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Abstrakt 

Det undersökta området för denna studie behandlar klassrumsdiskussioner kring ett 

matematiskt innehåll utförda av elever i två klasser i år 6 som är nivågrupperade. Dessa två 

grupper består övervägande av lågpresterande respektive övervägande av högpresterande 

elever. Denna studie är ett undervisningsförsök med syfte att undersöka hur metoden som 

innefattar medvetna strategier i form av ”talk-moves” fungerar i dessa klassrumsdiskussioner. 

Skillnader och likheter under nämnda klassrumsdiskussioner jämförs mellan nämnda grupper. 

Studien är begränsad till att behandla samspelet mellan elevernas prat och tankar under 

berörda klassrumsdiskussioner. Till största delen består metoden som används för denna 

studie av videoinspelningar som sedan observerades. Dessa ”talk-moves” innebär att läraren 

får verktyg att bjuda in samtliga elever att delta i klassrumsdiskussioner.  Läraren kan också 

använda dessa verktyg till att möjliggöra för eleverna att bygga sin egen kunskap. Detta 

innebär i sin tur en möjlighet för eleverna att komma förbi utantillinlärning.   

Nyckelord: nivågrupperingar, klassrumsdiskussioner, interaktionsmönster, ”revoicing”,” talk-

moves”.  

 

Abstract 

The area of subject of this study is classroom discussions in mathematics. The purpose of the 

study is to investigate how the method called “talk-moves” functions in two ability grouped 

classes of year six. Each group consists mainly of low-level ability students and high-level 

ability students. During these clasroom discussions differencies and similarities are compared 

between these two groups. The limitation of the study consists of the connections between the 

students´ talk and thoughts. The main part of the method of this study are videorecordings 

which were later observed. The teacher is able to use “talk-moves”  as tools which are used to 

invite all students of the class to participate in mentioned classroom discussions. It is also 

possible for the teacher to use these tools to enable the students to build their own knowledge. 

This means in turn a possibility for the students to overcome learning by heart.  
 

Key-words: ability grouping, classroom discussions, patterns of interaction, re-voicing, talk-

moves. 
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1. Inledning 

 
Det senaste årtiondet har forskningsresultat om svenska elevers matematik kunskaper väckt 

oro. Den ena rapporten efter den andra exempelvis; Lusten att lära, Undervisningen i 

matematik – utbildningens innehåll och ändamålsenlighet, TIMSS 2007 – huvudrapport och 

Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (Skolverket, 2003; Skolinspektionen, 2009; 

Skolverket, 2008; Skolverket; 2004) är samstämmiga och bekräftar de svaga resultaten. Två 

problemområden som beskrivs i rapporten Lusten att lära (Skolverket, 2003) är av egen 

erfarenhet av matematikundervisning särskilt igenkännande. Första problemorådet är att 

lärarna har ett behov och en önskan av att byta idéer och reflektera kring undervisning. I 

samma rapport beskrivs hur pedagogiska utvecklingsarbeten inte vinner gehör av 

skolledningen (a.a.). I granskningsrapporten hos Skolinspektionen återkommer detta tema; 

”Rektorer måste ta sitt fulla ansvar för styrning och ledning av kärnverksamheten, 

undervisningen, och lärarna måste ta sitt fulla ansvar för att utveckla sin undervisning” 

(Skolinspektionen, 2009, s. 6). Detta sammantaget med det faktum att elevernas resultat är 

svaga understryker i ännu högre grad behovet av att utveckla matematikundervisningen.  

Det andra problemområdet handlar om läroböckernas enorma påverkan av undervisningen. 

Enligt TIMSS- rapporten är Sverige det land som sticker ut genom att använda sig mest av 

läroboken i matematikundervisningen (Skolverket, 2008).  Den övervägande delen av 

kommunikation som förekommer på lektionerna är den mellan eleven och läroboken vilken är 

enkelriktad (Löwing, 2008). Tas verkligen lärarresursen tillvara på bästa sätt genom att ha 

mindre gemensam kommunikation i klassrummet till förmån för mer enskild hjälp när 

eleverna arbetar i läroböckerna. Den frågan lyfts i den nationella utvärderingen (Skolverket, 

2004). Effektiva klassrumsdiskussioner som ger belägg för inlärning presenteras som en 

nyckelstrategi av fem, inom effektiv formativ bedömning. I de klassrum där eleverna 

demonstrerar mental delaktighet och får tillfälle att avslöja sina tankar om matematiska 

fenomen får läraren insikt om elevernas förståelse. Under effektiva klassrumsdiskussioner är 

det också viktigt att läraren anammar ett lyssnande som är inriktat på förståelse istället för 

utvärdering (William, 2007). I rapporten Lusten att lära (Skolverket, 2003) understryks hur 

utmärkande vanligt det är att elever räknar helt oreflekterat. Med andra ord de har inte förstått 

vad de egentligen gör.  Enligt Mercer (2008) har empiriska undersökningar sedan 70talet 

bekräftat hur viktigt prat är, för att elevernas tänkande ska utvecklas. Det har konstaterats att 

en förbättring av elevernas metakognitiva förmågor, förmågan att kunna tänka om sitt eget 

tänkande, medför att inlärningen består under längre perioder och att särskilt elever i 

matematiksvårigheter gynnas. Det är svårt att hitta frågor som kan användas som ett fönster 

till hur elever tänker men de är ett effektivt hjälpmedel. Analyser av elevernas felaktiga svar 

kan ge en inblick till vilken tankemodell eleven använder (William, 2007). Slutsatsen som 

dras i den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 är att det vinnande konceptet för 

matematik inlärning är när en positiv aura skapas där funktion och kommunikation betonas 

(Skolverket, 2004). 

Enligt granskningsrapporten från skolinspektionen, ”Undervisningen i matematik – 

utbildningens innehåll och ändamålsenlighet” (Skolinspektionen, 2009) framgår bland annat 

att många lärare inte inkluderar gemensamma samtal i undervisningen och att en minskning 

av läroboksanvändningen, bland annat medför en ökning av elevernas möjligheter att utveckla 

sin förmåga att använda logiska resonemang. Eftersom skolans matematikundervisning inte är 

tillräckligt varierad och enskilt arbete dominerar under lektionerna får det bland annat 

konsekvensen att gemensamma samtal om matematiska fenomen får för lite utrymme i 

förhållande till mekaniskt räknande i läroboken. Förekomsten av matematiska resonemang 
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minskar dessutom i skolans undervisning med ökad ålder på eleverna (Skolinspektionen, 

2009). Det konstateras i den nationella utvärderingen att lärare inte tycker att strävansmålen är 

så viktiga (Skolverket, 2004).  Detta får till följd att de delar som inkluderar förutsättningar 

för att utveckla sin förmåga till att se samband, resonera och uttrycka sig såväl muntligt som 

skriftligt ofta saknas i matematikundervisningen (Skolinspektionen, 2009).  

Flera internationella studier visar att yngre elever har förmågan att argumentera, spekulera, ge 

motbevis, utmana och åstadkomma modellering när de befinner sig i hemmiljön men inte i 

skolan under matematiklektionerna (O´Connor, 1998). Lärarens kompetens kan vara en 

svårighet bland andra, vad gäller genomförandet av gemensamma samtal om matematiska 

fenomen i klassrummet. Ofta faller också kommunikationen platt på marken när läraren inte 

är kapabel att vidareutveckla svaret ”jag vet inte, det bara blev så”. Detta resulterar då i att 

läraren i alla fall har det största talutrymmet och fönstret till elevernas tankar förblir därmed 

stängt. Det finns elever som inte får en möjlighet att lära sig i gruppdiskussioner eftersom 

några elever tar kommandot och de elever som är i svårigheter tilldelas statistroller (Löwing, 

2004). Ett vanligt resultat under klassrumsdiskussioner enligt min erfarenhet är att de mycket 

intresserade eleverna får talutrymme. Övriga elever får inget eller mycket lite talutrymme. Det 

förefaller som att en tänkbar orsak till att elevernas tankar och idéer är svåra att nå kan bero 

på att interaktionsmönstret för diskussioner om matematiska fenomen inte fungerar i 

klassrummet.   

I en undersökning utförd i Boston (Chapin & O`Connor, 2004) då elevernas förbättringar var 

utomordentliga lades tyngdpunkten på diskussioner och förklaringar utförda av eleverna på 

matematiklektionerna. När eleverna pratade om idéer eller processer fick lärarna inblick i 

elevernas luckor, missuppfattningar och oförståelse vilket gjorde att de kunde förändra 

lektionerna till nästa gång. Eleverna blev också själva medvetna om vad de inte förstod till 

fullo. En av den mest intressanta förklaringen till denna framgång, som lyfts av många lärare 

som deltagit i projektet är att lärarna använde sig av ”talk-moves” under dessa diskussioner 

som bland annat innebar att eleverna ofta förväntades att förtydliga sina idéer. Denna 

undersökning startade 1998 och varade till 2002. Elever vars kunskapsnivå var medelgod eller 

över valdes ut. En förklaring som ofta tillskrivs det goda resultat är just att de utvalda 

elevernas kunskapsnivå var medelgod eller hög från början och därför skulle dessa elever ha 

presterat bra i vilken kontext som helst. Författarna menar att detta inte stämmer gällande två 

punkter. I den första omgången bestod 73 procent av eleverna i projektet av elever med 

medelgod eller under medelgod kunskapsnivå. Det har också genomförts post-hoc jämförelser 

med kontrollgrupper. Eleverna i kontrollgrupperna valdes ut så att deras steninevärde 

motsvarade elevernas som deltog i projektet. Jämförelserna i efterhand mellan de två 

grupperna av elever, elever som erbjudits traditionell undervisning och elever som deltagit i 

projektet, visar en avsevärd skillnad till fördel för eleverna som deltagit i projektet. 

Långtidseffekten var också utmärkande god då denna skillnad var till och med högre ett år 

senare för samma elever.  Eftersom nämnda diskussioner som innehöll ”talk-moves” 

medförde att elevernas tankar och idéer avslöjades är det betydelsefullt att beskriva vad ”talk-

moves ” faktiskt innebär.       

 

1.1 ”Talk-moves” 

Följande definitioner av ”talk-moves” och karaktäristiska drag för klassrumsdiskussioner när 

”talk-moves” används finns beskrivna i Classroom Discussions: Using Math Talk to Help 

Students Learn, Grades 1-6 (Chapin, Canavan & O`Connor, 2003). ”Talk-moves” som kan 
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översättas ungefär till att betyda ”sätt för att – pådriva pratet” innefattar följande sex 

strategier.  Den första är läraren frågar ”menar du så här”…. ”tycker du att det stämmer?” Den 

andra och tredje är i turordning, elev uppmanas att upprepa med egna ord vad tidigare elev 

sagt och elever tillfrågas om de håller med eller inte vad föregående elev sagt och varför. Den 

fjärde strategin ger eleverna mer tid att tänka innan de försöker redogöra sina tankar kring 

frågan/problemet. Den femte strategin innebär att elever tillfrågas om de vill lägga till något. 

Den sista strategin ger eleverna en möjlighet att prata med grannen om sina tankar/idéer kring 

frågan/problemet.”Revoicing” som kan översättas ungefär till att betyda ”återge innebörden - 

av det sagda” innefattar fyra av ovan nämnda strategier. De strategierna är; läraren frågar 

”menar du så här”, strategi nummer ett, elev uppmanas att upprepa med egna ord vad tidigare 

elev sagt, strategi nummer två, elever tillfrågas om de håller med eller inte, med följdfrågan 

varför – varför inte, strategi nummer tre, och elever tillfrågas om de vill lägga till något, 

strategi nummer fem.  

