är att studera hur mellanstadielärare medierar om tal i bråkform i 

matematikundervisningen med hjälp av att muntligt kommunicera med eleverna. Jag kommer att 

jämföra lärarnas metoder och uppfattningar på tre olika skolor i mellanstadiet med fokus på lärarnas 

arbetssätt. Detta för att kunna se likheter och skillnader när det gäller hur lärarna arbetar muntligt med 

tal i bråkform genom att mediera med olika verktyg och redskap. För att syftet med studien ska 

konkretiseras kommer jag att utgå av följande frågeställningar:  

1.3. Frågeställningar  
- Vad är matematiklärarnas uppfattning om den muntliga kommunikationens betydelse för 

eleverna med fokus på tal i bråkform?  

- Vilka medierande redskap, såsom, metaforer, figurer, symboler, bilder och tecken använder 

tre matematiklärare sig i årskurs fem av i framställningen av den muntliga kommunikationen 

och hur lyckas de med detta med fokus på tal i bråkform?  

- Vilka likheter och skillnader finns det mellan dessa tre årskurser gällande dessa tre lärares 

val av medierande redskap och verktyg i muntlig form med fokus på tal i bråkform?  

2. Teorianknytning  
I det här avsnittet introduceras och presenteras centrala begrepp. Vidare introduceras och presenteras 

teoretiskt perspektiv och ämnesdidaktiska begrepp.  

2.1. 	Vad är kommunikation och hur utspelar den sig i 
klassrummet? 

Kommunikation kan antingen vara för allmänna, för specifika, för smala eller för breda och detta beror 

på vad som ska förmedlas. Definitionen av ordet kommunikation går att beskrivas med bred bemärkelse 

och det är när information, åsikter, innehåll eller tankar delas mellan sändare och mottagare. 

Kommunikationen som sker i ett matematiskt klassrum inleds med hjälp av att information avges från 

sändaren som tas emot av mottagaren, som exempelvis när läraren avger information om tal i bråkform 

till sina elever och eleverna i sin tur tar emot information om bråktalbegreppet. I en 

kommunikationsprocess är mottagaren den som inte har ordet, oavsett om det gäller en eller flera hundra 

mottagare (Jensen, 2012, ss. 12–13).  

Det finns även kommunikation som kan vara icke verbal och verbal. Kommunikationen som sker 

verbalt i det matematiska klassrummet utgår från det vi kommunicerar, säger med hjälp av de ord vi 
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uttrycker oss muntligt på olika sätt. Denna typ av kommunikation innebär hur vi uttrycker oss språkligt 

matematiskt. Verbal kommunikation kan uppfattas mer omedelbart. Kommunikationen som är icke-

verbal handlar om gester, blickar, miner, kroppsspråk, metaforer, bilder, symboler, figurer mm. (Jensen, 

2012, s. 14).  

Den kommunikationen som utspelar sig i ett matematiskt klassrum förekommer i en specifik kulturell, 

fysisk eller social miljö. I den kulturella miljön talas det ett visst språk, det matematiska språket. I 

fysiska miljön talar den om hur kommunikation kan gå till, som när läraren kommunicerar om 

bråktalsbegreppet. I den sociala miljön ger det indikation på hur interaktionen ska eller kan gå till i ett 

klassrum som exempelvis att det är många personer som lyssnar medan en person som talar. Här 

bestäms det också hur information växlas när informationen utbyts. Det kommunikationssätt som 

används i klassrummet utmärks av att många lyssnar och en som talar, eleverna är lyssnarna och läraren 

är talaren. Den kommunikativa språkundervisningen som utvecklar de muntliga förmågorna hos 

eleverna har tagit mer plats i klassrummet med åren. Detta innebär att den klassrumsinteraktionen som 

vi är vana vid, det vill säga där läraren är den som talar och elever de som lyssnar har blivit allt 

ovanligare (Jensen, 2012, ss. 15–16). I nästa avsnitt presenteras och förklaras begreppet ”uppfattning” 

och där jag även beskriver hur det används i denna uppsats. 

2.2. Uppfattning  
Enligt Philipp (2007) kan begreppet uppfattning definieras som ett paraplybegrepp för olika mentala 

strukturer. Begreppet uppfattning går även att beskrivas som olika psykologiska premisser och 

tolkningar som man tror vara sanna. Det är ett svårdefinierat begrepp och ofta används det med andra 

närliggande begrepp synonymt. Det som innefattar de mentala strukturerna är preferenser, begrepp, 

meningar, mentala bilder och förutfattade inställningar (Philipp, 2007, s. 259). Det är lämpligt att skilja 

på begreppet uppfattning och det är att dela mellan två typer av kunskap, den subjektiva och objektiva 

kunskapen (Pehkonen & Pietilä, 2003, ss. 1–2). Den subjektiva kunskapen utgår från den individuella 

erfarenheten och förståelsen medan den objektiva kunskapen innebär den formella och som accepteras 

av forskningssamhället (Pehkonen & Pietilä, 2003, s. 3). I denna studie definieras begreppet uppfattning 

från det subjektiva, då jag ställer frågan:  

- Vad är matematiklärarnas uppfattning om den muntliga kommunikationens betydelse för 

eleverna med fokus på tal i bråkform?  
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Denna fråga tillhör en av frågeställningarna i denna uppsats och den riktar sig mot de lärarintervjuer jag 

utfört i min undersökning. Som tidigare nämnt är uppfattning ett svårdefinierat ord och därför ges en 

förklaring till hur jag använder begreppet uppfattning i min uppsats. I nästa avsnitt presenteras och 

introduceras teoretiskt perspektiv och ämnesdidaktiska begrepp. 

3. Teoretiskt perspektiv och ämnesdidaktiska 
begrepp  

I det här avsnittet definieras och presenteras teoretiskt perspektiv och ämnesdidaktiska begrepp. Här 

kommer jag att ta upp det ”sociokulturella perspektivet”, ”mediering”, ”bråktalbegreppets innebörd i 

matematikundervisningen; bråk som del av en helhet och del av ett antal”. Dessa begrepp har jag som 

utgångspunkt i min studie. Förståelsen för tankegången i resultat- och analysdelens allomfattande 

grundtankar innebär en förståelse för dessa begrepp.  

3.1. Sociokulturellt perspektiv  
Det sociokulturella perspektivet har sin grund i Lev Vygotskijs syn om språk, utveckling och lärande 

och där kommunikationen och samspel har en ledande roll. Den kunskapen som individen utvecklar är 

inte enbart den som överförs mellan olika människor utan även med hjälp av att samspela med andra 

(Vygotsky, 1986, ss. 8–9).  

” Egocentric speech is rather a transitory form situated between social, communicative speech and inner speech. The major 

problem is not that of socialization, but rather of individualization of the originally communicative speech for others.” 

(Vygotsky, 1986).  

I det ovannämnda citatet menar Vygotskij (1986) att individen utvecklas i sociala, kommunikativa 

sammanhang. Vidare betonar han att problemet som kan uppstå om människan inte befinner sig i olika 

sociala och kommunikativa sammanhang kan det hämma utvecklingen och därför anser han att det 

sociokulturella perspektivet är en viktig del i människans liv (Vygotsky, 1986).   

När vi människor befinner oss i olika sociala sammanhang som i det matematiska klassrummet, 

utvecklas de matematiska kunskaperna, det vill säga tillsammans med andra individer. Förståelse för 

matematiken skapar vi genom att dela våra tankar med varandra genom att kommunicera om olika 

begrepp som tal i bråkform och där vi får möjligheten att förtydliga våra tankar för oss själva.  Det är 

därför språket och kommunikationen anses som viktiga beståndsdelar i det matematiska sammanhanget. 

Lärandet inom ämnet matematik går inte att skilja från det sociala sammanhanget eftersom att man ur 
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detta perspektiv talar om lärandet som något som inträffar bland människor och med stöd av människor. 

De olika matematiska kunskaperna, orden, begreppen och formuleringarna vi använder oss av när vi 

talar och är delaktiga i olika matematiska sammanhang har vi lånat från varandra (Dysthe, 2003, ss. 75–

84). (Lokensgard Hoel, 2010, s. 65). 

Den verbala kommunikationen som uppstår mellan olika människor om bråktalsbegreppet i 

matematikundervisningen formar och utvecklar vårt tänkande enligt Vygotskij. Det sociala samspelet 

som sker i det matematiska klassrummet mellan lärare och elever och bland eleverna är det här som 

läggs störst vikt på då man menar att eleverna utvecklas genom att delta i olika aktiviteter och i samspel 

med andra (Dysthe, 2003, ss. 75–84). Det Vygotskij belyser med sin syn på lärande är det samspelet 

som sker mellan olika sociala handlingar, kommunikation och det kognitiva perspektivet.  

Den grundliga tanken som sker inom det sociokulturella perspektivet är att man först utvecklas med 

hjälp av varandra och därefter ska människan kunna klara sig självständigt. För att en individ ska kunna 

utföra och lösa uppgifter om tal i bråkform själv krävs det till en början att med hjälp och vägledning av 

andra individer som exempelvis läraren och andra elever få den tillräckliga stöden som utvecklar den 

kunskapsfärdigheten att klara sig på egen hand (Dysthe, 2003, ss. 75–84). Den sociokulturella processen 

kommer att förklaras lite grundligare i nästkommande avsnitt där jag förklarar begreppet ”mediering”.  

3.2. Mediering  
Mediering är ett av de mest centrala begreppen i den sociokulturella teorin. Begreppet mediering 

härstammar från tyskans ”vermittlung”, som hämtats från Karl Marx skrifter och betyder förmedling på 

svenska. När vi människor vill förstå och agera i vår omvärld kan vi med mediering använda oss av 

verktyg eller redskap, som när en lärare medierar om begreppet tal i bråkform med hjälp av att muntligt 

kommunicera med olika metaforer, symboler, figurer, bilder, tecken och detta för att i sin tur få eleverna 

att förstå bråkbegreppets innebörd (Säljö, 2014, s. 298). 

Enligt Vygotskij kännetecknas individen av två olika sorter av redskap. Dessa två innebär: språkliga och 

materiella redskap. Det intellektuella eller mentala går också att kalla det språkliga redskapet. När det 

talas om språkligt eller mentalt redskap innebär det att vi använder oss av ett teckensystem, en symbol 

eller ett tecken för att kunna kommunicera med andra individer. Olika exempel på språkliga redskap kan 

vara, räknesystem, siffror, metaforer, bilder, symboler, bokstäver, begrepp, mm. (Säljö, 2014, ss. 298–

299). Vygotskij menar att språket och tänkandet är två olika saker, men han anser att de är nära 

besläktade. Kommunikationen och språket som vi använder i matematikundervisningen tillsammans 
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med andra individer i klassrummet utvecklar människans tänkande. Med hjälp av den språkliga 

medieringen gör att vi människor förstår och ser vår omvärld ur ett samhällsperspektiv. Vidare nämner 

Vygotskij att språket används och finns som ett hjälpmedel när vi kommunicerar. Vi människor 

förbättrar vårt tänkande när vi kommunicerar via det verbala språket det vill säga muntlig 

kommunikation (Säljö, 2014, ss. 302–303). När vi människor kommunicerar om ämnet matematik och 

tänker använder vi matematikspråket som ett medierande redskap till det. Detta går att kopplas till 

läroplanen (2011) som nämner att människans främsta verktyg är språket som hjälper oss människor att 

kommunicera, tänka och lära (Skolverket, 2011, s. 30).   

Wertsch (2007) har fokuserat och arbetat utifrån Vygotskijs synsätt och har delat upp begreppet 

”mediering” på två sätt, ”implicit” och ”explicit” ”mediering”. Det som menas med implicit mediering 

är att allt som förmedlas inom denna aspekt är att det används ett vardagligt språk när det sker ett samtal 

som i matematikundervisningen mellan elever och lärare, då eleverna inte kan behärska matematiska 

resonemang och de matematiska begreppen ännu. Det som förmedlas ur ett explicit synsätt är ur ett 

illustrativt och precist sätt, såsom när en lärare undervisar eleverna på skolan. De redskapen som 

medieras ur ett explicit synsätt är konkreta och tydliga vanligtvis (Wertsch, 2007). I nästa avsnitt 

förklarar jag begreppet tal i bråkform och vad det innebär i matematikundervisningen. 