Eleverna räcker inte upp händerna under dessa klassrumsdiskussioner med tillhörande ”talk-

moves”. Istället drar läraren namnlappar och använder sig av strategierna för att tillsammans 

med eleverna nå en lösning som också bör legitimeras av eleverna. Det finns ett undantag då 

eleverna räcker upp händerna och det är när de vill ställa frågor. När läraren ställer frågor följs 

det av strategin tid att tänka och efter väntetiden ca 20 sekunder drar läraren en namnlapp och 

berörd elev får börja med att förklara sina tankar kring ställd fråga/problem/påstående eller 

liknande. Detta innebär att elever pådrivs att fundera dessa 20 sek eftersom ingen vet vem 

som får börja delge sina tankar. När eleverna pratar med grannen pratar de med den elev som 

sitter närmast bredvid i ca 2-3 minuter. Direkt efter strategin prata med grannen ställs samma 

fråga igen och ny namnlapp dras efter väntetiden på ca 20 sekunder. Detta innebär att 

eleverna omedelbart får ta del av övrigas tankar som framkommit genom strategin prata med 

grannen i och med att dessa lyfts i direkt efterföljande gemensamma klassrumsdiskussion. När 

läraren frågar menar du så här upprepar läraren vad eleven sagt genom att försöka fånga 

innebörden och att använda ett mer symboliskt matematikspråk.  När eleven svarar vet inte 

kan läraren ge eleven flera svarsalternativ eller eleven kan ”ringa en vän”, ”fråga publiken” då 

hela klassen svarar med hjälp av färglappar eller miniwhiteboards eller eleven kan få 50/50 

uteslutning av felaktiga svarsalternativ. När eleven inte svarar kan läraren använda sig av 

följande fras ”OK Jag frågar dig igen om några minuter”. Läraren fortsätter att frågar 1-3 nya 

elever och återgår sedan till eleven som inte svarade. Eleven kan då välja ett svar av de 

nytillkomna svaren. 

Karaktäristiskt för klassrumsdiskussioner som innehåller ”talk-moves” är att som lärare är du 

intresserad av hur eleverna tänker, inte om det är rätt eller fel. ”Scaffolding” betyder stöttor 

eller byggställning. Klassrumsdiskussioner som innehåller ”talk-moves” kan utvecklas till att 

i sig själv utgöra en form av ”scaffolding” eftersom det är möjligt att använda nämnda 

klassrumsdiskussioner som ett verktyg för att lyfta elevernas tankar. Läraren undviker att 

avslöja om svaret är rätt eller fel och motstår driften att visa en viss lösning.  Istället kan 

läraren ställa frågor eller ge information som hjälper eleven framåt. I dessa 

klassrumsdiskussioner ber läraren eleven att berätta vad han/hon vet om problemet hittills 

eller frågar vad eleven tror att han/hon ska börja med. Eleverna uppmuntras också att bevisa 

sina lösningar. Det är viktigt att läraren utgår från problem, frågor eller påståenden. Vanliga 

frågor som läraren ställer till elever under dessa klassrumsdiskussioner är också om de kan 

tala om vad de behöver veta för att lösa problemet och om de kan förklara hur det kommer sig 

att de tänker som de gör. Lärarens frågor och följdfrågor bör utmana elevernas tankar och 

idéer. Eleverna uppmanas att använda denna fras ”Jag vill ändra mitt tänk”.  Efter 

pratintensiva lektioner är det viktigt att ge tid till att reflektera genom att förtydliga och 

förstärka. 
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2. Syfte 

 
Mot denna bakgrund är jag därför intresserad av att undersöka vad som egentligen händer när 

medvetna strategier i form av ”talk-moves” används i klassrumsdiskussioner i matematik. Jag 

är också intresserad av vilka skillnader och likheter som finns mellan klassrumsdiskussioner 

utförda av lågpresterande och högpresterande elever. Undersökningens jämförelser mellan de 

två grupperna ska belysa samspelet mellan elevernas prat och tankar. Avgränsningen för 

undersökningen består därför av att jämföra klassrumdiskussioner med avseende på samspelet 

mellan elevernas prat och tankar kring ett matematiskt innehåll när ”talk-moves” används. 

Dessa klassrumsdiskussioner genomförs i två parallella klasser som är nivågrupperade i två 

grupper. De två grupperna består av övervägande lågpresterande elever respektive 

övervägande högpresterande elever. Syftet är att undersöka hur metoden som innefattar 

medvetna strategier i form av ”talk-moves” fungerar i klassrumsdiskussioner inom matematik 

i två nivågrupperade klasser. 

Forskningsfrågor 

1. Hur påverkas klassrumsdiskussioner när strategin ”prata med grannen” används?    

2. Hur påverkas klassrumsdiskussioner när de fyra ”revoicing” strategierna används?   

3. Hur påverkas klassrumsdiskussioner när strategin ”tid att tänka” används?   

  

 

 

   

3. Teorier  

 
Samspelet mellan elevernas prat och tankar som ingår i klassrumsdiskussioner med 

tillhörande ”talk-moves” är i fokus för denna studie. Följande teoriavsnitt behandlar därför 

hur detta samspel kan utvecklas under klassrumsdiskussioner. Samspelet innefattar också 

interaktiva faktorer med avseende på elevernas prat och tankar. Således behandlas också dessa 

i följande teoriavsnitt. 

 

3.1 Konstruktivistiska och sociokulturella teorins samspel 

Dagens forskning om inlärning är mer komplex än vi tidigare haft kännedom om menar Sfard 

(2007). Komplexiteten har blivit tydligare i spåren av den reformation som pågår inom 

skolverksamheten. Inlärningsprocesserna blir synliga i och med den klassrumspratande och 

undersökande pedagogiken och vi ser också hur pass krångliga och involverande dessa är 

(Sfard, 2007).  Även Mercer (2008) är av samma uppfattning nämligen att hittills har 

forskningen resulterat i en utökad och komplicerad förståelse för hur prat utvecklar tänkandet 

hos elever. Dagens situation kan jämföras med 1800-talet. Vi har mikroskopet alltså tekniken 

för att kunna utföra avancerade observationer som avslöjar vad som tidigare inte upptäckts. 

Precis som då har vi inte heller nu en teori som kan tyda den data som framkommer. Den 

kognitiva teorins verktyg är för trubbiga för den komplexitet som framkommer i det riktiga 

livet (Sfard, 2007). Inom den sociokulturella traditionen ifrågasätter Cobb (1994) var den 

mentala aktiviteten finns. Är den naturliga platsen för mental aktivitet enbart i huvudet på 
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individen eller i individen medan social aktivitet pågår. Det är tvivelaktigt om utveckling 

enbart kan förknippas till kognitiv självorganisation eller enbart till inskolning av olika 

kulturer och konventioner. Dessa två perspektiv kompletterar varandra. Det konstruktivistiska 

perspektivet fokuserar på vad elever lär sig och hur dessa processer för inlärning ser ut medan 

det sociokulturella perspektivets inriktning är förutsättningar och villkor för inlärning (a.a.). 

Det finns anledning till medhåll för ”de sociokulturella teoretikerna som argumenterar för att 

utvecklingen av kognitiva förmågor måste förstås i relation till de sociala verksamheterna, 

inom vilka eleverna för första gången påträffar och använder dessa” (O´Connor, 1998, s. 51). 

Detta innebär att det finns mindre fog för medhåll för de diskursteoretiker som hävdar att det 

inte finns någon kognition vid sidan om diskurs verksamheten (a.a.). Det konstruktivistiska 

synsättet brister i att kunna förklara på vilket sätt deltagande i sociala och kulturella aktiviteter 

påverkar den kognitiva aspekten. Inom det sociokulturella synsättet finns det också en brist 

genom att från början anta att kognitiva processer inkorporeras av sociala och kulturella 

processer. Det är viktigt att utforska möjligheter till samspel mellan dessa teorier inom 

matematikinlärning (Cobb,1994).  

 

3.2 Kommunikation 

Kommunikation är det kollektiva görandet av att tänka (Sfard, 2007). Vygotskys tankar om 

utveckling har inneburit en förflyttning av synen på inlärning till att motsvara deltagande i 

kunskapande från att ha motsvarat erövrande av kunskap (a.a). Det är rimligt att anta att det 

höga användandet av läroböcker i Sverige (Skolverket, 2008) är i linje med det traditionella 

synsättet då eleverna erövrar kunskap. Detta kan vara en anledning bland andra till att denna 

förflyttning av synsättet på inlärning tar lång tid. Det blir lättare att se hur elever kan bemästra 

kognitionstillstånd, olika sätt att tänka, om vi använder oss av Vygotskys ögon. Om vi förstår 

detta kan vi börja föreställa oss vad strukturerad klassrumskommunikation kan innebära för 

elevernas utveckling (O´Connor, 1998). Enligt Vygotskys synsätt lyfts olika sätt att tänka, 

olika kognitionstillstånd, på det mentala planet när eleverna är deltagande i kunskap 

(O´Connor, 1998). Med andra ord, när eleverna är deltagande i kunskapande under 

klassrumsdiskussioner omges eleverna av olika sätt att tänka och det blir möjligt för elever att 

upptäcka och lyfta dessa. Dessa olika kognitionstillstånd, eller olika sätt att tänka, blir därmed 

tillgängliga för elever under klassrumsdiskussioner och det blir därmed också möjligt för 

elever att använda sig av dessa till att utveckla varandras och sina egna tankar. Gemensam 

kommunikation kan användas till att tänka gemensamt.  I NRC rapporten (NRC, 1989) 

föreslås olika så kallade kognitionstillstånd som beskriver olika sätt vi kan använda oss av för 

att tänka.  Det ges sex exempel på aktiviteter (a.a.) som elever kan använda för att uttrycka 

och utveckla varandras och sina egna tankar. En aktivitet är modellring som bl.a. innefattar att 

representera världsliga fenomen med mentala konstruktioner. Optimering är att hitta den 

lösningen som passar bäst. Aktiviteten symbolism; innefattar bl.a. att omvandla det naturliga 

språket till symboliska representationer för att möjliggöra kommunikation. Att kunna resonera 

utifrån inkonsekventa och ofullständiga källor krävs för att kunna dra slutsatser. Logisk analys 

är bl.a. att söka efter principer som förklarar fenomen. Abstraktion slutligen innefattar bl.a. att 

urskilja särskilda egenskaper som är gemensamma för olika fenomen (a.a.).  
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3.3 Interaktioner 

Eleven måste ha kompetens inom undervisningens interaktionsmönster för att han eller hon 

ska kunna komma till tals och kunna demonstrera sina kunskaper menar Sjöberg (2006). 

Orsaken till denna åsikt är Vygotskys tankar om kommunikationens grundläggande roll som 

får konsekvenser särskilt för elever som upplever matematikämnet svårt eftersom lärarens roll 

och kamraternas betydelse blir avgörande för inlärningen. Kommunikationens roll har ställts 

på huvudet i vissa reformerade klassrum där klassrumsdiskussioner använts som 

”scaffolding” till elevernas tankar. Detta innebär att kommunikationen används som ett 

redskap för att konstruera kunskap och inte endast som en artikulation av vad som redan antas 

finnas i elevens huvud (Hicks, 1998). ”Scaffolding” kan användas som ett metaforiskt 

verktyg, istället för enbart en metafor, menar Rasmussen (2001); något att stå på när nytt ska 

byggas eller gammalt ska repareras, något som stöttar, något som lyfter och något att bygga 

vidare på. Denna alternativa förståelse av ”scaffolding” kan hittas inom så kallad modern 

systemteori. Enligt den har kommunikation en central roll och kan i sig själv betraktas just 

som ”scaffolding”. Termen ”scaffolding” ska alltså betraktas som mer än en metafor och den 

kan användas på fler sätt än att korta ner långa förklaringar till en bild som underlättar 

förståelsen.  Denna typ av ”scaffolding” ger stöttning även till lärarna. Eftersom elevernas 

missuppfattningar synliggörs i kommunikationen stöttas även lärarna i sitt arbete med att 

stötta eleverna (Rasmussen, 2001). Elevernas utveckling under berörda klassrumsdiskussioner 

i denna studie överrensstämmer i högre grad med Vygotskys definition av “Zone of Proximal 

Development”, som ungefär betyder den närmaste utvecklingszonen. Vygotskys definition 

“Zone of Proximal Development” (ZPD); ”it is the distance between the actual developmental 

level as determined by independent problem solving and the level of potential development 

through problem solving under adult guidance or collaboration with more capable peers.” 