3.3. Bråktalsbegreppets innebörd i matematikundervisningen 
Tal i bråkform är ett matematiskt begrepp. Men tal i bråkform handlar om begreppets innebörd och inte 

om 1/2 +1/5 eller X/2+X/1. Olika räkneregler gäller också och inte enbart definitionen av 

bråkbegreppet. (Karlsson & Kilborn, 2015, s. 30). Nästa avsnitt behandlar bråktalsbegreppet i 

matematikundervisningen. En del av bråktalsbegreppets olika ansikten kommer att förklaras, och dessa 

är: ”bråk som del av en helhet och del av ett antal”. Dessa två bråkansikten tas bland annat upp i olika 

exempel i resultatavsnittet längre ner (avsnitt 7).  

3.3.1. Bråk som del av en helhet och del av ett antal 

Grundregeln inom bråk som del av en helhet är likadelning. Det innebär att en helhet delas i: 

- Två delar som är lika stora. I detta fall blir en av delarna hälften av det hela eller antalet. 

- Tre delar som är lika stora. En tredjedel av helheten eller antalet motsvarar en av delarna.  

- Fyra delar som är lika stora. En fjärdedel av helheten eller antalet innebär en av delarna.  
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Ett exempel: det är viktigt att framhäva sambanden att 4 tolftedelar av en helhet tecknas som 

1/3+1/3+1/3+1/3 av helheten, eller som 4	·	1/3 av helheten som i sin tur kan skrivas 4/12 av helheten. 

Med hjälp av dessa samband blir många problem lösta framöver (Karlsson & Kilborn, 2015, ss. 93–95).  

För att begripa del av ett antal är det viktigt att förstå principen om likadelning. Ett exempel är om man 

ska ta hälften av åtta föremål. För att i sin tur se principen separeras föremålen. Ett exempel på en 

uppgift som berör bråk som del av ett antal är: 1/4 av 12, här visar mönstret att 12=4 · 3 vilket i sin tur 

innebär att en enkel lösning befinns. När det arbetas med del av ett antal i matematikundervisningen kan 

läraren införa så att eleverna får syssla med division och multiplikation samtidigt. Ett exempel kring 

detta är att det tas ”en del av ett antal” som 1/3 av 12, vilket i sin tur generaliseras till ”antalets flera 

delar” som 2/3 av 12 (Karlsson & Kilborn, 2015, ss. 95–96). I nästa avsnitt sammanfattas centrala 

begrepp, teoretiskt perspektiv och ämnesdidaktiska begrepp. 

3.4. Sammanfattning 
Jag har beskrivit viktiga centrala begrepp, teoretiskt perspektiv och ämnesdidaktiska begrepp som alla 

har en koppling till undersökningens syfte i denna uppsats. ”Vad är kommunikation och hur utspelar den 

sig i klassrummet” som kopplas till hur kommunikationen utspelar sig i de tre undersökta skolorna i 

årskurs 5. Begreppet ”uppfattning” som kopplas till lärarnas uppfattning i alla tre intervjuer om den 

muntliga kommunikationens betydelse för eleverna med fokus på tal i bråkform. Det ”sociokulturella 

perspektivet” som tillämpas i de tre undersökta skolorna i årskurs 5 och där eleverna utvecklar 

bråktalsbegreppet med hjälp av varandra i det matematiska klassrummet. Med ”mediering” förmedlar 

läraren bråktalsbegreppet med hjälp av olika verktyg och redskap i muntlig form. Mediering är en länk 

till matematikdidaktiken också. Hur ”bråktalsbegreppets innebörd i matematikundervisningen; bråk som 

del av en helhet och del av ett antal” används i de tre undersökta skolorna i årskurs 5 och där jag med 

hjälp av klassrumsobservationer ser hur lärarna medierar med olika verktyg och redskap om tal i 

bråkform muntligt till sina elever. Jag kommer under avsnitt (7 & 8) beskriva hur dessa begrepp 

tillämpas i undervisningen. Dessa begrepp är en förståelse för matematikdidaktiska innehållet som 

skiljer sig från det allmändidaktiska innehållet, då matematikdidaktiken konkretiserar sig mer inom 

ämnet matematik. I nästa avsnitt presenteras tidigare forskning som kopplas till studiens syfte. 

4. Tidigare forskning  
I det här avsnittet introduceras och presenteras tidigare forskning som sammankopplas till syftet med 

denna uppsats; att belysa den muntliga kommunikationen, mediering och matematiska begrepp i 

matematikundervisningen. Längre ner presenteras fyra olika tidigare forskningsstudier. Dessa fyra 
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forskningsstudier är indelade i fyra olika teman. Dessa teman är: ”muntliga kommunikationens 

betydelse när det undervisas i ämnet matematik”, ”variationens betydelse i matematikundervisningen”, 

”samtalets betydelse i det matematiska klassrummet” och ”språket spelar en roll i matematiken”.  

4.1. Muntliga kommunikationens betydelse när det undervisas 
i ämnet matematik 

Författaren och forskaren Pimm (1987) har i sin bok, ”Speaking mathematically: communication in 

mathematic classrooms” studerat och beskrivit hur olika matematiklärare i olika matematiska klassrum 

använder den muntliga kommunikationen med eleverna. Vidare nämner forskaren att det är en fördel för 

elevernas matematiska kunskapsutveckling när läraren medierar med olika verktyg och redskap i 

muntlig form om olika matematiska begrepp som tal i bråkform. Den muntliga kommunikationen anses 

som en viktig del i den matematiska undervisningen enligt Pimm (1987) och där han menar att den 

behöver lika stor plats som den skriftliga kommunikationen för att eleverna ska utveckla sina kunskaper 

om tal i bråkform på bästa sätt. Den muntliga kommunikationen som sker i ett matematiskt klassrum 

menar författaren att det är här som eleverna får möjligheten att samtala, resonera och utbyta tankar med 

andra i klassrummet och där det matematiska språket, bråktalsbegreppet mm. får komma till användning 

(Pimm, 1987).   

 

Enligt Pimm (1987) är det läraren som är elevernas språkliga förebild och det är läraren som har 

ansvaret att tillåta eleverna använda och hantera det matematiska språket och bråktalsbegreppet i 

klassrummet. Vidare nämner forskaren att läraren kan tillåta eleverna aktivt delta i olika muntliga 

kommunikativa situationer i det matematiska klassrummet för att eleverna i sin tur ska få utveckla ett 

matematiskt språk och en bättre begreppsförståelse. När eleverna arbetar i grupper ska de kunna 

diskutera och samtala om ett bestämt innehåll om bråk och detta med hjälp av att muntligt kommunicera 

matematiskt (Pimm, 1987).  

 

Det Pimm (1987) avser är att matematiken kan betraktas ur ett lingvistiskt perspektiv då forskaren 

menar att matematikens språk går att jämföra med den lingvistiska idén, det vill säga att språk handlar 

om kommunikativ kompetens. Den kommunikativa kompetensen innebär hur språket kan användas i 

olika sociala kontexter för kommunikation och hur den anpassas i olika situationer. Läraren bör ha 

explicit undervisning när eleverna ska lära sig att tala och skriva om olika bråktal då speciellt elever 

med läs- och skrivsvårigheter ska kunna använda kommunikation i muntlig och skriftlig form effektivt. 

Blickar, pekningar, god vägledning av tonfall, gester, ansiktsuttryck som underlättar tolkningen är det 

som lyssnaren får i ett samtal. (Pimm, 1987).  
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Pimm (1987) nämner att kommunikationen följer olika mönster som han kallar för ”gambits”. Dessa 

olika mönster siktar på att giva kontroll till läraren under olika klassrumssituationer och anses som en 

viktig funktion speciellt när läraren kommunicerar med flera elever samtidigt. Ett vanligt exempel på 

gambits är när läraren ställer en fråga om bråktalsbegreppet till eleverna och eleverna svarar och läraren 

ger en reaktion, som även kallas för en triad. Detta anses som viktigt instrument för läraren då det skapar 

en viss kontroll över den kommunikationen som sker i klassrummet om tal i bråkform. Det är även 

viktigt att läraren använder sig av rätt medierande verktyg eller redskap och matematiskt språk, för att 

eleverna ska kunna lära sig tal i bråkform på ett korrekt sätt (Pimm, 1987). Pimms (1987) forskning är 

föregången, men i kommande avsnitt kommer nyare forskning från: Oltenau (2016), Riesbeck (2008), 

Hajer & Meestringa (2014), inom samma fält.  

4.2. Variationens betydelse i matematikundervisningen 
I artikeln ”Reflection-for-action and the choice or design of examples in the teaching of mathematics”, 

har en kvalitativ studie gjorts på olika matematiklärare och där fokusen låg på hur dessa lärare arbetar 

och kommunicerar med olika matematiska exempel såsom tal i bråkform med sina elever. Syftet med 

detta 3-åriga projekt var att utveckla matematikundervisningen för lärarna samt att dessa lärare ska 

använda sig av rätt medierande redskap och verktyg när de kommunicerar om olika matematiska 

resonemang och begrepp med eleverna. Resultaten av undersökningen visade att matematiklärare som 

använder sig av variation av olika konkretiseringsexempel av olika begrepp i sin undervisning, där 

exempelvis lärare muntligt kommunicerar med hjälp av olika medierande verktyg och redskap som, 

metaforer, symboler, figurer, tecken och begrepp ökar elevernas lärande och kunskaper inom 

matematiken (Olteanu, 2016, s. 350).  

Olteanu (2016) menar att matematikundervisningens grundläggande aspekter är att läraren muntligt 

medierar varierat med olika verktyg och redskap för att stärka elevernas matematikkunskaper. Vidare 

nämner forskaren att dessa variationer i undervisningen kan bestå av olika begreppsexempel som tal i 

bråkform och där det är viktigt att läraren kopplar dessa exempel till elevernas vardag och intressen för 

en större inlärning (Olteanu, 2016, s. 351).  

Olteanu (2016) skriver att lärarnas arbetssätt ändrades under projektets gång och där hon upplevde att de 

började inta nya varierande medierade verktyg och redskap för att utveckla elevernas begreppsförmåga 

som tal i bråkform, uttryck och resonemang. Detta var något som lärarna märkte att det krävdes för att 

erbjuda eleverna bättre förståelse om bråktalsbegreppet inom matematikundervisningen (Olteanu, 2016, 

s. 363). Vidare nämner forskaren att poängen med detta projekt är att upplysa lärare om att använda sig 
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av variation i sin matematikundervisning vilket ger en större möjlighet för att lyckas i sin undervisning 

som när läraren medierar om bråktalsbegreppet. De exemplen som matematiklärarna började använda 

sig av i sin undervisning var att kommunicera och mediera med hjälp av flera olika exempel för att 

synliggöra de olika matematiska begreppen som tal i bråkform för eleverna på olika sätt (Olteanu, 2016, 

ss. 363–365). Olteanu (2016) nämner vidare att lärare som arbetar med matematik behöver förstå att sin 

undervisning bör innehålla en variation av olika medierade verktyg och redskap för att kunna 

kommunicera med eleverna och nå ut till eleverna på ett bättre sätt som exempelvis bråktalsbegreppet. 

Detta ger i sin tur möjligheten för eleverna att förstå och koppla tal i bråkform ur olika synvinklar och 

perspektiv. (Olteanu, 2016, ss. 363–365).  