(Vygotsky, 1978, s. 86).  

 

3.4 Kommognitiva perspektivet 

Det kan vara användbart att förstå individuellt tänkande som en intern kommunikation. Denna 

åsikt har vunnit gehör under de senaste tjugo åren (O´Connor,1998). Att kommunicera med 

oss själva är det individuella görandet av att tänka. Vidare menar Sfard (2007) att sättet vi 

tänker på handlar ofta om att informera oss själva, argumentera, ställa frågor och vänta på 

våra egna svar och detta stärker åsikten om att tänka är en slags dialog med oss själva. 

Svårigheter med att acceptera detta anspråk, att tänka är en slags kommunikation, består i att 

tänka är något vi gör tyst för oss själva och det är därmed lättare att anamma 

ställningstagandet att tankar växer på insidan av personen hellre än i den interpersonliga 

kommunikationen. Dikotomin tänka och kommunicera förstärks också i vardagen när vi 

pratar om att avslöja och uttrycka våra tankar (a.a.).  Ett nytt perspektiv introduceras av Sfard 

(2007) som hon benämner det kommognitiva. Detta perspektiv har sitt ursprung i både 

kommunikation och kognition (Sfard, 2007).  Synsättet att inlärning innebär deltagande i 

kunskapande gör att förändringar i utveckling och människors val av göranden blir mer 

begripliga. Styrkan med det deltagande synsättet är att det innefattar både kollektiva och 

individuella ageranden, där kollektiva ageranden främst står som modell för de individuella 

agerandena. De individuella agerandena rör sig också genom tid och rum från ett samhälle till 

ett annat. Dessa i sin tur kan göra återkopplingar på det kollektiva agerandet och kan innebära 

permanenta förändringar i detsamma (a.a.). Även elevernas tankar och prat som förekommer 

under klassrumsdiskussioner påverkas av dessa kollektiva och individuella ageranden. 
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Kollektiva göranden kan jämföras med sociokulturella processer och individuella ageranden 

kan jämföras med kognitiva aspekter, som ryms inom det konstruktivistiska perspektivet. I 

klassrumsdiskussioner samspelar bland annat elevernas prat, alltså delar av det sociokulturella 

perspektivet och elevernas tankar, alltså delar av det konstruktivistiska perspektivet. Således 

kan den kommognitiva perspektivet vara en länk mellan det sociokulturella och det 

konstruktivistiska perspektivet. De åsikter som framförs av Cobb (1994)  verkar vara i linje 

med det kommognitiva perspektivet. Han menar att det sociokulturella och det 

konstruktivistiska perspektivet inte ska betraktas som varandras dikotomier. Det är istället 

viktigt, som nämnts ovan att utforska möjligheter till samspel mellan dessa teorier inom 

matematikinlärning (a.a.).  Detta ramverk för det kommognitiva perspektivet kommer med 

skylten ”under konstruktion” eftersom det återstår att utveckla idéerna bakom (Sfard, 2007 s. 

611). Anspråket att tänka är en slags kommunikation inkluderar inget givet tagande av att 

kommunikationen ska ha en särskild form och den gör inte heller några referenser till språk. 

Sfards (2007) definition av kommognition ska därför inte förväxlas med den kontroversiella 

övertygelsen om att ”tänka existerar inte utan språk” (Sfard, 2007, s. 570). Avgränsningen för 

denna studie består av att jämföra klassrumdiskussioner med avseende på samspelet mellan 

elevernas prat och tankar inom ämnet matematik där ”talk-moves” används. Det förefaller 

som att denna avgränsning är kongruent med det kommognitiva perspektivet, som har sitt 

ursprung i både kommunikation och kognition (a.a.) vilket nämnts ovan. 

 

3.5 Tidigare forskning 

 
Nivågrupperingar utgör grunden för denna studie och jag har därför valt att ta upp tidigare 

forskning inom detta område i ett inledande skede. Under rubriken klassrumsdiskussioner 

behandlas olika utgångspunkter som har övergripande betydelse för gemensam 

kommunikation i matematikundervisning. Innehållet under denna rubrik behandlar därmed 

nämnda kommunikation ur ett helhetsperspektiv.  Tidigare forskning visar att de fyra 

”revoicing” strategierna, som ingår i metoden ”talk-moves”, kan användas till en mer 

nyanserad påverkan av samspelet mellan elevernas prat och tankar. Denna metod beskriver 

alltså nämnda kommunikation i mer detaljerade drag. Ordningen för redovisningen av tidigare 

forskning i denna studie behandlar således helheten först och därefter specifika delar i form av 

”revoicing” och ”scaffolding”. Av denna anledning behandlas tidigare forskning om de fyra 

”revoicing” strategierna i ett senare skede i denna rapport trots att dessa har en central 

betydelse för denna studie. ”Revoicing” och ”scaffolding” visar sig ha gemensamma nämnare 

och därför behandlas de under samma rubrik. Slutligen behandlas tidigare forskning kring hur 

elevernas metakognition kan utvecklas under gemensam kommunikation i 

matematikundervisning.  

 

3.5.1 Nivågrupperingar 

I tidigare forskning ges inget enkelt svar om nivågruppering är bra eller dåligt med avseende 

på elevernas inlärning, men elever upplever matematik som mer positivt i sammanhållna 

klasser och som mer negativt i nivågrupperingar (Wallby, Carlsson, & Nyström, 2001). Inom 

lågpresterande grupper består undervisningen ofta av stillasittande tråkigt repetitions arbete. 

Ofta uppvisar dessa elever ett destruktivt beteende beträffande deras inlärning. Det är också 

undervisningen och elevernas inlärning i de lågpresterande grupperna som får mest kritik i 

samband med nivågrupperingar. Skolor bör fokusera sin energi på att förbättra 
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undervisningen i de lågpresterande grupperna. Nivågrupperingar för elever i 

matematiksvårigheter kan vara positivt om det finns höga mål, mindre grupper, duktiga lärare 

och utökad tid (Loveless, 1998). Nivågruppering ger inte någon effekt om inte undervisningen 

förändras (Engström, 2003). Forskning visar att viktiga aspekter för arbete i mindre grupper är 

att elever förklarar hur de tänker och att lärare ger utrymme och höjer elevernas arbete med att 

bearbeta sina idéer (Webb, 2009). Resultat från två longitudinella studier visar att de lägst 

presterande eleverna lär bättre i heterogena grupper medan medel- och högpresterande elever 

lär mest i homogena grupper (Loveless, 1998; Wallby et al., 2001). Vidare har inte själva 

undervisningen studerats samtidigt och det går därför inte att avgöra om det är grupperingen i 

sig eller själva undervisningen som står för resultatet (Wallby et al., 2001).  

I följande stycken återges vad som framkommit i en studie av Chiu & Tron (2004) som löpte 

över tre år. Denna undersöknings resultat (a.a.) är betydelsefullt för denna studie eftersom den 

innehåller aspekter som kan användas som referenspunkter för jämförelser mellan de två 

grupperna som ingår i denna studie. Ett frågetecken som kan uppstå kring detta är att 

ålderskillnaden mellan eleverna i nämnda studie och denna studie är för stor och att det därför 

är tveksamt om det egentligen kan finns referenspunkter. Det visade sig trots ålderskillnaden 

finnas referenspunkter vilka behandlas nedan i resultatdelen. 

I denna studie (a.a.) jämfördes klassrumsaktiviteten mellan fem yngre elever, som är i övre 

eller undre delen i matematiska resonemangsmätningar. Elever som är i övre delen av 

matematiska resonemangsmätningar har en hög grad av delaktighet i kommunikationen i 

matematikundervisningen. Elever som är i undre delen av matematiska 

resonemangsmätningar har en låg grad av delaktighet i kommunikationen i 

matematikundervisningen. Efter detta benämns dessa elever som ÖMR- och UMR-elever. En 

skarp kontrast framträder enligt nämnda studie mellan dessa elever i klassrummet.  

I förskolan kännetecknas ÖMR-elever av att ofta räcka upp handen, besvara frågor och 

erbjuder sig frivilligt att hjälpa till. De reflekterar ofta över sina lösningar och kontrollerar att 

uträkningen stämmer och gör jämförelser. Deras självreglerande förmågor är väl utvecklade. 

UMR-elever är däremot beroende av att sina lärare kontrollerar åt dem. De vägrar ofta att 

utföra uppgiften, blir snabbt uttråkade och har svårt att hålla fokus på uppgiften även om de 

får vägledning av lärare. Deras brist på självförtroende gör att de ofta söker bekräftelse från 

övriga elever att deras arbete duger. Uthålligheten är sämre och de efterfrågar belöningar för 

att slutföra uppgiften. De visar inget intresse för matematiska utmaningar (a.a.).  

I det första året demonstrerar ÖMR-elever reflexivt tänkande, till exempel drog en elev 

slutsatsen om 6 är ett jämnt nummer är också 16 ett jämnt nummer. De har inga svårigheter 

med att artikulera exempelvis innebörden av ett bestämt mönster. UMR-elever påvisar ofta 

”off-task” aktiviteter, sådana aktiviteter som inte har med uppgiften att göra, eller väntar 

passivt på hjälp istället för att aktivt söka hjälp. De försöker inte heller att på egen hand prova 

sig fram. Under matematikdiskussioner lyssnar de ofta passivt och deltar sällan aktivt. När 

eleverna arbetar med en uppgift tillsammans i grupper söker dessa elever ofta alternativa 

kontakter och aktiviteter som ligger utanför uppgiften med arbetet inom gruppen. Vilket 

resulterar i att arbetet störs. De spenderar kort tid på uppgiften och nöjer sig när de nått ett 

svar och kontrollerar inte att det stämmer eller om det kan vidareutvecklas (a.a.).  

Under det andra året är UMR-elever uttråkade under långa klassrumsdiskussioner, som ofta 

domineras av lärare. De har också svårt att förstå de instruktioner som lärare ger. De slutar att 

försöka lösa gruppuppgifterna själva och begär vägledning från läraren direkt trots att en eller 

några elever inom gruppen försöker hitta en lösning. Vid eget arbete frågar dessa elever 

ibland direkt efter svaret istället för att fråga efter hur problemet ska lösas. ÖMR-elever 
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försöker bemästra uppgiften och UMR-elever försöker skapa tillfällen att undkomma arbetet 

(a.a.).  

I samband med studier av nivågrupperingar har vissa faktorer i undervisningen påträffats som 

kan förklara resultatförbättringar. En sådan viktig faktor är att det ingår i undervisningen att 

försöka möta och eliminera elevers missuppfattningar (Askew & William, 1995). Både vuxna 

och barn kan ha missuppfattningar som kan begränsa framtida inlärning (Wittwer & Renkl, 

2008). Elever som har missuppfattningar engagerar sig i kunskapsbyggande lika mycket som 

elever utan. Skillnaden är att elever med missuppfattningar genererar felaktiga förklaringar 

när de läser och detta i sin tur försvårar deras förvärvande av kunskap (Kendeou & van den 

Broek, 2005). Det är rimligt att anta att denna information kan överföras även till 

matematikämnet. Elever i matematiksvårigheter har en tendens att klara vardagliga problem 

bättre än en mer akademisk matematik som innefattar argumentering (Engström & Magne, 

2006). Nedan behandlas olika utgångspunkter som har en mer övergripande betydelse för 

gemensam kommunikation i matematikundervisning.   

 

3.5.2 Klassrumsdiskussioner 

 

I hemmiljön har yngre elever förmågan att argumentera och ge bevis så det finns anledning att 

anta att det bör fungera även i skolan (O´Connor, 1998). En möjlig föreställning som elever 

har när de kommer till skolan är att de anser att det finns bara ett rätt svar och det svaret har 

dessutom läraren i sin ägo (Forman, Larreamendy-Jones, Stein, & Brown, 1998). Enligt 

eleverna är därmed ett resonemang om matematikuppgifter onödigt. Vidare är det rimligt att 

anta att eleverna anser att snabbhet och riktighet är viktigare än begreppslig förståelse (a.a.). 