4.3. Samtalets betydelse i det matematiska klassrummet 
Riesbeck (2008) har i sin avhandling ”På tal om matematik. Matematiken, vardagen och den 

matematikdidaktiska diskursen” skrivit och uppmärksammat om kommunikation i det matematiska 

klassrummet. Det som avhandlingen lagt fokus på är att granska om det sker specifika samtal mellan 

lärare och elever i olika matematiska situationer som när det diskuteras om bråktalsbegreppet. Vilka 

interaktioner sker mellan lärare och elever och hur uppfattar eleverna det matematiska språket som 

läraren använder, samt vilka matematiska begrepp som används mellan eleverna och hur de samtalar 

med varandra matematiskt. Vidare har forskaren fokuserat på hur språket och samspelet utvecklats 

mellan elever och lärare. Riesbeck (2008) har även i denna undersökning fokuserat på hur läraren 

medierar muntligt med olika verktyg och redskap i det matematiska klassrummet om olika begrepp, ord 

och resonemang och har iakttagit hur dessa använts muntligt i olika sammanhang för att uttrycka olika 

kunskaper (Riesbeck, 2008, ss. 12, 60–61).  

 

Riesbeck (2008) har under analyserna av de olika samtalen som skett mellan elever upptäckt att om 

eleverna ska ha en meningsfylld dialog med läraren ska de kunna behärska bråktalsbegreppets innebörd 

som i sin tur innebär att kunna använda ett matematiskt språk verbalt. Resultaten ur studien visade också 

att eleverna många gånger hamnade på sidospår när de utförde matematiska uppgifter muntligt på grund 

av en brist på kunskap om tal i bråkform och språk. Detta kan medföra att eleverna hämmas i sin 

utveckling, när de saknar det rätta matematiska språket enligt forskaren. Med hjälp av språket måste 

eleven och läraren socialiseras in i matematiken för att bli ”matematiserade”, vilket forskaren Riesbeck 

(2008) kan styrka med den undersökning som gjorts till denna avhandling. Det är viktigt att läraren 

använder rätt matematiskt språk, medierande verktyg och redskap i sitt matematiska klassrum när det 

muntligt kommuniceras om bråktalsbegreppet (Riesbeck, 2008, ss. 12, 61).  
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4.4. Språket spelar en roll i matematiken 
Hajer & Meestringa (2014) sysslar med klassrumsforskning och studerar bland annat hur lärare stödjer 

språkutvecklingen hos eleverna inom ämnesundervisningen. De sysslar med forskning som går in på 

både de praktiska och teoretiska delarna av en undervisning som är språkinriktad (Hajer & Meestringa, 

2014, ss. 16–19). Deras forskning går ut på att studera hur olika lärare medierar det ämnesspecifika 

språket med olika verktyg och redskap när de ska beskriva och tala om exempelvis tal i bråkform både 

via skriftlig och muntlig kommunikation.  

I den undersökning som gjorts av Hajer & Meestringa (2014) har de kommit fram till att lärarna som 

lägger stor vikt på språket har begripit att kunskapsutvecklingen sker bäst om det kopplas till rätt använt 

språk, då dessa två områden hänger ihop. En språkinriktad undervisning innebär att läraren har förstått 

innebörden av hur viktigt det är att muntligt mediera med olika verktyg och redskap om olika 

matematiska begrepp som tal i bråkform för att öka elevernas språkutveckling och matematiska 

kunskapsutveckling (Hajer och Meestringa, 2014, s.7).  

Vidare nämner Hajer & Meestringa (2014) att de lärare som arbetar med en språkinriktad undervisning 

har automatiskt högre krav på sig då de behöver arbeta med de språkliga kraven för det aktuella ämnet, 

ämnesinnehållet men även ha de rätta kunskaperna till hur språkutveckling sker i undervisningen. 

Vidare nämner forskarna att en lärare bör ha dessa kunskaper i sitt kunnande för att erbjuda eleverna en 

undervisning som främjar deras ämnesspecifika språk med rätt medierande metoder. Vilket i sin tur gör 

det mer möjligt för eleven att utveckla korrekt språk till rätt ämne. Språket är viktigt inom alla ämnen på 

skolan. Därför bör alla lärare arbeta lika mycket med språket som ämneskunskaperna för att ge eleverna 

möjligheten till att utvecklas på bästa rimliga sätt (Hajer & Meestringa, 2014, ss. 7, 13–17). I nästa 

avsnitt presenteras en sammanfattning av all tidigare forskning. 

4.5. Sammanfattning av tidigare forskning 
Pimms (1987) studie visar den traditionella bilden forskare har av kommunikationens betydelse i 

klassrummet, det vill säga att elevernas matematiska kunskaper utvecklas med hjälp av muntlig 

kommunikation. Anledningen till valet av Pimms (1987) tidigare forskning är för att jag anser den vara 

relevant i min studie samt att den är en klassiker inom sitt fält. Detta är en äldre forskning, men är oftast 

relaterad till nyare forskning inom sin sort. Detta är en primär källa. Olteanu (2016) studie visar att 

elever som får möjligheten att undervisas av variation av flera olika matematiska exempel i klassrummet 

utvecklar elevernas matematikkunskaper. Eleverna har möjligheten att förstå och koppla matematiken ur 
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olika synvinklar och perspektiv när läraren medierar med olika verktyg och redskap och synliggör olika 

begrepp som tal i bråkform i undervisningen.  

Riesbeck (2008) har undersökt hur samtalen sker i det matematiska klassrummet mellan lärare och 

elever. Vidare nämner författaren att när eleverna kan behärska begrepp som tal i bråkform och det 

matematiska språket verbalt sker då meningsfulla dialoger med läraren. Hajer & Meestringa (2014) har i 

sin undersökning studerat hur lärare stödjer språkutvecklingen hos eleverna inom ämnesundervisningen. 

Studien visar att läraren som använder sig av en språkinriktad undervisning som exempelvis i ämnet 

matematik förstår innebörden av hur viktigt det är när läraren muntligt medierar med olika verktyg och 

redskap om olika begrepp som tal i bråkform för att elevernas matematiska kunskapsutveckling och 

språkutveckling ska ökas. I kommande avsnitt introduceras och presenteras den metod som använts till 

denna uppsats.  

5.  Metod  
I detta avsnitt redogörs mitt tillvägagångssätt om hur jag utfört min undersökning. Syftet med min studie 

är att analysera hur tre matematiklärare i årskurs 5 medierar med olika verktyg och redskap om tal i 

bråkform muntligt till sina elever. Det avsnitt som kommer inriktar sig på studiens design, metodvalet 

och utgångslägen. Urval och avgränsningar, undersökningens utförande samt hur data analyserats 

kommer även att behandlas här. Designen på undersökningen är av komparativ form och där studiens 

resultat kommer att jämföras mellan likheter och skillnader. Bryman (2011) nämner att hur analysen och 

insamlingen av data utförs påverkas av forskningsdesignen då den fungerar som en ram, men vidare 

nämns det också att forskningsdesignen är ett arbetssätt som används vid insamling av data och att det 

inte är en forskningsmetod (Bryman, 2011, s. 85). Författaren nämner vidare att komparativ design 

fungerar som en granskning mellan två eller flera olika kontraster av tillfällen som utgår från mer eller 

mindre liknande metoder och att komparativ design kan genomföras via ett kvantitativt eller kvalitativt 

tillvägagångssätt (Bryman, 2011, s. 80).   

5.1. Forskningsdesign   
5.1.1. Komparativ design  

När syftet är att redogöra för en händelse eller ett fenomen utifrån enstaka eller flera fall lämpar sig 

metoder av komparativ form som bäst enligt Denk (2005). Vidare nämner författaren att det bör finnas 

likheter och skillnader mellan de tre skolor/klasser som studeras komparativt. Kvalitativa 

undersökningen som sker i denna studie går ut på att analysera hur tre lärare i årskurs fem i tre olika 
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skolor medierar med olika verktyg och redskap om tal i bråkform som ingår i den komparativa designen. 

Vidare ska det samlade empiriska materialet jämföras med varandra. Undersökningens resultat i denna 

studie går inte att generaliseras då den insamlade data är för litet och utgår från två observationer var i 

respektive skola/klass och tre lärarintervjuer, det vill säga en lärarintervju var i respektive skola (Denk, 

2005, ss. 7, 28). 

5.2. Forskningsmetod   
Kvalitativa metoder är ett begrepp som består av observationer, intervjuer eller textanalys. Det innebär 

att arbete som ingår inom kvalitativa metoder är flexibelt. Det är bra att använda sig av denna metod när 

det forskas om en viss kontext och det ska redogöras för något på en djupare nivå, då fokusen ligger på 

att förstå de tankar, erfarenheter och känslor som ges från intervjupersonerna. Med hjälp av intervju och 

observation finns det möjlighet att förstå och uppmärksamma intervjupersonernas syfte. Den kvalitativa 

metoden ger allomfattande forskning. Ett annat sätt att samla det empiriska materialet är med hjälp av 

kvantitativa metoder som baseras på de olika matematiska grundvalarna och statistiken där uppgifter 

och siffror analyseras. Det finns olika sätt att samla in data med hjälp av den kvantitativa metoden, 

såsom enkätundersökningar som räknas till det vanligaste tillvägagångssättet. Den undersökningen som 

kräver att man sätter siffror på lämpar kvantitativa metoder sig som bäst (Stukát, 2005, ss. 30–34).  

Det som gör att materialet blir tillförlitligt är när en studie är formad på ett korrekt sätt och detta är vad 

reliabilitet innebär. Det som avgör om studien har hög reliabilitet är exempelvis när flera forskare 

använder samma metod och kommer fram till samma svar eller resultat. Validitet handlar om att mäta 

det man säger att man ska mäta och ingenting annat. Ett exempel på validitet är att matematiktest mäter 

matematik och ingenting annat (Thurén, 2007, ss. 26–27).  

Min studie utgår från den insamlade data som jag insamlat med hjälp av lärarintervjuer och 

observationer. Jag har följt mitt syfte och mina frågeställningar för att jag ska kunna säkerställa 

reliabilitet och validitet i min undersökning. Intervjuerna har transkriberats ordagrant. Jag har även sett 

till att inte påverkas från de svaren jag fått av informanterna. Jag har också gjort en jämförelse mellan de 

resultat jag fått från min studie samt tidigare forskning som finns med i min undersökning.  

5.3. Mejlutskick och procedur 
De skolor som jag kontaktade var i hela Stockholmsområdet. Jag kontaktade totalt 10 skolor genom mejl 

av vilken tre av dessa besvarade mina mejl. Dessa tre skolor valdes sedan för intervjuer och 

observationer. För att följa de etiska principerna mejlade jag även en samtyckesblankett till de tre skolor 
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jag skulle observera och intervjua. Anledningen till att jag mejlat ut samtyckesblanketten till dessa tre 

lärare var för att få ett godkännande av elevernas vårdnadshavare eftersom att jag i min undersökning 

skulle göra observation i klassrummen.  

Vid första mejlkontakten informerade jag lärarna om mitt syfte, närmare bestämt att jag var intresserad 

av lärarens undervisning i ämnet matematik samt deras kunskaper om bråk begreppet. Enligt den 

forskningsetiska principen informerade jag lärarna innan intervjun om undersökningens syfte, det vill 

säga att deras deltagande inte skulle vara spårbar eller nämnas och att de har rätt att avbryta sin 

medverkan när de vill och känner för det. Ett samtycke till att delta i undersökningen gavs av alla 

informanter. Efter intervjun sammanfattades lärarnas svar och där de även hade möjligheten till att lägga 

till eller ta bort något om de så ville. Jag var även tydlig med att informera informanterna att allt som 

noterades skulle enbart användas för min undersökning och ingenting annat och när undersökningen är 

avslutad kommer allt att raderas bort.  

5.4. Kvalitativa intervjuer och observationer   
Intervjuer valdes för att få en djupare förståelse för lärarnas uppfattning om den muntliga 

kommunikationens betydelse för eleverna med fokus på tal i bråkform. Observationer valdes som en 

komplettering till intervjuerna för att undersöka vilka medierande redskap eller verktyg dessa tre lärare 

använder muntligt med fokus på tal i bråkform i matematikundervisningen. En grundligare beskrivning 

av vad dessa två metoder innebär ges längre ner.   

5.4.1. Intervju  

Vid kvalitativ forskning betraktas intervju som den mest använda metoden och det kan bero på 

flexibiliteten som gör att många forskare väljer just denna metod (Bryman, 2011, ss. 412–413). Ahrne & 

Svensson (2015) beskriver metoden intervju som ett oslagbart redskap och som kan ge information och 

reflektioner av andra individers synsätt kring ett samhällsfenomen på kort tid. I min undersökning bads 

lärarna att reflektera kring begreppet tal i bråkform med hjälp av muntlig kommunikation. Därför valdes 

den semistrukturerade intervjumetoden till denna studie. Vidare nämner Ahrne & Svensson (2015) att 

den semistrukturerade intervjun utgår från en intervjuguide som intervjuaren använder under samtalets 

gång och detta för att utgå från ett specifikt tema, men där samtalet även kan styras av deltagarna och 

följdfrågor kan ställas (Ahrne & Svensson, 2012, ss. 34, 53). 

För att veta vilka områden som ska behandlas i en strukturerad eller ostrukturerad intervju använder 

man sig av en intervjuguide och går in på de frågor som ska besvaras i en semistrukturerad intervju. 
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Med hjälp av en intervjuguide får undersökaren möjlighet till att inhämta information från 

informanterna men också att det anses vara mer flexibelt. Är det något som känns otydligt med 

frågeställningarna är det viktigt att ställa sig frågan vad man vill komma fram till med intervjun. De 

frågor som intervjuaren ställer ska utgå från temat och perspektiven från intervjupersonerna, för att göra 

det möjligt att få svar på det man är intresserad av (Bryman, 2011, s. 419).  

5.4.2. Observation  

Som ett komplement till mina intervjuer valde jag att observera dessa tre lärare för att studera vilka 

medierande verktyg och redskap lärarna använde sig av i muntlig form om bråktalsbegreppet i sin 

matematikundervisning samt hur strukturen på lektionerna såg ut. Syftet var alltså att bilda sig en egen 

tolkning av hur matematikundervisningen utövas då intervjuer till stor del ger en uppfattning av 

informanternas egen tolkning. Ahrne & Svensson (2015) nämner att observationer är ett sätt att närma 

sig den andres perspektiv (Ahrne & Svensson, 2015, s. 93).  

Observationer kan utföras på olika sätt och de mest diskuterade är, ”heltid eller deltid”, ”öppen-dold” 

och ”passiv-deltagande”.  Jag använde mig av två öppna, passiva observationer, två observationer var i 

respektive årskurs/skola. Öppen observation innebär att alla som är med i undersökningen har vetskap 

om varför jag är där. Det finns nackdel med öppen observation då individers olika beteenden kan 

påverkas när de vet att en undersökare är närvarande och kallas för ”forskareffekten” (Ahrne & 

Svensson, 2015, s. 100).  

I mina observationer valde jag att vara så passiv som möjligt. Jag valde att sätta mig längst bak i 

klassrummet bakom ett bord för att föra anteckningar över lektionens aktiviteter för att få en mer genuin 

bild av undervisningen. För att utöka reliabiliteten i min undersökning använde jag ett 

observationsschema som jag själv hade utformat (bilaga 2). Utöver mitt observationsschema antecknade 

jag i mitt skrivhäfte sådant som jag ansåg skulle vara användbart till min analys.  Observationsschemat 

fick till en början ett godkännande av min handledare innan jag fick utföra mina 

observationsundersökningar. Jag använde samma metod under alla observationerna för att säkra att de 

skulle vara jämförbara. Efter varje fullbordad observation transkriberades allt material direkt efter, detta 

för att hålla alla detaljer färska i minnet. Ljudinspelningar gjordes även under alla observationer med 

min mobiltelefon.  
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5.5. Urval och avgränsning 
I min studie har jag valt att avgränsa mig till att utgå från två kriterier när jag sökt informanter, de ska 

arbeta som matematiklärare i årskurs fem samt att de i nuläget arbetar med bråktalsbegreppet. Jag har 

valt att genomföra 3 lärarintervjuer och 6 klassrumsobservationer på grund av tid och studiens omfång.  

Dalen (2007) nämner att urvalet av informanter inte bör vara för brett då det krävs bearbetning efter. 

Men det är viktigt att det finns kvalitet på det insamlade materialet för att det ska anses tillräckligt för att 

kunna analyseras och tolkas ifrån (Dalen, 2007, s. 54). Då mitt syfte med min studie var att undersöka 

skillnader och likheter mellan tre olika matematiklärare i årskurs fem hade urvalet av område en 

betydelse. Jag mejlade 10 skolor i hela Stockholmsområdet. Intervjuerna och observationerna utfördes 

därefter på de skolor jag fick kontakt med och som var villiga att skapa ett samarbete med mig. Valet av 

lärarintervjuer och observationer är av den anledningen att jag vill fokusera på lärarens uppfattning via 

intervjuerna samt en komplettering till min egen syn via observationerna.  

5.6. Genomförande  
Lärarintervjuerna genomfördes direkt efter observation 2 i respektive klassrum och skola. Jag valde att 

utgå från samma frågor till alla tre lärare det vill säga av semistrukturerade intervjuer och där följdfrågor 

kunde ställas om det behövdes. De semistrukturerade intervjufrågorna godkändes av min handledare 

innan de kom till användning. Frågorna var välformulerade för att intervjuerna skulle upplevas så 

neutralt som möjligt men också att det skulle uppstå en trygghet mellan informanten och mig (bilaga 3). 

Under intervjuernas gång lyssnade jag empatiskt (Stukát, 2005, s. 38). Efter de inspelade intervjuerna 

transkriberades materialet omedelbart. Observationerna genomfördes med eget konstruerat 

observationsschema (bilaga 2) som också godkändes av min handledare innan den kom till användning.  

5.7. Analysmetod  
När det empiriska materialet insamlades användes tre huvudsakliga arbetssätt i analysen; ”att 

argumentera”, ”att sortera”, att ”reducera” (Ahrne & Svensson 2015, ss. 220–223). I denna 

undersökning bestod argumentationen av att det insamlade empiriska materialet har en koppling till 

teorier och tidigare forskning. Empirin sorterades intervjuerna för sig och observationerna för sig. 

Empirins reducering bestod av att undersökningens material skulle besvara studiens frågeställningar 

samt de presenterade teorierna och tidigare forskning som redovisats under avsnitt 4. Alla tre fallen har 

först behandlats var för sig och avslutats med ett avsnitt där det analyseras komparativt i form av 

slutdiskussion. I nästa avsnitt presenteras de etiska principerna som denna uppsats utgått från. 
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6.  Etik 
Kravet inom allt vetenskapligt arbete är att det måste följa fyra viktiga överväganden. Dessa fyra 

överväganden kallas för forskningsetiska lagar och har som kärnuppgift att skydda människor för att inte 

komma till skada på något sätt alls när de deltar i någon form av vetenskaplig studie. Dessa fyra 

forskningsetiska lagar heter: konfidentialitetskravet, samtyckeskravet, informationskravet och 
nyttjandekravet (Dalen, 2007, ss. 20–26). (Vetenskapsrådet, 2017, ss.13 - 14). 

Undersökningen har följt dessa etiska överväganden nämnda ovan. Reglerna har följts på följande sätt: 

Informationskravet: studiens innebörd och syfte har informerats via de mejl som jag skickade till 

informanterna i de tre olika skolorna. Vidare har informanterna godkänt sin delaktighet i 

undersökningen samt att de informerats om att de har möjligheten att avbryta sin medverkan när de vill 

under undersökningens gång. Samtyckeskravet: samtycke om delaktighet i studien har getts utav elevers 

vårdnadshavare, eleverna och informanterna utifrån de samtyckesblanketterna jag skickade ut till lärarna 

i de tre olika skolorna. Konfidentialitetskravet: för att säkerställa att ingen individ i denna undersökning 

kommer till skada eller kan identifieras på något sätt alls, har namn på skola, ort och personuppgifter 

anonymiserats och detta beskrevs i samtyckesblanketterna som skickades ut. Nyttjandekravet: 

informationen som har samlats in och använts i denna undersökning är till för denna undersökning, det 

vill säga detta forskningssyfte och ingenting annat och detta informerades också i samtyckesblanketterna 

(Vetenskapsrådet, 2017, ss.13 - 14). I nästa avsnitt introduceras generaliserbarheten samt 

tillförlitligheten i undersökningen i denna uppsats.  

6.1. Generaliserbarhet och tillförlitlighet  
Begreppet triangulering innebär att med hjälp av att kombinera olika forskningsmetoder får forskaren 

möjligheten att uppnå en förståelse på djupare nivå. Om dessa olika metoder uppnår likartade resultat är 

det då tillförlitligheten i undersökningen ökas (Ahrne & Svensson, 2015, ss. 27–28). Triangulering har 

använts i denna undersökning för att erfarenheterna och tankarna från informanterna ska belysas. 

Generaliseringen mellan dessa tre matematiska klassrum som jag intervjuat och observerat i årskurs fem 

i tre olika skolor kan göras med försiktighet i denna undersökning. Jag kan inte heller säkerställa att 

resultaten från min undersökning kan tillämpas i andra matematiska klassrum än de jag besökt (Ahrne & 

Svensson, 2015, s. 26). I nästa avsnitt presenteras resultaten från lärarintervjuer och observationerna 

som utförts till undersökningen i denna uppsats. 
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7.  Resultat av lärarintervjuer och observationer 
I detta avsnitt redovisas intervjuernas och observationernas resultat som utgåtts från tre olika skolor i 

årskurs fem. Här är syftet att förklara och informera om arbetet som utförts i min undersökning till 

denna uppsats (Strömquist, 2014, s. 17). Intervjuerna och observationerna redovisas och presenteras 

enskilt. I avsnitt 8 presenteras diskussion och där en analys av varje skola och lärare presenteras enskild 

först och avslutas med en enskild komparativ analys mellan dessa tre lärare och tre skolor i form av en 

slutdiskussion.  

7.1. Lärarintervjuer  
I det här avsnittet introduceras lärarnas bakgrund samt de svar jag fått från mina tre lärarintervjuer i tre 

årskurs fem i tre olika skolor. Syftet med studien informerades till informanterna och att deras 

medverkan sker anonymt. Frågan som intervjuerna grundats på är av betydelse utifrån studiens syfte och 

intervjufrågorna (bilaga 3) som går att sammankopplas med lärarnas arbete, de arbetsuppgifter som de 

använder när de medierar muntligt med olika verktyg och redskap till sina elever samt didaktiska valen 

med tal i bråkformsuppgifter. 

7.1.1. Presentation av Lärare 1 
”Lärare 1” har undervisat i ämnet matematik i ungefär 20 år, varav 15–16 år i hans hemland och därefter 

här i Sverige i ca fyra år.  
När jag kom till Sverige för några år sedan fortsatte jag mina studier med att läsa pedagogiska utbildningar, det         

vill säga som en komplettering till den utbildningen jag har med mig från mitt hemland. Jag har kandidatexamen i 

bland annat ämnet matematik från mitt hemland och jag har även lärarexamen som matematiklärare här i Sverige. 

 

Läraren undervisar elever i matematik mellan årskurs 4–6 i nuläget, men är behörig att undervisa från 

årskurs 3 upp till gymnasiet.  

 

7.1.2. Presentation av Lärare 2 
”Lärare 2” har som bakgrund en utbildning på tre år som ingenjör inom ämnet kemi, men även en 

idrottslärarutbildning på sex år.  
När jag kom hit till Sverige för flera år sedan ville jag börja arbeta som matematiklärare och gick en 

matematiklärarutbildning som en komplettering till mina tidigare utbildningar/studier. Utbildningen var på 2 år här i 

Sverige och sedan dess har jag arbetat som matematiklärare.  
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I nuläget har lärare 2 arbetat som matematiklärare i ungefär tolv år och arbetar idag som 

matematiklärare för årskurs 5 och årskurs 7.  