Denna åsikt är ytterligare en anledning till varför ett matematiskt resonemang enligt elever är 

onödigt.  

Det är viktigt att lärare vet var elever befinner sig i sin inlärning för att lärare ska kunna 

avgöra hur de kan gå vidare (William, 2007). Lärare och elever pratar också ofta förbi 

varandra eftersom lärare ofta saknar kännedom om elevers förkunskaper (Löwing, 2004). 

Tidigare studier har visat att den viktigaste förmågan som läraren bör behärska är att kunna 

anpassa guidningen till elevens för tillfället nivå av förståelse. Stöd som ligger utöver elevens 

förståelse är överflödigt och stimulerar inte heller eleven till fortsatt utveckling (Bakhtins, 

1986). Vilket också förlänger listan på elevernas åsikter om hur onödigt det är med 

matematikresonemang.  

Elever behöver också arbeta fram inre bilder som de gemensamt delar för att underlätta för 

eleverna att kunna dra kollektiva generaliseringar enligt McClain och Cobb (1998). De återger 

en episod där eleverna hade olika inre bilder när de tillverkade egna tallinjer. Dessa olika inre 

bilder skapade missuppfattningar eller oförståelse för varandras tankar under diskussionen. De 

anser att en följd av detta är att en mångfald av tolkningar frodas som kan krocka med 

varandra (McClain & Cobb, 1998).  

Allt eftersom eleverna förstår mer och mer av vad som sägs i diskussionerna finns det fler och 

fler elever som kan lämna ytterkanten av diskussionen. I och med att de har observerat andra 

som engagerar sig i diskussionen övergår de till att mer och mer själva delta (Rittenhouse, 

1998). Lärlingssystemet fungerar på samma principer menar Lave och Wenger (1991) när 

nybörjaren får lära sig att tänka och agera genom att interagera som legitimerade deltagare 

tillsammans med människor som gör det bra. Det faktum att vissa elever har högre nivåer av 

kunskap innebär alltså att elever som har lägre nivåer av kunskap gynnas. Desto oftare de 
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involveras med elever med högre nivåer av kunskap desto närmare kommer de till stadiet där 

de deltar fullt ut (Lave & Wenger, 1991). Läraren kan bidra till detta närmande genom att 

möjliggöra för elever med begränsad expertis att delta i diskussioner som fullödiga deltagare. 

Detta sker genom att läraren ibland går ur samtalet för att kommentera och mer formellt lära 

ut. Genom att läraren förutser vissa kritiska punkter i resonemanget och då saktar ned eller 

spolar tillbaka ges alla elever en möjlighet att förstå. När läraren går in i samtalet igen är 

samtalet åter som mellan kollegor (Rittenhouse, 1998).  

Elevernas sociala ställning, trovärdighet och prestige påverkar också resonemanget mellan 

elever. Följande händelse belyser när ilska och kontroll är i fokus istället för 

problemlösningen. Två elever är oense om saften smakar annorlunda eller inte om 

blandningen av andelar socker och saft är 1:2 eller 2:4. Läraren utser en tredje elev till 

domare, som inte är accepterad som en legitimerad deltagare av de övriga två eleverna. Det 

hela slutar med en klagomålslektion om den tredje eleven istället för att eleverna resonerar 

kring innebörden och betydelsen av dessa två blandningar (O´Connor, 1998).  

Faktorer som kan påverka utvecklingen av klassrumsdiskussioner är elevernas föreställning 

att det finns bara ett svar som läraren har i sin ägo (Foreman et al., 1998).  Även lärarens 

kännedom, eller brist om elevers förkunskaper påverkar denna utveckling (Löwing, 2004) . 

Vidare är det viktigt att eleverna delar gemensamma inre bilder (McClain & Cobb, 1998). 

Utvecklingen av klassrumsdiskussioner påverkas också om eleverna har tillgång till förebilder 

eller inte (Lave & Wenger, 1991; Rittenhouse, 1998). Slutligen påverkar elevens sociala 

ställning om klassrumsdiskussioner utvecklas eller inte (O´Connor, 1998). I följande stycken 

behandlas tidigare forskning kring samspelet mellan elevernas tankar och prat under 

gemensam kommunikation i matematikundervisning i form av ”revoicing” och sedan i form 

av ”scaffolding”. 

 

3.5.3  ”Revoicing” och ”scaffolding” 

 

Ett sociolingvistiskt ramverk som innefattar ”revoicing” innebär enligt O´Connor & Michaels, 

(1993) att eleverna erbjuds tillfällen att aktivt delta i diskussionen genom att anta roller, som 

innebär att försvara eller att ifrågasätta olika ställningstaganden. ”Revoicing” skapar ett 

gemensamt sätt att tala och tänka för klassrumsdiskussionen. Detta är en bred kategori som 

kan användas till att omformulera, skapa enighet eller opposition, förtydliga eller utvidga 

innehållet, förklara logiskt tänkande, introducera särskilda idéer och omdirigera diskussionen. 

Användandet av ”revoicing” medför också att elever ges möjligheter till att hålla med, säga 

emot eller att reparera tidigare uttalanden. Dessutom kan denna ram användas till att ge 

eleverna en möjlighet att identifiera sig som akademiska matematiker (a.a.). Detta sker genom 

att eleverna positionerar sig för eller emot olika ställningstaganden och det är då även möjligt 

för läraren att utveckla eleverna till ”människor som gör matematik” (Enyedy et al., 2008, s. 

158). Vidare får eleverna chansen att förtydliga sin förståelse genom sitt eget ordval, när 

lärare använder sig av ”revoicing”. Lärare får också en möjlighet att erbjuda elever ett 

matematiskt språk genom att fånga deras förståelse i mer precisa matematiska termer. Det är 

också möjligt för lärare att sammanlänka ett uttalande med ett tidigare så att elever i sin tur 

kan dra slutsatser när lärare använder sig av ”revoicing” (O´Connor & Michaels, 1993). 

Forskare har identifierat ”revoicing” som en viktig del inom klassrumsdiskursen när lärare 

undervisar i matematik. Hittills har utforskandet av denna idé huvudsakligen skett inom 

forskarsamhället och det finns lite vetskap om hur lärare praktiskt kan använda denna ram. 

Den existerande forskningen om ”revoicing” har inte heller tagit hänsyn till 
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klassrumskontexten (Herbel-Eisenmann, Drake & Cirillo, 2009). I en studie (Herbel-

Eisenmann et al., 2009)framkommer att lärare bland annat beaktar vilken tidpunkt det är på 

dagen och vilket matematiskt innehåll som ska behandlas, innan de tar ställning till om och 

hur de ska använda ”revoicing” Återstoden av detta stycke behandlar lärares åsikter som 

framkommit i nämnda studie (a.a.) angående användandet av ”revoicing”. Somliga lärare 

menar att de använder ”revoicing” för att nå fram till elever som inte lyssnar. Ett sätt att 

använda ”revoicing” var som ett medel för att inbjuda elever till att kommentera varandras 

idéer. På detta sätt är det möjligt att undvika att diskussionen blir ett ”pingis” samtal med 

endast en elev i taget.  Lärare anser att när elever hör om en idé på ett sätt som de tidigare inte 

reflekterat över eller att när någon elev uttrycker sig på ett sätt, som för eleven är mer 

begripligt än lärares sätt att uttrycka sig, att deras matematikinlärning förbättras. Lärare anser 

att ibland kan de själva komma att äga idéerna istället för eleverna, genom att de ”fyller i” 

alltför mycket. När lärare använder ”revoicing” befrias elever från att uttrycka sig klart och de 

föreslår att ibland bör också elever använda ”revoicing” istället för lärarna själva. De 

beskriver också en känsla av tillfredsställelse som infinner sig när elever genom att inte hålla 

med varandra ger sig hän i diskussionen. Mycket ”revoicing” utfördes av elever under berörda 

lektioner och är därför en faktor bland andra att räkna med om en diskussion ska utvecklas 

eller inte (Herbel-Eisenmann et al., 2009). Följande stycken behandlar hur 

klassrumsdiskussioner kan möjliggöra ”scaffolding”. 

Lärares frågor kan under diskussionen fungera som ”scaffolding” till elevernas tänkande 

vilket kan utmynna i begreppslig förståelse för eleven (Chin, 2006). När lärare ställer frågor 

och tillåter och uppmuntrar elever att utforska sin egen förståelse tjänstgör frågorna som 

”scaffolding”. Ett annat sätt för lärare att möjliggöra ”scafffolding” är genom att se till att 

eleverna praktiskt kan prova sina idéer som yppar sig under diskussionen. Ett tredje sätt är när 

läraren anstränger sig för att bygga klassrumsdiskussionen på elevernas tankar. Under 

förutsättning att läraren även har sanktionerat en diskussionskontext, som består av vad elever 

har gjort, istället för hans/hennes abstrakta och formella matematiska representation av vad de 

gjort. Vidare ska syftet med diskussionen vara att hjälpa eleverna att organisera sina egna 

erfarenheter till stöd för sina problemlösningar då kan klassrumsdiskussioner i sig, indirekt 

innebära ”scaffolding” (McNair, 1998).  

Enligt en studie utförd av Gnadinger (2008) förekommer ”scaffolding” på tre sätt mellan 

elever. För det första till att behålla fokus och hålla sig till uppgiften. För det andra till att ge 

procedurhjälp och förklaringar. Slutligen till att använda olika metoder tillhörande det 

akademiska innehållet. Det finns sex olika tillvägagångssätt som tillhör akademisk 

”scaffolding”; instruera, ge ”feed-back”, ställa frågor, använda modeller, vägledning i arbetet 

och kognitiv strukturering. I nämnda studie demonstrerade de flesta elever följande; ställa 

frågor, ge ”feed-back” och ge instruktioner. Instruktionerna handlade om hur och vad som 

skulle göras. Använda sig av modeller var något mindre vanligt än nämnda tre sätt. Ofta 

använde eleverna konkret materiel för att förklara hur något hänger ihop. En bok användes till 

exempel som en kaross och pennor som hjul för att förtydliga hjulens rörelsemönster. Det 

fanns ett exempel på vägledning i arbetet och det handlade om att de skulle ”bli problem” om 

de inte gjorde uppgiften som läraren gett eleverna. Det fanns inga exempel på kognitiv 

strukturering. Även läraren använde sig sällan av kognitiv strukturering för att hjälpa elever 

att koppla ny information med tidigare inlärd kunskap. De vanligaste metoderna som lärare 

använder, som faller under kognitiv strukturering, är att tillgodose strukturer för minnet, 

grupperingar och sekvensering av gammal och ny information. Det förefaller som att elever 

som arbetar i par ger instruktioner åt varandra genom sina ZPD. Eleverna verkar också 

anamma lärarens sätt att hjälpa elever när de ska hjälpa varandra inom gruppen (Gnadinger, 

2008).  
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”Revoicing” är ytterligare ett sätt för ”scaffolding” att förekomma. ”Revocing” underlättar för 

”scaffolding” att förekomma mellan lärare och elever, men det förekommer också mellan 

elever.  Enligt Gnadinger (2008) förekommer ”scffolding” på tre sätt mellan elever. Eleverna 

hjälps åt att hålla fokus, ger varandra förklaringar och akademisk ”scaffolding”.  Det sätt som 

används i minst utsträckning, även av lärare är kognitiv strukturering i form av 

sammanlänkning av ny och gammal kunskap. Det tycks som den gemensamma nämnaren för 

de båda metoderna är att använda sig av klassrumsdiskussioner just som ett redskap (Hicks, 

1998; McNair, 1998; Rasmussen, 2001). Det är då även möjligt för läraren att utveckla 

eleverna till ”människor som gör matematik” (Enyedy et al., 2008, s. 158). I följande sista 

avsnitt behandlas tidigare forskning kring hur elevernas metakognition kan utvecklas under 

gemensam kommunikation i matematikundervisning.   