 

7.1.3. Presentation av Lärare 3 
”Lärare 3” har arbetat som lärare i 10 år. Hon är legitimerad lärare i årskurs 4–9. 

Jag utbildade mig till lärare för ungefär 11 år sedan här i Sverige och har sedan dess arbetat som både svensklärare 

och matematiklärare mellan årskurs 4–9. Det har varit en utmaning då jag utvecklats inom båda ämnena, men 

matematik har alltid varit ett favoritämne och därför arbetar jag endast som matematiklärare numera.  

 

Idag arbetar lärare 3 som matematiklärare och undervisar i årskurserna mellan 4–6.  

 

7.1.4. Presentation av lärarintervjuer  
 

Hur motiverar lärarna eleverna till att muntligt kommunicera och vilka metoder och aktiviteter 

använder lärarna i samband med tal i bråkform? 

 

Lärare 1:  

nämner att han brukar påbörja matematiklektionen där han först ställer en fråga öppet i klassrummet för 

att därefter ha en helklassdiskussion. Här får eleverna möjligheten att dela med sig egna åsikter eller 

förståelse till den ställda frågan och där läraren ger respons som i tal i bråkform. Lärarens synsätt är inte 

att påpeka eller ”rätta” till elevernas fel och brister utan mer att han får chansen att observera eleverna 

när de muntligt kommunicerar med varandra såsom inom bråktalbegreppet. Efter helklassdiskussion 

tillsammans med läraren överlämnas ordet till eleverna där de får diskutera vidare kring den ställda 

frågan och här får eleverna möjligheten att lära sig av varandra då det är nyttigt när eleverna samspelar 

med varandra enligt läraren.  

 
Detta lektionsupplägg brukar jag köra till en början av lektionen och därefter tar jag över och förklarar den ställda 

frågan tillsammans med mina elever utifrån olika konkretiseringar som symboler, metaforer, bilder, tecken, mm. Jag 

ser till att använda mig av olika arbetsmetoder när jag undervisar i tal i bråkform och detta för att inkludera alla elever 

i mitt klassrum, samt att alla elever ska få chansen att besvara frågorna som jag muntligt ställer till dem.  

 

Ett exempel på hur läraren går tillväga är att använda sig av namnlappar och där läraren sedan lottar ut 

den eleven som ska få möjligheten att svara på den ställda frågan om bråktalsbegreppet. Detta är ett sätt 

som läraren använder sig av för att motivera eleverna till att vilja uttrycka sig verbalt i det matematiska 

klassrummet.  
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Lärare 2:  

berättar att han använder sig mycket av olika dialoger med sina elever under matematiklektionerna. 

Detta är ett sätt att tillåta eleverna uttrycka sig verbalt när det kommer till tal i bråkform. Lärarens 

förhållningssätt när det kommer till ämnet matematik i överlag är att samtidigt som eleverna exempelvis 

lär sig tal i bråkform får de samtidigt köra en själv bedömning för att kunna analysera det de lärt sig just 

om bråktalsbegreppet. Detta är ett arbetssätt som läraren använder sig av för att öka elevernas 

kunskapsresultat inom bråktalsbegreppet.  

 
När jag undervisar mina elever i matematik, tal i bråkform vill jag uppmuntra de till att våga uttrycka sig verbalt även 

om eleverna svarar fel på frågorna. Jag brukar bygga upp mina lektioner utifrån de felaktiga svaren som eleverna ger 

och detta gör jag för att motivera eleverna till att lära sig om bråktalsbegreppet på bästa sätt.  

Detta är också ett arbetssätt som läraren använder sig av för att skapa ett tryggare klassrumsklimat för 

att eleverna ska våga uttrycka sig verbalt oavsett om de svarar rätt eller fel på frågor som läraren ställer. 

Lärare 3:  

nämner att hon ofta brukar börja sina lektioner där hon diskuterar med sina elever, vilket även fungerar 

som en uppvärmning för både henne som lärare och sina elever. När det kommer till bråktalsbegreppet 

tänker läraren på att använda sig av flera olika metoder samtidigt för att variera olika 

konkretiseringsexempel till sina elever. Detta tror läraren är bra för att få med fler elever i sin 

undervisning.  

Det är viktigt att jag som lärare är en förebild till mina elever och därmed vägleder dem in i rätt riktning när det 

kommer till tal i bråkform. Bråktalsbegreppet är något som många elever har svårt att förstå och lära sig, men då är 

det min plikt som lärare att ge rätt verktyg till mina elever för att ge dem möjligheten till att våga göra olika försök 

muntligt. Jag brukar förtydliga olika exempel med hjälp av exempelvis pizza och tårta.  

Många gånger när eleverna ska lösa olika bråktalsuppgifter får eleverna diskutera sina svar med 

varandra först. Därefter brukar läraren ta över och diskutera de svaren som eleverna kommit fram till i 

helklass.  

Hur bedömer lärarna att eleverna lär sig tal i bråkform bäst, via muntlig eller skriftlig 

kommunikation och hur viktigt anser lärarna det är att arbeta med tal i bråkform muntligt?  
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Lärare 1:  

anser att eleverna lär sig tal i bråkform både via muntlig och skriftlig kommunikation. Det är viktigt att 

använda sig av helklassdiskussioner och där läraren får möjligheten att bedöma elevernas förståelse 

kring bråktalsbegreppet.  

 
Den muntliga kommunikationen är ett sätt att förstå hur eleverna tänker kring bråktalsbegreppet och där jag har 

möjligheten att samtala med mina elever och vägleda de in i rätt matematiskt tänk och den är inte bara användbar när 

det kommer till tal i bråkform utan den är viktig i den allmänna matematikundervisningen. Det är viktigt att veta hur 

eleverna resonerar sina matematiska lösningar muntligt, hur de kommunicerar med varandra och hur de använder 

matematiska begrepp, eller det matematiska språket. Ett enkelt exempel är att de ofta använder orden; plus, minus, 

gånger. Det är inte ett matematiskt språk.  
 

Läraren ser till att prata med eleverna om att det är viktigt att använda sig av rätt matematiskt språk 

såsom; addition, subtraktion, multiplikation, bråk, täljare, nämnare.  
 

Lärare 2:  

anser att eleverna lär sig tal i bråkform både via muntlig och skriftlig form. När läraren pratar med 

eleverna vill han att de tänker igenom och resonerar på egen hand först när de hör ordet bråk. Men när 

läraren samtalar med eleverna samtidigt som han konkretiserar med en bild genom att demonstrera på 

tavlan, det vill säga när eleverna ser ett tal i bråkform; en täljare, ett divisionsstreck och en nämnare då 

ser eleverna detta med egna ögon också. 

 
Det är viktigt att jag tillsammans med mina elever diskuterar i helklass vad eleverna kommit fram till och där eleverna 

samtidigt får resonera kring sitt eget tänk. Jag får även möjligheten att både uppfatta och vägleda eleverna i rätt 

matematiskt tänk om bråktalsbegreppet. Detta är en bekräftelse som jag jämt får av mina elever och samtidigt får jag 

kännedom om elevernas matematiska kunskapsnivåer inom bråktalsbegreppet.  

 

Läraren anser att den muntliga kommunikationen är en typ av arbetsform som behövs i undervisningen 

för att förstå hur eleverna resonerar kring bråktalsbegreppet för att veta hur eleverna ska behöva arbeta 

vidare med sina matematiska kunskaper.  

 

Lärare 3:  

tycker att eleverna har möjligheten att lära sig om tal i bråkform både muntligt och skriftligt. Men 

läraren påpekar att den verbala kommunikationen är enormt viktig för att eleverna ska få möjligheten till 

att utveckla sina matematiska kunskaper muntligt tillsammans med andra i klassrummet.  

 



 
 

 28 

Den muntliga kommunikationen är väldigt nyttigt att använda sig av i ämnet matematik och det är också här som jag 

som lärare kan få mer vetskap om hur eleverna ligger till i sina bråkkunskaper exempelvis. När en elev nämner ett fel 

svar på en fråga kan jag som lärare vägleda eleven in i rätt tänk och detta kan jag göra genom att både nämna det 

muntligt och via skriftlig form på tavlan. Samtidigt får andra elever i klassrummet hänga med i diskussionen. 

 

Läraren menar att den muntliga kommunikationen är något som varje matematiklärare behöver ägna sig 

mer åt för att även se hur eleverna muntligt uttrycker sig språkligt matematiskt.  

 

Vilka hinder i det matematiska klassrummet kan uppstå enligt läraren som gör att elevernas 

muntliga kommunikation kan påverkas? 

 

Lärare 1:  

nämner att det kan bero på många olika faktorer, ett exempel är att eleverna kan vara för blyga för att 

uttrycka sig verbalt i klassrummet. Det kan också bero på att eleverna inte känner att de är tillräckligt 

bra på tal i bråkform eller att de inte förstår själva begreppets innebörd.  

 
Jag brukar som sagt ta en helklass diskussion i början av mina lektioner och här får de svagare eleverna möjligheten 

att våga träda fram i diskussionen. Jag tror också att när en elev exempelvis inte förstår bråktalsbegreppet blir det 

svårare för eleven att uttrycka sig muntligt i helklass. Men det kan också bero på andra svårigheter som eleven kanske 

går igenom som gör att de känner sig osäkra i matematikundervisningen.  

 

Läraren säger att han har tendensen att få dessa svagare elever att släppa på nervositeten när den öppna 

diskussionen uppstår i helklass. Han anser att elevernas muntliga förmåga utvecklas som bäst när 

eleverna exempelvis får diskutera med sina klasskamrater om tal i bråkform, det är här som eleverna 

också lär sig av varandra.  

 

Lärare 2: 

säger att han är medveten om att det finns vissa elever som är för blyga för att uttrycka sig verbalt i 

klassrummet. Men läraren anser att det är hans plikt att få dessa blyga elever och hjälpa de till att våga 

börja prata och tala muntligt inför andra elever i klassrummet.  
 

Jag brukar använda mig av lite enklare frågor som jag ställer till de blygare eleverna då jag tycker att de ska få 

möjligheten att träda fram i klassrummet och med denna metod får dessa elever samtidigt ett ökat självförtroende. Jag 

är medveten om att det kan ta tid för vissa elever att våga uttrycka sig verbalt i klassrummet men det är min uppgift att 

hjälpa alla elever i min matematikundervisning. Ett annat exempel på varför elever inte vågar uttrycka sig verbalt kan 
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vara för att de inte behärskar begrepp så väl, som bråktalsbegreppet. Det är också nyttigt och lärorikt för eleverna när 

de får möjligheten att diskutera om bråktalsbegreppet tillsammans och där de får lära sig nya kunskaper från varandra. 

 

När läraren använder sig av ett specifikt ord, som täljare eller nämnare märker han genast om alla elever 

hänger med eller inte. Men vidare nämner läraren att det är hans plikt att få dessa hinder att släppa och 

det är att man utvecklar dessa hinder mot något positivt i elevernas lärande istället.  

 

Lärare 3:  

berättar att som lärare är det mycket vanligt att bemöta elever som inte vågar lika mycket som andra i 

klassrummet. När det kommer till att samtala, prata och diskutera i det matematiska klassrummet, menar 

läraren att de elever som vågar göra ett försök till att uttrycka sig verbalt är oftast de elever som är mer 

säkra på svaret till den frågan som läraren ställer.  

 
Några exempel som jag brukar använda mig av för att försöka få med alla elever till att våga göra ett försök till att 

prata i mitt klassrum använder jag mig av olika metoder. En av dessa metoder är att jag först ger ordet till en elev och 

därefter ska denna elev som precis pratat ge ordet till någon annan som inte fått möjligheten att prata under lektionens 

gång. Detta brukar fungera väldigt bra, för samtidigt som eleverna lär sig respektera varandra får de möjligheten till 

att uppmuntra och samarbeta samtidigt.  

 

Läraren nämner vidare att eleverna lär sig av att utbyta kunskaper med varandra när de diskuterar i 

helklass och när en elev exempelvis inte kan svaret om bråktalsbegreppet, får man med hjälp av andra 

finna ett svar och en lösning. I nästa avsnitt presenteras en sammanfattning av alla tre lärarintervjuer.  

7.2. Sammanfattning 
Alla tre lärare nämner att den muntliga kommunikationen är viktig i det matematiska klassrummet, men 

att den skriftliga är lika väsentlig. Lärarnas uppfattning är att genom att skapa olika diskussioner i 

klassrummet med eleverna i helklass och via olika dialoger mm. ger eleverna möjligheten till att få 

uttrycka sig verbalt om bråktalsbegreppet. Detta går att kopplas till vad ”uppfattning” innebär ur 

lärarens syn av den subjektiva kunskapen och där läraren anser och uppfattar elevernas kunskaper om 

bråkbegreppet när de muntligt kommunicerar tillsammans med läraren och andra elever (Pekkonen & 

Pietilä, 2003, s. 3). Det matematiska språket är viktigt för att eleverna ska kunna begripa och förstå 

bråktalsbegreppet. Därför är lärarens undervisning viktig när det kommer till hur lärare medierar med 

olika redskap och verktyg muntligt för att eleverna ska lära sig tal i bråkform på bästa möjliga sätt.  
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7.3. Observationer 
I detta avsnitt presenterar jag observationerna som gjorts på ”skola 1”, ”skola 2” och ”skola 3”. I varje 

skola har jag gjort två observationer var och använt mig av öppna passiva observationer. 

Observationerna i respektive skola har kopplats samman.  

 

7.3.1. Observation 1&2 på skola 1: 
Under observationerna på ”skola 1” visade det sig att eleverna kändes trygga med att våga uttrycka sig 

verbalt i klassrummet. De flesta elever kommunicerade muntligt med läraren och gav försök till att 

besvara de frågor läraren ställde om tal i bråkform. Detta upplevdes som att ”lärare 1” skapat ett gott 

klassrumsklimat, då eleverna vågade göra många försök och även om en elev skulle svara fel på frågan, 

så var det inte någon annan elev som anmärkte på det osv. Läraren använde sig av utlottning i sina 

lektioner för att ge chansen till alla elever att få uttrycka sig muntligt när frågor om bråkbegreppet skulle 

besvaras. Under båda observerade lektioner som behandlade tal i bråkform medierade läraren med olika 

verktyg och redskap när bråktalsbegreppet skulle konkretiseras för eleverna, det vill säga läraren 

använde sig av variation av olika konkretiseringsexempel.  

Exempel på hur lektionen såg ut:  

 
Om jag börjar med att skriva 1/3 på tavlan. Vad är det ni ser? Är det något som ni känner till sedan tidigare? Vad 

behöver ni svara på tror ni? Hur ska vi behöva tänka för att svara på talet som jag precis skrivit upp på tavlan? Om jag 

säger såhär: Vad kallas dessa siffror och strecket som finns mellan dessa två siffror?  

 

Eleverna svarar med att de heter täljare, nämnare och bråkstreck. Läraren bekräftar att det är rätt. 

Läraren nämner också bråkbegreppets innebörd och inte bara vad och hur tal i bråkform är och ser ut.  

 

En ledande fråga som läraren ställer efter är att fråga vad 1/3 egentligen innebär och sedan ber eleverna 

att förklara med egna ord. En elev svarar att han kanske tror att det kan vara en del av tre delar. Detta 

bekräftar läraren att det är korrekt. Här har läraren lett bråktalsbegreppet till ett annat bråkansikte, 

nämligen ”en del av ett antal”. En annan ledande fråga som läraren ställer till eleverna är ifall man kan 

skriva 1/3 på ett annat sätt? Läraren förklarade att eftersom bråk har flera ansikten kan det skrivas på 

oändligt många olika sätt. Under tiden som läraren kommunicerar muntligt med sina elever märker jag 

att han använder vardagligt språk istället för matematiskt språk många gånger, som delat istället för 

dividerat. Detta märktes under båda observationerna när läraren arbetade kring tal i bråkform och med 

hjälp av olika verktyg och redskap som siffror, metaforer, tecken, symboler mm.  
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Bråktalet 1/3 som jag nämnde tidigare går även att skriva på andra sätt. Som ni vet och som jag nämnt tidigare så kan 

bråktal skrivas på oändligt många olika sätt, eller hur? 1/3 går då att beskrivas som något som delas i tre delar.  

- Vad är 1/5 av 30? 

- Vad är 2/5 av 30? 

-  

Eleverna får möjligheten att först räkna ut svaren på egen hand och därefter diskuteras och 

kommuniceras svaren muntligt i helklass och där läraren även här medierar om tal i bråkform med hjälp 

av olika variationer av redskap och verktyg.  

 

Ett annat exempel som läraren tar upp med sina elever när han muntligt kommunicerar med dem är att 

visa tal i bråkform på tavlan och där eleverna ska få svara vilket bråktalsbegrepp som är det största talet. 

Här nedan ser vi exemplet på bild.  

 
Läraren använder sig av variation här också för att förklara det största talet till eleverna, då han går in på 

division och procentform för att synliggöra det största talet för eleverna ur olika perspektiv. Läraren 

arbetar dessutom med en del av en hel under lektionerna och där han medierar om tal i bråkform genom 

att konkretisera med hjälp av en delad rektangel som ska nämna hur stor del av figuren som är målad. 

Bilden på nästa sida visar ett exempel på hur det gick till.  
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På denna bild kan vi se att läraren konkretiserar bråktalet 3/8 med en rektangel genom att dela upp 

rektangeln i 8 lika stora delar och där han fyller i tre av rektangelns delar med färg för att förklara en del 

av en hel. Under tiden som läraren muntligt kommunicerar med sina elever och ger ordet till sina elever 

att svara på olika bråktalsexempel som han tar upp i helklassdiskussionen vägleder han eleverna till att 

förstå begreppet tal i bråkforms innebörd och inte bara ge svaret. Detta märktes under båda 

observationerna. 

 

Observation 1&2 på skola 2: 
Under observationerna som gjordes på ”skola 2” upplevdes eleverna trygga och säkra med att muntligt 

kommunicera om tal i bråkform. När ”lärare 2” kommunicerade med eleverna om bråktalsbegreppet 

vågade eleverna göra försök till att svara verbalt tillbaka. Läraren använde sig ofta av olika dialoger med 

eleverna när han ställde frågor kring bråktalsbegreppet och uppmuntrade eleverna till att våga göra ett 

försök att svara högt inför hela klassen och uttrycka sig matematiskt muntligt. Under mina observationer 

medierade läraren med olika redskap och verktyg när han konkretiserade om tal i bråkform muntligt till 

sina elever och samtidigt var han noggrann med att använda ett rätt matematiskt språk. Exempel på hur 

lektionen såg ut:  

 
Vad innebär det när ni ser ett divisionsstreck? Vad är det ni ser på tavlan och vad tror ni att svaret på min fråga blir? 

Ska det finnas något som står ovanför och under divisionsstrecket? Om det finns något ovanför och under 

divisionsstrecket, heter de något särskilt? 

 

Eleverna svarar tillbaka att under divisionsstrecket ska det stå en siffra som nämnare och över 

divisionsstrecket ska det stå en siffra som täljare. Läraren är väldigt noggrann med att eleverna använder 
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ett korrekt matematiskt språk hela tiden som exempelvis multiplikation istället för gånger. Därefter 

bekräftar läraren att detta i sin helhet innebär tal i bråkform.  

 
Samtidigt som läraren muntligt kommunicerar med sina elever i klassrummet om tal i bråkform 

konkretiserar han bråktalsbegreppet till eleverna genom att skriva upp det på tavlan. Här ovan ser vi en 

bild på tal i bråkform. Som i detta exempel ovan medierar läraren muntligt och skriftligt med begrepp 

och tecken för att konkretisera bråktalbegreppets innebörd. Läraren ställer frågor till eleverna som: 

 
Vad är bråk för någonting tror ni? Kan ni säga eller ge ett exempel på hur ett bråktal eller tal i bråkform ser ut? Vad 

behöver finnas med för att kunna skriva ut ett tal i bråkform? Som jag nämnde tidigare till er om divisionsstrecket, 

vad har det för koppling till bråktalsbegreppet igen?   

Dessa frågor bland annat upprepar han under lektionens gång. Läraren använder bråktalsbegreppet 

genom att ge ett exempel på vad en del av en hel är. Läraren börjar med att nämna exempel som:  

när jag går till affären vill jag köpa ost, men istället för att köpa en hel, köper jag en del av osten. Detta anses som 

bråk. Ett annat exempel: när vi dricker cola dricker vi en del av colan och sparar den andra delen till ett syskon. Detta 

är också bråk. 

Därefter inbjuder läraren eleverna att komma med egna exempel som: tårta, pizza mm. Läraren tillåter 

eleverna att få muntligt kommunicera om olika bråkexempel med varandra och läraren. Här får eleverna 

samtala med varandra genom att ta upp olika exempel från sin vardag och där eleverna har möjligheten 

att förstå varandras bakgrund och kunskaper inom matematiken genom att samtala med varandra. I ett 

annat moment under observationen tar läraren upp ett annat bråkansikte och med en koppling till 

elevernas vardag. Läraren nämner att han har 32 kr och att fyra personer ska dela på dessa pengar. Hur 

mycket får varje person? Här använder läraren sig både av begreppen division och multiplikation, för att 

förklara en del av ett antal av bråktalsbegreppsexemplet muntligt till eleverna. Ur detta exempel arbetar 
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läraren med variation av olika tecken, symboler, siffror och metaforer för att förklara bråktalbegreppets 

innebörd. Här nedan ser vi exemplet på bild. 

 

7.3.2. Observation 1&2 på skola 3:  

Under observationerna på ”skola 3” upplevdes de flesta elever säkra på att våga uttrycka sig muntligt 

klassrummet och jag upplevde även att läraren hade kontroll över klassrumsdiskussionerna oftast. 

Läraren pratade ofta med eleverna och i båda observationer började hon sina lektioner med att diskutera 

vad eleverna vet sedan tidigare vet om bråktalsbegreppet och konkretiserade med olika verktyg och 

redskap både muntligt och skriftligt. Många frågor ställde läraren till sina elever om tal i bråkform i 

helklass, ibland kunde dessa frågor och svar fortsätta i olika dialoger med olika elever och ibland i 

helklassdiskussioner. Under de två lektioner som jag observerat arbetade läraren mycket med del av en 

helhet och del av ett antal om tal i bråkform och hon konkretiserade olika bråkexempel med olika 

symboler, metaforer, tecken mm. Exempel på hur lektionen såg ut:  

När vi pratar om del av en hel brukar vi säga att det är en del av något. Om jag har en tårta och delar den i två lika 

stora delar och sedan ger den ena delen till min vän Sara. Hur stor del av tårtan har jag gett bort? 

Sådana liknande exempel använde läraren sig av under lektionernas gång. När denna fråga ställdes till 

eleverna fick eleverna först diskutera med varandra och därefter fick eleverna i form av en 

helklassdiskussion säga de svaren de kom fram till. När läraren muntligt medierade använde hon sig av 

olika verktyg och redskap, det vill säga av variation när hon skulle förklara bråkbegreppets innebörd till 

sina elever, sådana verktyg och redskap var exempelvis tårta, pizza när hon arbetade med del av helhet 

och frukter när hon arbetade med del av antal. Detta upplevdes som att samtidigt som eleverna tyckte 
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detta var kul vågade de uttrycka sig verbalt eftersom de kunde få en förståelse till det som sas under 

matematiklektionen.  

 

Med exemplet här ovan har lärare 3 förklarat vad del av helhet innebär samt del av antal. Hon har använt 

sig av samma bråktal, men konkretiserat det talet ur två olika bråkbegreppsinnebörd och perspektiv. 

Detta var ett av många olika exempel som läraren använde sig av när hon muntligt medierade med olika 

symboler, metaforer, tecken, figurer mm. När en elev skulle ge en förklaring om vad del av en helhet 

var, gav hon som svar att det innebär när bråket delas i likadelning, läraren bekräftade detta med ”bra 

svar”.  