 

3.5.4 Metakognition 

När elever ställer frågor är det ett tecken på att de tänker om sitt tänkande vilket innebär att 

deras metakognition höjs (Piccolo, Harbaugh, Carter, Carpraro, & Carpraro, 2008). Eleverna 

lyckas då generera kopplingar mellan tankar från lektionens matematikinnehåll till deras 

tidigare kunskap (Lampert, 1990). Att elever aktivt deltar i klassrummet är nödvändigt för att 

de ska kunna utvecklas kognitivt (Chiu & Tron, 2004).  Många elever vet inte hur de ska göra 

när de ska ställa frågor och behöver instruktioner i detta (Martinello, 1998). Då elever aktivt 

deltar i diskussioner lär de sig att använda prat på ett mer effektivt sätt för att kunna tänka 

kollektivt. Vidare finns ytterligare en möjlig, men mer radikal förklaring till elevernas 

individuella förbättringar efter att ha deltagit aktivt i diskussioner. Den är att de då har lärt sig 

hur en dialog utformas och att denna inlärda effektiva dialogform sedan internaliseras av 

eleverna. Detta innebär att eleverna för en fortsatt tyst och rationell dialog med sig själva 

(Mercer, 2008).  

Startskottet för en rikare dialog är när eleverna konstaterar ”Jag förstår inte” som sedan följs 

av mer specifika och/eller mer generaliserbara frågor istället för att de endast ber läraren att 

visa hur de ska göra. Den enklaste formen av dialog är när läraren ställer frågor och eleverna 

svarar och en mer komplex form när båda parter bidrar med frågor. Dialogens essens kan 

också vara förenklad när läraren ställer slutna frågor och eleverna gör inget mer än att bidra 

med enstaka ord. Detta kan leda till en mer meningsfull dialog om lärare ställer frågor som 

liknar den logiska tankeprocessen som behövs för att lösa ett problem, om lärare efterfrågar 

alternativa sätt att lösa problemet eller om lärare engagerar elever genom att ställa frågor som 

sträcker sig utöver deras utantillkunskap. Trots att dessa matematiska resonemang inte 

garanterat leder till avancerad matematikinlärning erbjuds ändå eleverna ett tillfälle att lära sig 

hellre än att enbart komma ihåg utantill (Piccolo et al., 2008).  

I en studie av McClain (2002) användes elevernas initiala förståelse som startpunkt till 

diskussioner. I denna process påverkas lärarens beslut av hans/hennes förväntningar av 

elevernas sätt att resonera om varje uppgift. Läraren räknade då inte med den omfattning av 

divergenta sätt att resonera som eleverna använde. Dessutom upplevde läraren det svårt att 

distansera sig från sitt eget sätt att resonera och att ta hänsyn till elevernas för stunden nivå av 

förståelse  

I en undersökning instruerades en lärare att endast ge innehållshjälp genom att ge 

matematiska förklaringar och en annan att endast ge processhjälp genom att uppmuntra 

eleverna att förklara och bevisa sitt arbete. Jämförelser av för- och eftertest i de två grupperna 

påvisade skillnader till fördel för gruppen som endast fått processhjälp. En skillnad i lärarnas 
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beteende som uppmärksammades var att läraren som gav innehållshjälp erbjöd ibland hjälp 

innan eleverna tillfrågades om sina tankar. Processhjälpsläraren uppmuntrade istället eleverna 

till att beakta varandras idéer (Dekker & Elshout-Mohr, 2004).   

Ett avgörande tema för djupet av elevernas diskussioner är om lärare ger instruktioner som 

pressar elever att förklara sitt tänkande. Termerna hög-press respektive låg-press används för 

att avgöra graden av press som lärare lägger på eleverna angående att förtydliga och att 

giltigförklara sina tankar. Följande exempel visar skillnaden mellan dessa två instruktionssätt. 

En lågpresslärare som begär en förklaring till hur eleverna kan dela nio bullar på åtta personer 

nöjer sig med en beskrivning av hur de gjorde. En högpresslärare pressar eleverna ytterligare 

genom att begära förklaringar till varje steg i lösningen, även anledningen till varför bullar 

delades och betydelsen av detta. Eleverna avkrävs också att på olika sätt demonstrera 

lösningen som till exempel muntlig beskrivning, skuggdiagram och addition av bråk. Eleverna 

använder sig också av matematiska argument till att förklara varför och hur deras lösning 

stämmer samt att enas om en gemensam förståelse. Eleverna i lågpressklassrum sammanfattar 

sin lösning men förklarar inte stegen i lösningen och debatterar heller aldrig det matematiska 

innehållet (Kazemi & Stipek, 2001 se Webb, 2009). Lärare tenderar också att ställa lägre krav 

på UMR-elever (Chiu & Tron, 2004).  

För att elevernas metakognition ska utvecklas är det viktigt att de deltar aktivt i 

klassrumsdiskussioner (Chiu & Tron, 2004).  Det är nödvändigt att lärare har kompetens i att 

kunna engagera elever genom att ställa frågor som sträcker sig utöver deras utantillkunskap 

(Piccolo et al. 2008). Lärarens kompetens är viktig på ytterligare ett plan eftersom elever 

tycks anamma lärarens sätt hjälpa elever när de ska hjälpa varandra inom gruppen 

(Gnadinger, 2008). En inlärd effektiv dialogform kan sedan internaliseras av eleverna. Detta 

innebär att eleverna för en fortsatt tyst och rationell dialog med sig själva (Mercer, 2008).  

 

 

4. Metod 

 

Valet av en kvalitativ undersökning föll mig naturligt eftersom jag ville komma åt förståelse 

kring samspel mellan elevernas prat och tankar under klassrumsdiskussioner. Hermeneutiken 

tar hänsyn till svårigheten att tolka och förstå andra medvetanden. En hermeneutisk anda 

innebär att försöka förstå hur författaren till vars verk som studeras har tänkt sig (Sohlberg & 

Sohlberg, 2007). I denna studie är det viktigt att förstå innebörden av det som elever säger 

under berörda klassrumsdiskussioner med tillhörande ”talk-moves”. Dessa ”talk-moves” 

innefattar samarbete och kommunikation mellan eleverna. Metodologin inom hermeneutiken 

sätter förståelse i främsta rummet och utöver texter är det också viktigt att tolka och förstå 

mänskliga aktiviteter (a.a.). Således är min studie överrensstämmande med metodologin inom 

hermeneutiken. I denna studie används en metod inom hermeneutiken med ett induktivt 

perspektiv. Denna metod låter tolkningen växa fram under hand utifrån insamlad empirisk 

data. Ofta består metoder inom hermeneutiken av cirkel- eller spiralformade processer 

eftersom tolkandet av data genomförs med skiftande utgångspunkter i de skilda perspektiven 

delar och helhet (a.a.). Dessa cirkel- eller spiralformade processer passar denna studie i och 

med att varje lektionspass tolkas återkommande både i sin helhet men också i detalj. Härefter 

benämns dessa ”talk-moves” för strategier.  
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4.1 Val av metoder 

 
Följande stycken redovisar använda metoder för denna studie. Redovisningarna är 

styckeindelade efter de olika metoder som använts. De tre första metoderna användes mer 

regelbundet. De två sista användes vid enstaka tillfällen. 

Videoinspelningarna var den huvudsakliga källan av empirisk data i denna undersökning. 

Med videoinspelning avses att inspelningen är i form av både rörlig bild och ljud. En fördel 

med videoinspelningar är att all data finns med och tekniken gör det möjligt att observera 

otaliga gånger anser Rönnerman (2004). En nackdel med videoinspelningar är risken att vissa 

elever upplever det som negativt och att kamerans närvaro kan påverka deltagarnas nivå av 

aktivitet eller passivitet.  

Informella intervjuer med klasslärarna användes till att förstärka iakttagelser från lektionerna. 

Styrkan med intervjuer är möjligheten att kunna ställa frågor av djupare karaktär. De 

informella intervjuerna med lärarna användes som komplettering till data som framkommit 

under lektionerna. De data som framkom under lektionerna bestod bland annat av elevernas 

förekomst av tankar, utveckling av tankar, samspel mellan elevernas prat och tankar, 

aktiviteter, så kallade ”off-task” aktiviteter, passivitet, kamratpåverkan och beteenden.  

Dagboksskrivande är lämpligt inom hermeneutiken eftersom tolkningsarbetet inom detta 

perspektiv är återkommande i form av en cirkel- eller spiralprocess. (Sohlberg & Sohlberg, 

2007). Dagboksskrivandet hjälper forskaren att hålla ordning på sina tankar under arbetets 

gång. Författarens tankar kring berörda lektioner och anteckningar från de informella 

intervjuerna skrevs ned i dagböckerna. Dagböckerna kom att användas till att förstärka 

empirisk data som framkommit under lektionerna.  

Enkäten (se bil 5) användes för att få en kollektiv bild av elevernas åsikter om de sex olika 

strategierna för att sedan möjliggöra en jämförelse mellan de två olika nivågrupperingarna. De 

sju frågor som enkäten behandlar innehåller alla två delfrågor utom den sista frågan då 

eleverna ombeds att lägga till fler tankar om att prata matematik i helklass. Delfrågorna för de 

sex första frågorna är av öppen karaktär och sluten karaktär. De öppna delfrågorna, vad är bra 

och dåligt med respektive strategi, är ett försök till att få en fördjupad elevkommentar till de 

slutna delfrågorna, som behandlar i vilken utsträckning eleven anser att strategierna kan vara 

till hjälp vid inlärning av matematik.  

En inledande skriftlig intervju, som bestod av en öppen fråga, genomfördes med varje elev för 

att få tillgång till deras tankar och idéer om begreppet bråk (se bil 2). Fördelen med att göra 

intervjun skriftligt istället för muntligt är tidsbesparingen, nackdelen är att det ställer höga 

krav på informanternas uttrycksförmåga i skrift. Anledningen till denna skriftliga intervju var 

att hitta en lägsta nivå av kunskap i de båda grupperna, som sedan kom att användas som 

utgångspunkt för lektionsplaneringen till de första lektionerna.  
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4.2 Urval och bortfall 

 
Urvalet av skola skedde genom uteslutning. Först uteslöts de skolor inom kommunen där 

författaren bedrivit undervisning. Detta innebar en högre grad av objektivitet i 

undersökningen. Av de kvarvarande skolorna uteslöts de skolor som inte bedrev 

nivågrupperad undervisning i matematik. En skola återstod då och efter att ha uteslutit alla 

klasser som inte bedrev nivågrupperad undervisning i matematik i denna skola återstod två 

klasser i år 6. Urvalet till min undersökning var alla individer inom dessa två klasser.  

Bortfallet i denna undersökning var två elever i gruppen med övervägande lågpresterande 

elever. Det interna bortfallet i enkäten består av tio svarstillfällen. Två elever i gruppen med 

övervägande högpresterande elever har inte besvarat fråga ett och fråga två, i samma grupp 

har två elever inte besvarat fråga tre och tre elever har inte besvarat fråga fem. I gruppen med 

övervägande lågpresterande elever har en elev inte besvarat fråga tre.  

 

4.3 Kontext 

 
Den valda skolan är en F-6 skola med totalt 138 elever. De två parallellklasserna i år 6 består 

av totalt 33 elever. I gruppen med övervägande lågpresterande elever är 13 elever inplacerade 

och i gruppen med övervägande högpresterande elever är 20 elever inplacerade. Gruppen med 

övervägande lågpresterande elever kommer i fortsättningen benämnas blå gruppen och 

gruppen med övervägande högpresterande elever kommer att benämnas röda gruppen. 

Undervisningen i de båda grupperna består till största delen av enskilt arbete i läroboken. 

Båda grupperna arbetar i läroboken för år fem. Anledningen till detta är att berörda klasslärare 

menar att denna bok motsvarar elevernas nivå av kunskap.   

 

4.4 Genomförande  

 
Denna undersökning utfördes som ett undervisningsförsök. Undersökningsteknikerna för 

denna empiri var videoinspelningar av lektionerna, informella intervjuer med klasslärarna, 

skriftliga intervjuer med eleverna, enkäter och dagboksskrivande.  

Klasslärarna för de två parallellklasserna för år 6 på denna skola kontaktades av författaren. 

De tillfrågades om denna undersökning var möjlig och de visade stort intresse varpå rektors 

synpunkter också efterfrågades av författaren. Även från rektor framkom endast positiva 

synpunkter.  

Vid ett inledande besök informerade författaren eleverna om syftet med undersökningen och 

de råd som Chapin et al. (2003) förordar när strategierna används (se bil 1). Författaren och 

eleverna bearbetade då också dessa råd tillsammans. Eleverna fick vid samma tillfälle också 

genomföra en kunskapstest i form av en skriftlig intervju som behandlade begreppet bråk (se 

bil 2). Ett missiv brev (se bil 3) skickades ut till berörda föräldrar efter det inledande besöket.  

Då inga föräldrar kontaktade författaren eller klasslärarna videofilmades efterkommande 

lektioner. Dessa lektioner videofilmades av respektive klasslärare. Grupperna var 

nivågrupperade i två grupper och eleverna var uppblandade mellan de två klasserna. De två 

grupperna bestod av övervägande lågpresterande elever respektive övervägande 

högpresterande elever. Både klasslärare och elever har rollen som utomstående eftersom 
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enbart författaren genomförde införandet av strategierna i berörda lektioner. Det matematiska 

innehållet för dessa lektioner styrdes av att nästa kapitel i läroboken behandlade bråk. 

Klasslärarna ansåg därmed att detta innehåll var lämpligt för dessa lektioner. 

Veckan efter det inledande besöket genomfördes två lektioner varje vecka av författaren, en 

lektion för varje grupp, under påföljande fyra veckor. De fyra veckorna var sammanhängande 

utom för två separata veckoavbrott på grund av höstlov och friluftsdag. Totalt videofilmades 

åtta lektioner av respektive klasslärare. Nivån på första lektionen i respektive grupp grundades 

på elevsvaren i den skriftliga intervjun. Därefter planerades lektionsinnehållet efter vad som 

framkommit i respektive föregående klassrumsdiskussion i de båda grupperna. I direkt 

anslutning till varje lektion skrev författaren tankar kring aktuell lektion i dagboken och om 

möjligt utfördes informella intervjuer med klasslärarna. Författaren förde också 

dagboksanteckningar i samband med de informella intervjuerna med klasslärarna. Om detta 

inte var möjligt fördes dagboksanteckningar i samband med att de informella intervjuerna 

istället genomfördes i efterhand via telefonkontakt med klasslärarna.  

Nya lektioner planerades av författaren efter varje lektion (se bil 4) för att kunna bygga vidare 

på elevernas tankar. Den hermeneutiska cirkel- eller spiralformad processen genomdrevs på 

så vis efter varje lektionstillfälle. Eftersom varje vecka med nya lektioner innebar en förnyad 

datainsamling genomförde författaren ett kontinuerligt bearbetande av data. Eftersom varje 

nytt lektionstillfälle innebar en förändring genomfördes aldrig en pilotstudie. Varje 

lektionstillfälle motsvarade på sätt och vis en pilotstudie i sig självt.  

I mitten av denna period fick eleverna tillbaka den skriftliga intervjun som behandlade 

begreppet bråk. De fick besvara den igen men de skrev nu med röd färg. Detta innebar att 

deras första svar kunde urskiljas eftersom detta svar hade skrivits med blå färg. Elevernas 

andra svar beaktades av författaren tillsammans med aktuella föregående lektioner när de sista 

lektionerna planerades. Efter sista lektionen fick eleverna också besvara enkäten och då 

påbörjades analysarbetet av denna studies resultat i en mer slutgiltig form.  

 

4.5 Bearbetning och analys 

 
Analysarbetet genomfördes enskilt av forskaren med viss telefonkontakt med berörda 

klasslärare. Videoinspelningarna från alla lektioner transkriberades. Transkriberingen skedde 

med hjälp av dator då elevernas kommunikation och kroppsspråk nedtecknades. 

Transkriberingen var viktig inte bara för att underlätta bearbetningen av data. Den var också 

viktig på det sättet att videoinspelningarna då också granskades mycket noggrant. Sedan 

bearbetades utskrifterna av videoinspelningarna, dagboksanteckningarna och elevsvaren i 

enkäten. Först analyserades nämnda materiel som en helhet för de två olika 

nivågrupperingarna. Särskild vikt lades på att upptäcka gemensamma teman för de två olika 

grupperna. Ett sätt att försöka förstå all data är genom att söka efter mönster återger 

Rönnerman (2004). Detta för att skapa en sammanhängande helhet med utgångspunkt från 

denna undersöknings syfte och frågeställningar. Dessa teman används som underrubriker i 

resultatdelen. Därefter lästes transkriberingen, dagboksanteckningarna och elevsvaren i 

enkäten återigen igenom ett flertal gånger fast denna gång separat för respektive 

nivågruppering. Särskild vikt under analysarbetet denna gång lades på att upptäcka skillnader 

och likheter för de gemensamma temana inom de båda nivågrupperingarna. En växling mellan 

att se helheten och delarna kan medföra ny insikt om det som undersöks (Merriam, 1994). Till 

viss del analyserades elevsvaren även på individnivå genom att individuella svar från 
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respektive grupp beaktades. De skillnader och likheter som framkom inom de båda 

nivågrupperingarna jämfördes med varandra och kunde bekräftas som sannolika av berörda 

lärare. Dessa skillnader och likheter för de gemensamma temana inom de båda 

nivågrupperingarna motsvarar denna undersöknings resultat, som sedermera tolkats i 

analysdelen för denna rapport. 

 

4.6 Reliabilitet och validitet  

 
Enligt ovan har jag klargjort min position, redogjort för antaganden och teorier och förklarat 

min ställning till gruppen. Min uppfattning är att metoderna beskrivits med tillräcklig 

detaljrikedom och noggrannhet och det är därmed möjligt för en utomstående att följa i 

samma fotspår. Dessutom finns exempel på lektioner i bilaga (se bil 4). De fördjupade 

elevkommentarerna och de informella intervjuerna med klasslärarna användes till att bekräfta 

eller dementera tolkningar som dragits. Triangulering har också skett. Triangulering innebär 

att till samma frågeställning har olika undersöknings metoder använts (Goetz & LeCompte, 

1984). Det som undersöktes i denna studie skedde via videoinspelningar, informella samtal 

med klasslärarna, enkäter till eleverna, skriftliga intervjuer som behandlade elevernas tankar 

och idéer om begreppet bråk och dagboksanteckningarna. I och med denna triangulering har 

det undersökta synliggjorts på ett heltäckande sätt. Till följd av detta anser jag att reliabiliteten 

är säkerställd för denna studie. 

Vad gäller enkäterna som mätte elevernas åsikter om strategierna så genomfördes aldrig test-

retest metoden på grund av tidsbrist. Denna metod redogör Eilertsson (2005) går ut på att 

samma människor som först besvarade enkäten får samma enkät igen efter en kort tid. Perfekt 

överensstämmelse ger kappavärde ett. Författaren och berörda klasslärare bedömer att detta 

värde för denna undersökning ligger närmare ett än noll trots att test-retest metoden aldrig 

gjordes vilket indikerar att reliabiliteten är god. Enkäterna hade en hög samtidigvaliditet. 

Detta innebär att enkäten och det kriterium, i detta fall strategierna låg parallellt i tiden 

(Eilertsson 2005). Desto högre samband mellan frågorna i enkäten och det kriterium som skall 

mätas desto högre validitet. Även validiteten för detta samband med avseende på enkäterna är 

god. Nedan följer en redovisning av övriga delar inom denna undersökning beträffande denna 

studies validitet. 

De informella samtalen med klasslärarna, som var av explorativ natur och därmed 

begränsades eller hämmades de inte av strukturerade frågor. Detta bidrog till att den 

dialogiska validiteten infriades. Den skriftliga formen av intervju ställer högre krav på 

informanternas skriftliga förmåga som nämnts ovan. Elevernas skriftförmåga för år 6 

bedömdes vara tillräcklig för detta syfte. Det visade sig att elevernas svar saknade 

detaljrikedom. Den skriftliga intervjun med eleverna har därmed mindre god dialogisk 

validitet menar jag. Den dialogiska validiteten för enkäten är däremot mycket hög då många 

olika åsikter framkom.  

Alla elever i klasserna tillfrågades och därmed uteslöts ingen elev från undersökningen. Båda 

klasslärarna inkluderades också i undersökningen. Perspektiv som berör elevernas och 

klasslärarnas respons och åsikter kring undersökningen har beaktats. Två elever hade 

önskemål om att inte delta i undersökningen vilket beaktades. Elevernas respons och åsikter 

beaktades via videoinspelningarna och enkäterna som behandlade elevernas individuella och 

kollektiva åsikter om strategierna. Klasslärarnas respons och åsikter beaktades via de 
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informella samtalen. Detta medför att både eleverna och klasslärarna har fått möjlighet att 

bedöma värdet av användandet av strategierna i berörda klassrumsdiskussioner.  

Den undervisning som tidigare bedrivits i grupperna sammanfaller med övrig undervisning 

som bedrivs i Sverige. Även grupperna i denna studie har använt sig mest av läroboken i 

matematikundervisningen (Skolverket, 2008). Vidare var varken lärare eller elever delaktiga i 

utformandet av undersökningen. Vilket kan tyda på att det inte finns någon anledning att 

misstänka att eleverna eller klasslärarna har haft någon vinning i att färga denna undersökning 

på något sätt. Följaktligen menar jag att validiteten för denna studie är god. 

 

4.7 Etiska överväganden 

 
Vetenskapsrådet (2009) betonar att videomediet har en särpräglad intimitet. Denna intimitet 

finns inte hos andra datainsamlingsmetoder. Följden av detta kan vara att material kan 

upplevas som mycket personligt och utlämnande och som inte heller utan vidare kan 

avidentifieras. Eftersom användandet av video är känsligt är det till gagn om berörda personer 

får informationen både muntligt och skriftligt. Enligt Vetenskapsrådet (2009) ska vissa krav 

uppfyllas gällande information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande.  

Hur ska videomateriel hanteras och användas, hur länge och på vilket sätt bör de förvaras är 

viktiga beaktanden när video används som forskningsmetod. Utöver syftet med 

undersökningen ska därför också dessa frågor inkluderas när informationskravet behandlas. 

Denna information gavs skriftligt till föräldrarna i missivbrevet (se bil 3) och muntligt till 

eleverna under den inledande träffen.  

Samtyckeskravet togs också upp under den inledande träffen med eleverna och behandlas 

även det i missivbrevet (se bil 3). Kritik kan framföras mot att samtyckeskravet skedde per 

automatik om föräldrarna inte kontaktade skolan. Detta visade sig fungera i dessa klasser 

eftersom föräldrarna till två elever kontaktade skolan och eleverna också avstod från att delta i 

undersökningen. Vetenskapsrådet uppmärksammar att problem kan uppstå med 

samtyckeskravet om andra forskare önskar analysera inspelningarna. Ett sådant 

”återanvändande” bör föregås av ett nytt samtycke. Detta problem undviks eftersom filmerna 

förstörs (se bil 3) när undersökningen är avslutad.  

Konfidentielitetskravet uppnås i och med att, som nämnts ovan, att det endast är författaren 

som ska se filmerna och att de förstörs. Detta lyftes också i diskussionen med eleverna den 

första träffen. Därmed undviks behovet av att avidentifiera videomaterialet.  

Nyttjandekravet som innebär att insamlad data endast får användas för forskningsändamål, 

säkerställs också i och med att videofilmerna förstörs (se bil 3). Denna aspekt fanns också 

med i samtalet med eleverna den första träffen.  