Läraren använder tavlan många gånger för att konkretisera bråktalsbegreppet, men samtidigt har hon 

alltid en diskussion med eleverna för att koppla det som sägs verbalt till det som skrivs på tavlan. Under 

de båda observationerna märkte jag att läraren alltid ser till att eleverna använder ett rätt matematiskt 

språk när de muntligt kommunicerar med varandra och med henne och när en elev exempelvis säger 

minus rättar läraren den eleven och säger subtraktion heter det och inte minus. Detta märktes under 

flertal tillfällen under lektionernas gång.   

Om jag har 56 klubbor och jag ska dela dessa med 3 andra vänner. Hur många klubbor får var och en om vi alla ska få 

lika många? Jag vill att ni tillsammans med vännen bredvid löser denna uppgift med hjälp av att rita och beskriva.  

Denna uppgift fick eleverna som sagt lösa tillsammans med en klasskamrat och när alla hade löst 

uppgiften diskuterade och samtalade de i helklass om hur alla tänkte och det svar de kom fram till. 

Läraren gav här möjligheten till eleverna att få utveckla sitt resonemang och kunskaper om 

bråktalbegreppet tillsammans med andra. När eleverna sedan skulle beskriva sitt svar i helklass 
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upplevdes det som att eleverna vågade prata öppet i helklass trots att många av eleverna svarade fel på 

frågan och gav en fel beskrivning, så hjälpte de andra eleverna till. Detta upplevdes som att läraren 

skapat denna trygga klassrumsatmosfär sedan tidigare. Här nedan ser vi ett annat exempel som läraren 

tar upp under lektionen. Här har hon försökt beskriva olika tal i bråkform med hjälp av att konkretisera 

med metaforer och tecken samtidigt som hon muntligt kommunicerar med alla elever. De första två 

talen löser hon tillsammans med eleverna, medan de två sista talen får eleverna lösa på egen hand. I 

nästa avsnitt presenteras en sammanfattning av observationerna i alla tre skolor. 

 

7.4. Sammanfattning 
Under de sex observationstillfällena som jag utförde på de tre olika skolorna i årskurs 5 kunde jag se att 

alla tre lärare arbetade mycket med att muntligt mediera med olika verktyg och redskap, som 

exempelvis med metaforer, bilder, figurer, som pizza, rektangel, frukter mm. för att konkretisera olika 

exempel av begreppet tal i bråkform för sina elever. Oltenau (2016) nämner att lärare som medierar med 

olika verktyg och redskap till sina elever ökar elevernas matematiska kunskaper (Oltenau, 2016, s. 350). 

Medan lärare 1 använde sig av mycket variation med olika konkretiseringsexempel och ett vardagsspråk 

i sin matematikundervisning när han skulle förklara bråkbegreppet för sina elever arbetade lärare 2 och 

lärare 3 mycket med både variation och det matematiska språket. I nästa avsnitt kommer det att ske en 

presentation av skola 1, skola 2 och skola 3 och där det diskuteras med en koppling till teoretiska 

perspektiv och tidigare forskning som finns med i denna uppsats. Därefter görs en slutdiskussion i form 

av jämförelse och skillnad mellan lärarnas olika arbetssätt och där det kommer att diskuteras och 

analyseras på en djupare nivå komparativt.  
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8.  Analys  
8.1. Diskussion  

I detta avsnitt sker analys och diskussion av de observationer och intervjuer som ägt rum i tre olika 

skolor i årskurs 5, vidare sker en jämförelse komparativt i de tre analyserade matematiklassrummen i 

form av en slutdiskussion.  

Analysen i intervjun utgår från syftesfrågan: ”Vad är matematiklärarnas uppfattning om den muntliga 

kommunikationens betydelse för eleverna med fokus på tal i bråkform?” Analysen i observationen utgår 

från syftesfrågan: ”Vilka medierande redskap, såsom symboler och tecken använder tre matematiklärare 

sig i årskurs fem av i framställningen av den muntliga kommunikationen och hur lyckas de med detta 

med fokus på tal i bråkform?” Den komparativa analysen och diskussionen utgår från syftesfrågan: 

”Vilka likheter och skillnader finns det mellan dessa tre årskurser angående dessa tre lärares val av 

medierande redskap i muntlig form med fokus på tal i bråkform?”  

Med de teorier och tidigare forskning som valts till denna uppsats kommer resultaten att redovisas och 

diskuteras genom att lärarnas berättelser och observationer vävs samman med tidigare forskning och 

teorier som undersökningen utgått från.  

8.2. Diskussion av intervju med lärare 1 och 
klassrumsobservationer på skola 1 

Det material som insamlats från skola 1 och med en koppling till frågeställningarna och syftet med 

arbetet visar att lärare 1 använde sig mycket av variation i sin matematikundervisning, när han skulle 

mediera om bråktalsbegreppet muntligt. Detta upplevdes både under observationerna och även det han 

nämnde under intervjuns gång. Läraren använde sig av att muntligt kommunicera med eleverna i 

helklassdiskussioner och dialoger och där han medierade med hjälp av olika konkretiseringsexempel, 

som pizzametaforen och rektangeln, samtidigt som han ställer en massa frågor om bråktalsbegreppet till 

eleverna. Oltenau (2016) nämner i sin vetenskapliga artikel ”Reflection-for-action and the choice or 

design of examples in the teaching of mathematics” att lärare som arbetar med variation av olika 

medierade verktyg och redskap som, olika metaforer, symboler, tecken, figurer mm. när de muntligt 

kommunicerar med eleverna ger de möjligheten att koppla och förstå bråktalsbegreppet ur olika 

perspektiv och synvinklar. Detta i sin tur ökar elevernas matematiska kunskaper om bråktalsbegreppet 

(Oltenau, 2016, ss. 363–365). Läraren använde sig av ”mediering” av det språkliga redskapet och där 
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han med hjälp av olika tecken, metaforer, symboler och begrepp konkretiserade tal i bråkform för sina 

elever (Säljö, 2014, ss. 302–303).  

När läraren muntligt kommunicerade med eleverna under observationerna märkte jag att läraren 

använde sig av vardagligt språk istället för matematiskt språk många gånger, som plus istället för 

addition. Riesbeck (2008) säger att de elever som inte kan behärska ett korrekt matematiskt språk 

verbalt kan hämma deras kunskapsutveckling som i detta fall inom bråktalsbegreppet (Riesbeck, 2008, 

s. 12, 61). Hajer & Meestringa (2014) nämner att matematiklärare som lägger stor vikt på det 

matematiska språket ökar elevernas kunskapsutveckling inom matematiken (Hajer & Meestringa, 2014, 

ss. 7, 13-17). Wertsch (2007) nämner däremot att implicit mediering innebär när läraren förmedlar ett 

vardagligt språk mellan elever och lärare då eleverna inte kan behärska de matematiska resonemangen 

och begreppen ännu (Wertsch, 2007). Läraren anser att muntlig kommunikation är en central del i 

matematikundervisningen då det är här som eleverna får möjligheten att resonera, samtala och utbyta 

tankar med andra i klassrummet, men anser även att den skriftliga kommunikationen är lika viktig i 

undervisningen. Detta går att kopplas till vad Pimm (1987) nämner om vikten av muntlig 

kommunikation i matematikundervisningen och det ”sociokulturella perspektivet” om hur eleverna får 

möjligheten att utvecklas tillsammans med andra elever om bråktalsbegreppet i undervisningen (Pimm, 

1987). (Dysthe, 2003, ss. 75–84).  

8.3. Diskussion av intervju med lärare 2 och 
klassrumsobservationer på skola 2 

Under båda observationer som utfördes på skola 2 medierade lärare 2 mycket med varierande 

konkretiserande exempel när han muntligt kommunicerade med eleverna om tal i bråkform. Läraren 

kommunicerade med eleverna i olika dialoger och där han kunde ställa olika frågor om 

bråktalsbegreppet, som exempelvis vad är ett divisionsstreck för något och där eleverna under flertal 

gånger fick samspela med varandra. Med en koppling till det ”sociokulturella perspektivet” sker en 

utveckling inte enbart den kunskapen som överförs mellan olika människor utan även med hjälp av att 

samspela med andra (Vygotsky, 1986, ss. 8–9). Detta går även att kopplas till ”vad kommunikation är 

och hur den utspelar sig i klassrummet”, där definitionen av ordet kommunikation innebär är när 

information, tankar, innehåll mm. delas mellan sändare och mottagare (Jensen, 2012, ss. 12–13). Det 

matematiska språket var läraren väldigt noggrann med att eleverna skulle använda rätt när de verbalt 

kommunicerade i det matematiska klassrummet som, addition istället för plus, subtraktion istället för 

minus. Riesbeck (2008) nämner att om det ska ske en meningsfull dialog med läraren ska eleverna 

kunna behärska ett korrekt matematiskt språk verbalt för att det ska ske en utveckling. Vidare nämner 
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forskaren att de elever som inte använder ett rätt matematiskt språk kan hämma deras utveckling som i 

detta fall handlar om bråktalsbegreppet (Riesbeck, 2008, ss. 12, 61). 

De observerade lektionerna på skola 2 bestod större delen av olika dialoger med läraren, oftast i 

helklass. Lärare 2 använde en variation av olika exempel när han konkretiserade bråktalsbegreppet till 

sina elever och tog upp många exempel kopplade till elevernas vardag. Ett exempel var när läraren 

nämner till eleverna; om han går till affären för att köpa ost, istället för att köpa en hel köper han en del 

av osten. Med en koppling till ”bråktalbegreppets innebörd i matematikundervisningen” handlar tal i 

bråkform om begreppets innebörd och inte endast definitionen (Karlsson & Kilborn, 2015, s. 30). Pimm 

(1987) nämner att när lärare muntligt kommunicerar med sina elever om tal i bråkform i 

matematikundervisningen skapar det i sin tur en bättre förståelse hos eleverna och ökar deras 

matematiska kunskaper samtidigt. Läraren använde både skriftlig och muntlig kommunikation när han 

skulle mediera med olika verktyg och redskap för sina elever om bråktalsbegreppet. Pimm (1987) 

nämner att läraren bör ha explicit undervisning när eleverna ska lära sig att tala och skriva i matematik, 

då speciellt elever med läs- och skrivsvårigheter ska kunna använda kommunikation i muntlig och 

skriftlig form effektivt.  

8.4. Diskussion av intervju med lärare 3 och 
klassrumsobservationer på skola 3 

 
På skola 3 upplevde jag att lärare 3 hade skapat en trygg klassrumsatmosfär och där eleverna vågade 

uttrycka sig verbalt i det matematiska klassrummet. Läraren använde sig av många olika 

konkretiserande exempel när hon muntligt och skriftligt medierade med olika verktyg och redskap om 

tal i bråkform för att skapa en bättre förståelse hos sina elever. Med en koppling till ”mediering” kan vi 

människor använda oss av olika verktyg och redskap för att förstå och agera i vår omvärld som i detta 

fall innebär tal i bråkform. Med en koppling till Oltenau (2016) nämner hon att lärare som arbetar med 

variation av olika konkretiseringsexempel i matematikundervisningen ökar elevernas kunskaper om 

bråktalbegreppet (Oltenau, 2016, ss. 363–365).  

 

I båda observationerna startade läraren lektionerna med att diskutera med sina elever och ställa olika 

frågor om tal i bråkform och där eleverna svarade och läraren bekräftade elevernas svar. Läraren var 

noggrann att eleverna förklarar innebörden med tal i bråkform och inte endast definiera ordet, som 

exempelvis när en elev skulle förklara del av en helhet är när man delar bråket i likadelning (Karlsson & 

Kilborn, 2015, ss. 93–95). När läraren både i samtal med eleverna och när eleverna samtalade med 



 
 

 40 

varandra var hon väldigt noggrann med att eleverna skulle använda ett korrekt matematiskt språk och 

inget vardagligt språk, som subtraktion istället för minus. Hajer & Meestringa (2014) nämner att lärare 

som lägger stor vikt på språket har begripit att kunskapsutvecklingen sker bäst om det kopplas till rätt 

använt språk, då dessa två områden kopplas samman (Hajer & Meestringa, 2014, s. 7). Pimm (1987) 

menar att eftersom läraren är elevernas språkliga förebild har de som ansvar att tillåta eleverna använda 

och hantera det matematiska språket och bråktalsbegreppet korrekt (Pimm, 1987). Lärarens tolkning om 

hur eleverna motiveras till att lära sig om tal i bråkform på bästa möjliga sätt är när eleverna utbyter 

kunskaper med varandra i helklassdiskussioner och olika dialoger och där läraren ser till att alla elever 

ska våga uttrycka sig verbalt i klassrummet. Med en koppling till ”det sociokulturella perspektivet” där 

eleverna lär sig av varandra genom att samspela med varandra (Vygotsky, 1986, ss. 8–9) och 

”uppfattning” där läraren ger sin subjektiva åsikt om hur eleverna ska utveckla sina 

bråktalbegreppskunskaper på bästa möjliga sätt (Pehkonen & Pietilä, 2003, s. 3).  