 

 

5. Resultat och analys  

 
Klassrumsdiskussioner består självfallet av många beståndsdelar som är av komplex natur. 

Även klassrummets kontextuella betydelse påverkar naturligtvis också klassrumsdiskussioner. 



22 
 

2 1

6

1 12
0

8
6

4

Ej 
svarat

Inte alls Lite Mycket Väldigt 
mycket

Strategi 6. Läraren säger "Prata med 

grannen 2-3 min."

Figur 1. Den utsträckning eleverna 

i de båda grupperna anser att en 

viss strategi kan vara till hjälp vid 

inlärning av matematik.

Blå gr Röd gr

 

För att försöka underlätta resultatredovisningen har jag begränsat den till tre större och 

överlappande delar; kommunikation, interaktioner och metakognition. Trots att dessa tre delar 

är svåra att särskilja har jag valt att göra denna uppdelning. Anledningen till det är att denna 

indelning har den mest optimala överrensstämmelsen med denna studies syfte. Studiens fokus 

är samspel mellan elevernas prat och tankar och dessa delar utgör en process som är nära 

förbundna med varandra. Således återspeglas elevernas prat, samspelet och elevernas tankar i 

nämnd ordning i ovan nämnda huvudrubriker. Resultatredovisningen under varje huvudrubrik 

tar också avstamp i nämnd ordning i följande strategier; ”prata med grannen”, ”revoicing” och 

”tid att tänka”.   

Resultatet för respektive frågeställning för denna studie bearbetas i form av generella 

beskrivningar och utdrag av transkriberingar från specifika delar av berörda 

klassrumsdiskussioner. Olika teman lyfts för varje huvudrubrik, inom vilka skillnader och 

likheter för de två olika nivågrupperingarna redovisas. Dessa skillnader och likheter 

analyseras slutligen i två avseenden genom att de dels tolkas gentemot tidigare forskning och 

att de sätts i relation till de teorier och begrepp som utgör studiens referensram. Detta avsnitt 

avslutas med en sammanfattning av olika faktorer som kan ha betydelse för utveckling av 

klassrumsdiskussioner med tillhörande strategier. 

 

5.1 Elevernas kommunikation  

 
 Detta huvudområde behandlar två teman; elevernas 

inställning till kommunikation och elevernas 

kommunikationsbeteende. 

 

5.1.1 Resultat; elevernas inställning till 

kommunikation  
 

I enkäten svarar 10 av 20 i röda gruppen och 2 

elever av 11 i blå gruppen (se fig 1) att strategin ” 

prata med grannen” är till mycket eller väldigt 

mycket hjälp när de ska lära sig matematik. Resten 

av eleverna tycker att samma strategi kan vara till 

lite eller inte alls till hjälp, när de ska lära sig 

matematik. Det interna bortfallet är för denna fråga, 

”Kan detta sätt hjälpa dig när du ska lära dig matematik? (Ringa in det som passar)”, två både 

i röda och blå gruppen. De elever som anger kommentarer i enkäten om vad som är bra med 

denna strategi ger olika anledningar till detta. I blå gruppen framkommer att det som är bra 

med samma strategi är att det då är möjligt att prata om lite annat. I samma grupp uttrycks att 

det är bra att få svaret av kompisen. I röda gruppen uttrycker elever att vad som är bra med 

denna strategi är att det då är möjligt att dela tankar, att få andra tankar, att få och ge 

förklaringar och att uppnå förståelse. Även att det blir mindre jobb i boken är bra uttrycks i 

samma grupp. Vidare framförs åsikten det som är bra med strategin att prata med grannen är 

att det då ges mer tid till att tänka. I röda gruppen framkommer som negativt att grannen kan 

ha en dålig förklaring och att man kan glömma bort sig. Eleverna i blå gruppen har skrivit 

”tråkigt” och specificerar inte mer än så. Fördelning mellan antalet positiva och negativa 

kommentarer i respektive grupp för denna strategi redovisas i tabell 1 (se nedan). 
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Aktiviteten i röda gruppen är allmänt högre jämfört med den blå gruppen. Denna skillnad är 

dock större när strategin ” prata med grannen” används. Några elever i blå gruppen ställer sig 

då och då frågande om det verkligen är nödvändigt att delta. Nedan exempel påvisar hur 

aktiviteten i röda gruppen kan gestaltas då eleverna uppnår förståelse. 

 

Exempel 1: 

Starten för följande klassrumsdiskussion i röda gruppen består av frågan; Hur stor andel av 

sugrören är blå, 4 blå och 2 gröna sugrör är fastsatta på vita tavlan. Efterföljande fråga är; Vad 

är det för skillnad på svaren när du frågar efter andel och antal. 

(104) Matilda: På antal då får man veta hur många det är, på andel då får man veta hur många 

(105) allihop är, antal 4 blå när man pratar om andel då får man veta hur många gröna det är 

(107) också 

(108) L: Hmm Kan någon upprepa vad Matilda sa? 

(109) Samuel: Nu förstår jag vad hon mena En röst; jag med 

(110) L: Men jag vill gärna fortsätta lektionen i alla fall Vilken härlig känsla du vill ändra ditt 

(111) tänk nu kan man säga så? 

(112) Samuel: Hmm 

(130) L: Kan du upprepa en gång till andel och antal vad får vi reda på? Drar namnlapp (Dnl)  

(131)Irma 

(132) Irma: Om man säger andel då får man reda på att det är 6 sugrör och 4 av dom är blå 

(133) säger man antal då får man bara reda på att det finns 4st blåa Flera röster; ah nu fattar 

(134) jag, jag fattar med 

Strategin prata med grannen är den mest uppskattade strategin i både röda och blå gruppen 

vilket framkommer i tabell 1(se nedan). Eleverna i blå gruppen har överlag lågt intresse, 

jämfört med eleverna i röda gruppen, av att försöka förklara, att försöka reda ut varför de 

tänker olika och att kontrollera om svaret stämmer eller inte tillsammans med grannen under 

utförda klassrumsdiskussioner.  De olika lösningar som framkommer i röda gruppen efter att 

de pratat med grannen utgör en grund för elever att dra slutsatser från i den direkt 

efterföljande klassrumsdiskussionen.  Ingen elev i blå gruppen lyfter fördelar med att dela 

tankar med varandra. I röda gruppen är det tydligt att eleverna anser att prata är till nytta för 

att uppnå förståelse. I blå gruppen tycks eleverna vara av åsikten att ta del av övrigas tankar 

och idéer är mer av ett hinder för att uppnå förståelse. 

 

5.1.2 Resultat; elevernas kommunikationsbeteende 

Antalet positiva och negativa kommentarer om strategierna i respektive grupp kan vara en 

indikator till elevernas kommunikationsbeteende i denna undersökning. Därför lyfts denna 

fördelning enligt elevsvaren i enkäten i tabell 1(se nedan).  

Den totala andelen elever som uttryckt positiva kommentarer i enkäten om minst en av alla 

strategier skiljer sig åt i de båda grupperna och består av ungefär hälften av eleverna, 5 av 11 
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elever i blå gruppen och tre fjärdedelar av eleverna i röda gruppen, 15 av 20 elever Andelen 

som uttryckt negativa kommentarer om minst en av dessa strategier i enkäten återspeglar 

andelen positiva kommentarer i de båda grupperna, 6 av 11 elever i blå gruppen och 14 av 20 

elever i röda gruppen.  

Eleverna i röda gruppen uttrycker belåtenhet (se exempel 1 ovan rad 131-134) när de förstår 

och även missnöje när de inte förstår under de klassrumsdiskussioner som ingår i denna 

studie. En elev i röda gruppen är mycket irriterad vid ett tillfälle och anser att en elev förklarar 

så dumt och menar att läraren kan väl bara förklara. Dessa känsloyttringar märks inte i blå 

gruppen under utförda klassrumsdiskussioner. Flera elever främst i blå gruppen anger överlag 

enligt enkäten att klassrumsdiskussioner med tillhörande strategier är tråkiga. I röda gruppen 

är motsvarande generella negativa känsla att klassrumsdiskussioner med tillhörande strategier 

är förvirrande.  Vidare framkommer i samma enkät att en ganska vanlig uppfattning i blå 

gruppen är att detta är komplicerat. 

Tabell 1. Fördelning mellan antalet positiva och negativa kommentarer i röda och blå gruppen 

Strategi/Kommentarer Antal 

positiva  

Röd grupp 

Antal 

negativa  

Röd grupp 

Antal 

positiva  

 Blå grupp 

Antal 

negativa  

Blå grupp 

1. Läraren säger: ”Menar du så här……….Tycker du att det 

stämmer?”   
6 9 3 5 

2. Elev upprepar med egna ord vad en annan elev har sagt. 6 13 2 4 

3. Läraren frågar elever om de håller med eller inte vad 

föregående elev sagt och varför. 
9 4 2 4 

4. Läraren väntar 20 sek innan elev får besvara en fråga. 10 8 3 4 

5. Läraren frågar om elever vill lägga till något. 8 7 3 5 

6. Läraren säger ”Prata med grannen 2-3 minuter.”   

 

13 4 3 2 

 

I båda grupperna förekommer så kallade off-task aktiviteter, sådana aktiviteter som inte har 

med lektionsinnehållet att göra. Till skillnad från blå gruppen är det färre elever som gör det i 

röda gruppen och under kortare perioder. När elever engagerar sig i blå gruppen väljer de 

ibland att presentera sina tankar på ett sätt som försvårar förståelse för övriga elever. Ingen av 

de övriga eleverna protesterar då i blå gruppen, vilket sker i röda gruppen. Anledningen till 

redogörelserna av sina idéer är för att locka fram skratt hos övriga elever. Vid ett tillfälle var 

det nödvändigt att avbryta lektionen i blå gruppen eftersom den inte var genomförbar på 

grund av störande prat. En handfull elever pratade med hög volym med respektive grannar 

och kommentarer ropades ut högt i klassrummet. Detta ledde till att övriga elever inte hörde 

vad som sades. Dessutom pratar de elever som svarar ofta tyst i blå gruppen. Vid ett tillfälle 

legitimerar en elev i blå gruppen en annan elevs mindre matematiska tankar trots att eleven i 

fråga egentligen inte håller med. Nedan påvisar detta i blå gruppen.  
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Exempel 2: 

Starten för följande klassrumsdiskussion i blå gruppen består av frågan; Hur många delar är 

den här rektangeln uppdelad i? Rektangeln som är uppritad på vita tavlan är indelad i 

femtedelar. Efterföljande fråga är; Vilket namn som slutar på del skulle passa på delarna i den 

här rektangeln? 

(117) Elisabeth M: Men man skulle också kunna säga sjättedelar 

(118) L: Om den här figuren? 

(119) Elisabeth M: Eftersom det är 5 inuti och en utanpå blir det liksom 6 

(120) L: Ja du tänker så här att om man tar bort alla streck så har du en där också Elisabeth M 

hmmar 

(121)L:... spännande tanke nu vill jag att du funderar på det här håller du med om det här eller 

(122) inte skulle 1/6 också passa Drar Namnlapp (Dnl)Alice 

(123) Alice: Jo jag tror det  

(124) L: Och hur tänker du då 

(125) Alice: Samma som Elisabeth M om jag tar bort strecken 

(126) L: Håller du med eller inte Dnl Linn 

(127) Linn: lågt det är ju en hel där 

(127) L: Så håller du med eller inte 

(128) Linn: Jag håller med 

 

5.1.3 Analys; elevernas kommunikation 

 

När elever i röda gruppen uttrycker att de förstår visar eleverna att kommunikationen främjar 

inlärningen. Kommunikationen inom blå gruppen återspeglar inte detta lika tydligt. Den 

allmänt lägre koncentrations- och aktivitetsnivån som råder i blå gruppen jämfört med röda 

gruppen kan tyda på att inlärningen i blå gruppen är lägre jämfört med i röda gruppen. 