8.5. Slutdiskussion och analys i komparativ form  
Syftet med min studie var att studera hur lärare muntligt medierar med olika verktyg och redskap med 

fokus på tal i bråkform. Men också hur lärarna i de tre undersökta skolorna uppfattade den muntliga 

kommunikationens betydelse för eleverna med fokus på tal i bråkform. I detta avsnitt kommer likheter 

och skillnader i de tre matematikklassrummen att diskuteras komparativt. 

I de observerade matematiska klassrummen anmärkte jag på att det är mycket som kan uppstå och som 

kan påverka den muntliga kommunikationen hos eleverna. Läraren har en viktig roll i det matematiska 

klassrummet och där uppgiften är att med hjälp av muntlig kommunikation mediera med rätt verktyg 

och redskap till eleverna för att i sin tur utveckla elevernas kunskaper om bråktalsbegreppet. Som 

blivande matematiklärare har jag byggt på erfarenhet av hur viktigt det är att undervisningen anpassas 

från elevernas utgångspunkter. Mellan de undersökta klassrummen har flertalet likheter kunnat 

identifieras. Alla tre lärare använder sig av variation av olika konkretiseringsexempel i sin 

matematikundervisning, som olika metaforer, symboler, figurer, tecken mm. Under lektionerna i alla tre 

skolor fick eleverna ofta diskutera med varandra när läraren ställde en fråga och där de fick utbyta 

kunskaper om tal i bråkform. En annan likhet är att alla tre lärare använder den muntliga 

kommunikationen till att ställa frågor till sina elever, eleverna svarar och läraren reagerar.  

I de observerade klassrummen fanns även skillnad. Trots att alla tre lärare medierade muntligt med olika 

verktyg och redskap med fokus på tal i bråkform gjorde de det på olika sätt. Lärare 1 på skola 1 

konkretiserade bråktalsbegreppet ofta med olika verktyg och redskap som pizza, rektangeln mm. Lärare 



 
 

 41 

2 på skola 2 konkretiserade bråktalsbegreppet ofta med olika verktyg och redskap som olika 

figurgubbar, divisionsstreck, nämnare och täljare mm. Lärare 3 på skola 3 konkretiserade ofta med olika 

verktyg och redskap som tårta, frukter mm. Detta arbetssätt upplevdes naturligt i alla tre undersökta 

klassrum då jag kunde se att eleverna kunde förstå det läraren sa, då exempelvis läraren ställde en fråga 

till eleverna och eleverna i sin tur kunde svara tillbaka med rätt svar på frågan oftast.  

När den muntliga kommunikationen utspelade sig i klassrummet använde sig lärare 1 ofta av ett 

vardagligt språk och där han många gånger nämnde matematiska tecken som; addition, subtraktion, 

multiplikation och division som plus, minus, gånger och delat. I intervjun med lärare 1 nämnde han 

dock vikten med hur viktigt det är att använda ett matematiskt språk med eleverna, men detta fick jag 

inte uppleva under observationerna så mycket. Lärare 2 och lärare 3 var väldigt noggranna med att 

använda sig av ett korrekt matematiskt språk och tecken som exempelvis addition istället för plus. Detta 

var något som både lärare 2 och lärare 3 nämnde under intervjuernas gång och det jag fick uppleva 

under observationerna också. 

I alla tre undersökta klassrummen upplevde jag att eleverna ofta förstod vad läraren sa, trots att lärare 

och elever på skola 1 använde sig ofta av ett vardagligt språk, lärare och elever på skola 2 och skola 3 

använde ett matematiskt språk. Detta är något som jag funderar på om det är för att lärare och elever på 

skola 1 inte är vana och trygga med att använda sig av det matematiska språket lika mycket som lärare 

och elever på skola 2 och skola 3. Trots att läraren på skola 1 nämnde hur viktigt det är att använda sig 

av ett matematiskt språk i sin undervisning i intervjun.  

Lärarna använde sig av variation av olika konkretiseringsexempel när de muntligt medierade med olika 

verktyg och redskap med fokus på tal i bråkform. Jag tolkar detta som att de gjorde det för att få med 

alla elever att hänga med i matematikundervisningen och förstå bråktalsbegreppet ur olika synvinklar 

och perspektiv. Utifrån de likheter och skillnader jag såg kring lärarnas olika arbetssätt när de muntligt 

medierade med olika verktyg och redskap om tal i bråkform tolkar jag det som att lärarna arbetar och 

undervisar om bråktalsbegreppet från elevernas kunskapsnivå. Lärarna hade samma uppfattning om hur 

eleverna motiveras till att lära sig om tal i bråkform på bästa sätt och det är att skapa olika dialoger och 

helklassdiskussioner med eleverna för att ge de möjligheten till att våga uttrycka sig verbalt i 

klassrummet. Detta framfördes tydligt under observationerna då jag kunde se en skillnad på lärarnas 

matematikundervisning, då lärare 1 använde sig av många diskussioner, lärare 2 använde sig av många 

olika dialoger och lärare 3 använde sig av dialoger och diskussioner i helklass i lika stor utsträckning 

med eleverna.  
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För att knyta an till uppsatsens frågeställningar i denna undersökning blir slutsatsen att lärarna i dessa tre 

olika skolor i årskurs 5 har fler likheter än skillnader när de muntligt medierar med olika verktyg och 

redskap om tal i bråkform. De teoretiska perspektiven och tidigare forskning som finns med i denna 

uppsats har jag kunnat styrka de resultat jag fått från min undersökning. I nästa avsnitt presenteras 

vidare forskning.  

9.  Vidare forskning 
Det skulle vara intressant att komplettera denna studie genom att undersöka andra matematiska klassrum 

där en jämförelse kan göras mellan dem. Men det skulle också vara intressant att tillägga elevintervjuer 

och utgå från ett lärar- och elevperspektiv, där en kvalitativ studie görs med hjälp av 

klassrumsobservationer, lärar- och elevintervjuer.  
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Bilaga 1  
Samtyckesblankett för klassrumsobservationer utförda av lärarstudent vid Södertörns Högskola. 

Hej!  

Mitt namn är Gabriella Shabo och är lärarstudent vid Södertörns Högskola. Jag studerar min sista termin 

som grundskolelärare för årskurs 4–6 i, matematik, svenska, engelska och NO. I dagsläget skriver jag 

min andra uppsats.  

Undersökningens syfte med min uppsats är att studera hur lärare arbetar med bråktalsbegreppet i 

muntlig form i det matematiska klassrummet. Därför skulle jag vilja utföra klassrumsobservationer för 

att samla in information kring detta. Det material som jag samlar in kommer endast att användas för 

undersökningens syfte och ingenting annat. Alla uppgifter kommer att hållas anonymt om eleverna, 

både under bearbetning och i min uppsats. Eleverna blir också informerade varför jag kommer att utföra 

klassrumsobservationer, när jag presenterar mig inför hela klassen innan.  

Jag kommer att spela in ljudet under tiden som jag observerar. Dessa ljudklipp kommer endast att 

användas för min uppsats och ingenting annat. Men ingen videoupptagning eller videoinspelning 

kommer att förekomma.  

En samtyckesblankett medföljer på nästa sida som jag gärna vill att ni fyller i och som därefter tas med 

av eleverna till läraren.    
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Jag godkänner att mitt barn deltar i klassrumsobservationer.  

 

 

Mitt barns namn: …………………………………………………………………………………. 

 

 

Datum: ……………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

Målsmans/Vårdnadshavares underskrift: 

 

 

……………………………………………………….. Tel: ………………………………………. 

 

 

……………………………………………………….. Tel: ……………………………………… 
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Bilaga 2 
Observationsschema  

Skola: ____________________________________________________________________  

Årskurs: ___________________________________________________________________  

Datum: ____________________________________________________________________  

Total lektionstid enligt schema: _________________________________________________  

Antal elever närvarande i klassen: _______________________________________________  

Egna kommentarer: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________  

1. Läraren skapar en positiv klassrumsatmosfär, genom att:  

* Inkludera alla elever i sin 
undervisning__________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

* Tala till eleverna på ett positivt 
sätt_________________________________________________________________________________
______________________________________________________  

* Sträva efter att skapa ett gott klassrumsklimat för att eleverna ska känna sig trygga under  

lektionen____________________________________________________________________________
_______________________________________________________  

* Uppmärksamma att eleverna vågar ta för sig och våga öppet kommunicera muntligt om tal i bråkform 
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________  

2. Läraren bemöter eleverna med respekt, genom att:  
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* Tillåta eleverna tala och lyssna på vad de har att säga om tal i 
bråkform____________________________________________________________________________
___________________________________________________________  

* Med respekt och intresse bemöta elevernas åsikter verbalt om tal i 
bråkform____________________________________________________________________________
_________________________________________________________  

3. Läraren stöttar eleverna och har positiva förväntningar, genom att:  

* Uppmuntra eleverna till att tala både individuellt och i grupp/helklass om tal i 
bråkform____________________________________________________________________________
__________________________________________________  

* Hjälpa eleverna att utveckla sina argumentationer muntligt om tal i 
bråkform____________________________________________________________________________
________________________________________________  

4. Läraren motiverar eleverna inför olika muntliga aktiviteter/uppgifter, genom att:  

* Bidra till nyfikenhet, intresse och positiva förväntningar om tal i 
bråkform____________________________________________________________________________
___________________________________________________  

* Tillåta eleven få tänka innan de får muntligt kommunicera om tal i bråkform 
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________  

5. Läraren kommunicerar muntligt, genom att:  

* tala matematiskt språk med eleverna med utgång med tal i bråkform 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________  

* uppmuntra aktivt eleverna att använda tal i bråkform 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________  

6. Läraren säger matematiska begrepp, genom att:  

* Förklara muntligt med matematiskt språk om tal i 
bråkform____________________________________________________________________________
__________________________________________________________  

7. Eleven säger matematiska begrepp, genom att:  

Förklara muntligt med matematiskt språk om tal i 
bråkform____________________________________________________________________________
______________________ 
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Bilaga 3 
Intervjuguide lärare  

1. Hur länge har du arbetat som matematiklärare och vilken utbildning har du?  

2. Vilka aktiviteter i muntlig form använder du i samband med tal i bråkform?  

3. Hur bedömer du att eleverna lär sig tal i bråkform bäst, via muntlig eller skriftlig kommunikation?  

4. Är den muntliga kommunikationen viktig för dig när du arbetar med tal i bråkform i din undervisning 
och varför?  

5. Känner du att många elever inte vågar eller vill uttrycka sig muntligt i klassrummet när det kommer 
till tal i bråkform?  

6. Hur motiverar du och vilka metoder använder du för att tillåta eleverna muntligt kommunicera utifrån 
tal i bråkform?  

7. Vilka svårigheter kan skapas i ditt klassrum vad gäller tal i bråkform som påverkar elevernas 
muntliga kommunikation?  

8. Vilka hinder anser eleverna vara från att muntligt kommunicera i ditt klassrum när det kommer till tal 
i bråkform tror du?  

9. Vad tror du att eleverna anser är viktigt med att muntligt kommunicera med tal i bråkform?  

10. Känner du att det finns elever som inte vill eller vågar kommunicera muntligt när det kommer till tal 
i bråkform? 

 