Resultatet för denna studie tycks därför vara i linje med tidigare forskning nämligen att medel 

och högpresterande elevers inlärning gynnas i homogena grupper medan lågpresterande 

elevers inlärning inte gör det (Loveless, 1998; Wallby et al., 2001). Undervisningen har 

genomförts på samma sätt i de båda grupperna i denna studie och betraktas därmed som 

likvärdig. Detta är vanligtvis inte fallet när nivågrupperingar undersöks (Wallby et al., 2001). 

Orsakerna till elevernas olika grad av inlärning i denna studie kan därmed rimligtvis inte 

tillskrivas en skillnad i undervisningen.  

Elevernas inställningar till berörda klassrumsdiskussioner i denna studie verkar sporra elever 

till att förklara sina tankegångar i betydligt större utsträckning i röda gruppen jämfört med i 

blå gruppen. Många elever i samma grupp tycks ha åsikten att det inte finns något mer att 

resonera om efter att svaret har avslöjats och att det är tråkigt att vänta är i linje med att elever 

anser att snabbhet och riktighet är viktigare än att tänka kring uppgiften och att försöka förstå 

(Forman et al., 1998). Eventuellt är detta också en bakomliggande orsak till kommentaren 
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från en elev i blå gruppen att det är bra att prata med kompisen för då kan du få svaret. 

Möjligtvis har elever uppfattningen när de kommer till skolan att det finns bara ett rätt svar 

och det svaret har läraren i sin ägo (a.a.).  Det verkar råda en viss regelbundenhet av 

reaktioner i respektive grupp under berörda klassrumsdiskussioner. I röda gruppen fortsätter 

eleverna att söka förklaringar i större utsträckning jämfört med blå gruppen. I blå gruppen 

slutar eleverna att söka förklaringar tidigare än röda gruppen och diskussionerna i samma 

grupp slutar oftare med att många elever tittar bort under tystnad jämfört med röda gruppen.    

Att svaren är personbundna i blå gruppen kan bero på att alla elever i samma grupp inte anses 

vara legitimerade (O´Connor, 1998). Anledning till att eleven i blå gruppen (se exempel 2 rad 

128 ovan) höll med kan vara en kombination av lågt självförtroende inom ämnet och 

kamratpåverkan. Detta överrensstämmer med vad O´Connor (1998) betonar att det inte enbart 

är kvalitén i resonemanget som har betydelse utan också elevernas sociala ställning, 

trovärdighet och prestige. Kamraternas betydelse (Sjöberg, 2006) är en faktor bland andra 

som verkar resultera i ett större missgynnande av berörda klassrumsdiskussioner i blå gruppen 

jämfört med i röda gruppen. Två elever i blå gruppen påpekar att detta är dåligt att elever 

måste svara. Den irritation som framkommer i blå gruppen över att behöva svara kan 

eventuellt vara en kombination av dåligt självförtroende (Chiu & Tron, 2004) och 

kamratpåverkan (Sjöberg, 2006).  

Elever upplever matematik som mer positivt i sammanhållna klasser och som mer negativt i 

nivågrupperingar (Wallby et al., 2001). I denna studie är elevernas upplevelser i blå gruppen 

samstämmiga med tidigare forskning.  Det finns likheter mellan eleverna i röda gruppen och 

ÖMR-elever, elever som är i övre delen i matematiska resonemangsmätningar, (Chiu & Tron, 

2004). Den största likheten är att det också hos eleverna i röda gruppen finns en vilja att 

bemästra problemet precis som hos ÖMR-eleverna (a.a.). Det finns också likheter mellan 

eleverna i blå gruppen och UMR-elever, elever som är i undre delen i matematiska 

resonemangsmätningar (a.a.). I blå gruppen är elevernas passivitet högre än i den röda 

gruppen vilket överrensstämmer med forskning om UMR-elevers beteenden (a.a.). UMR-

eleverna och eleverna i blå gruppen hamnar i en negativ spiral. Intresset får aldrig en chans att 

frodas eftersom eleverna undviker att engagera sig i klassrumsdiskussioner. Det uppstår en 

paradox därför att klassrumsdiskussioner erbjuder en möjlighet till förståelse inom ämnet men 

eleverna som är i störst behov av detta tycks vara onåbara.  

En samstämmighet tycks råda mellan elevernas syn på klassrumsdiskussioner i röda gruppen 

och synen att en strukturerad klassrums kommunikation kan ha en stor effekt på deras 

inlärning (O`Connor, 1998). Synsättet att inlärning är deltagande i kunskapande (Sfard, 2007) 

verkar vara mindre främmande för eleverna i röda gruppen jämfört med eleverna i blå 

gruppen. En elev i röda gruppen menar att fördelen med strategin att prata med grannen är att 

den ger mer tid att tänka. Eleven i fråga behöver kanske mer tid till att medvetandegöra sina 

egna tankar efter påverkan från klassrumsdiskussioner innan han eller hon kan sätta ord på 

dem. Denna elevs åsikt kan innebära en samstämmighet med teorin att det konstruktivistiska 

och det sociokulturella perspektivet kompletterar varandra genom att den mentala aktiviteten 

finns både inom individen och i samspelet mellan individer (Cobb, 1994). Eftersom eleverna i 

röda gruppen i hög grad resonerar med grannen och sedan delger sina tankar i berörda 

klassrumsdiskussioner, kan denna elevs åsikt också tolkas som att ha beröringspunkter med 

antagandet att kommunikation är det kollektiva görandet av att tänka (Sfard, 2007). En annan 

elev i röda gruppen anser att prata med grannen är dåligt därför att man då kan glömma bort 

sig, stöder eventuellt inte detta antagande. Detta kan indikera ett större behov för denna elev 

av att behålla den mentala aktiviteten i sitt huvud hellre än i individen medan social aktivitet 

pågår (Cobb, 1994). Alternativt kan anledningen till elevens åsikt vara att eleven i fråga 
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internaliserar klassrumsdiskussionen för en fortsatt tyst dialog för sig själv (Mercer, 2008). 

Eventuellt internaliserar även eleverna i blå gruppen klassrumsdiskussioner genom att dra 

slutsatser tyst för sig själv.  

 

5.2 Elevernas interaktioner 

 
Detta huvudområde behandlar två teman; interaktioner i form av ”revoicing” och interaktioner 

i form av ”scaffolding”. 

 

5.2.1 Resultat; interaktioner i form av ”revoicing”  

 

I enkäten svarar 4 av 20 i röda gruppen och 0 elever 

av 11 i blå gruppen (se fig 2) att strategin läraren 

frågar ”menar du så här” är till mycket hjälp när de 

ska lära sig matematik. Resten av eleverna tycker att 

samma strategi kan vara till lite eller inte alls till 

hjälp, när de ska lära sig matematik. Det interna 

bortfallet är för denna fråga, ”Kan detta sätt hjälpa 

dig när du ska lära dig matematik? (Ringa in det som 

passar)”, två i röda gruppen. De elever som anger 

kommentarer i enkäten om vad som är bra med 

denna strategi ger olika anledningar till detta. 

Eleverna i blå gruppen har skrivit ”bra” och 

specificerar inte mer än så. De flesta anledningarna i 

röda gruppen till att denna strategi är bra, handlar om 

vikten av förklaringar. Eleverna har åsikterna att 

denna strategi är ett tillfälle att tydliggöra sina tankar, att kolla att läraren förstår elevens 

tankar, och att nya tankar kanske dyker upp. De flesta negativa åsikterna i röda gruppen 

handlar om att det blir förvirrande och i blå gruppen handlar de flesta om att de blir tråkigt. 

Fördelning mellan antalet positiva och negativa kommentarer i respektive grupp för denna 

strategi redovisas i tabell 1 (se ovan). 

I enkäten svarar 4 av 20 i röda gruppen och 0 elever 

av 11 i blå gruppen (se fig 3) att strategin elev 

upprepar med egna ord vad annan elev sagt, är till 

mycket hjälp när de ska lära sig matematik. Resten 

av eleverna tycker att samma strategi kan vara till 

lite eller inte alls till hjälp när de ska lära sig 

matematik. Det interna bortfallet är för denna fråga, 

”Kan detta sätt hjälpa dig när du ska lära dig 

matematik? (Ringa in det som passar)”, två i röda 

gruppen. De elever som anger kommentarer i 

enkäten om vad som är bra med denna strategi ger 

olika anledningar till detta.  Elever i röda gruppen 

menar att saker lättare fastnar i minnet och att det 

avslöjar om alla förstår. Vidare får alla en chans att 

hänga med. I röda gruppen behandlar de negativa 
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kommentarerna följande; det blir förvirrande och svårt att komma ihåg, när läraren förklarar 

på ett annat sätt och när läraren säger fel. Elever i blå gruppen har inte specificerat vad som är 

”bra” och vad som är negativt består övervägande i samma grupp av att det är tråkigt. 

Fördelning mellan antalet positiva och negativa kommentarer i respektive grupp för denna 

strategi redovisas i tabell 1 (se ovan). 

I enkäten svarar 4 av 20 i röda gruppen och 1 elev av 

11 i blå gruppen (se fig 4) att strategin läraren frågar 

om elev håller med eller inte vad tidigare elev sagt, är 

till mycket hjälp när de ska lära sig matematik. 

Resten av eleverna tycker att samma strategi kan vara 

till lite eller inte alls till hjälp när de ska lära sig 

matematik. Det interna bortfallet är för denna fråga, 

”Kan detta sätt hjälpa dig när du ska lära dig 

matematik? (Ringa in det som passar)”, ett både i 

röda och blå gruppen. De elever som anger 

kommentarer i enkäten om vad som är bra med denna 

strategi ger olika anledningar till detta. Elever i röda 

gruppen lyfter vikten av att olika svar framkommer 

och att detta kan leda till nya tankar om lösningarna 

och en chans att rätta till felaktiga svar. Vidare anser 

elever i röda gruppen att det är bra att för att man då får reda på det rätta svaret. Eleverna i blå 

gruppen har skrivit ”bra” och specificerar inte mer än så. I både blå gruppen och i röda 

gruppen finns åsikten att denna strategi är negativ eftersom det är förvirrande. I röda gruppen 

framkommer att om man inte förstår frågan är det svårt att svara om det stämmer eller inte. I 

röda gruppen tycker elever att det blir tjatigt. Fördelning mellan antalet positiva och negativa 

kommentarer i respektive grupp för denna strategi redovisas i tabell 1 (se ovan). 

I enkäten (se fig 5) svarar 6 av 20 i röda gruppen 

och 0 elever av 11 i blå gruppen att strategin elever 

lägger till, är till mycket hjälp när de ska lära sig 

matematik. Resten av eleverna tycker att samma 

strategi kan vara till lite eller inte alls till hjälp när 

de ska lära sig matematik. Det interna bortfallet är 

för denna fråga, ”Kan detta sätt hjälpa dig när du 

ska lära dig matematik? (Ringa in det som passar)”, 

två i röda gruppen och ett blå gruppen. De elever 

som anger kommentarer i enkäten om vad som är 

bra med denna strategi ger olika anledningar till 

detta. I röda gruppen tycker elever att det är bra för 

man får fler förslag på lösningar. Elever i röda 

gruppen menar att vad som är negativt är att det är 

tidskrävande och att det lätt kan bli rörigt. Frågan 

varför inte bara att räcka upp handen istället framförs också i röda gruppen. Eleverna i blå 

gruppen har skrivit ”bra” och specificerar inte mer än så. Vad som är negativt består 

övervägande i samma grupp av att det är tråkigt. Fördelning mellan antalet positiva och 

negativa kommentarer i respektive grupp för denna strategi redovisas i tabell 1 (se ovan). 

Strategi 1”Läraren säger menar du så här…Tycker du att det stämmer?” värderas alltså inte 

högt som framkommer i tabell 1 (se ovan). Trots det får denna strategi flest röster i blå 

gruppen gällande när elever ska lära sig matematik om kategorierna lite, mycket eller väldigt 
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mycket läggs ihop. Resultatet då är 10 i blå gruppen och 16 i röda gruppen. Strategi 6 ” 

läraren säger prata med grannen i 2-3 min”, ligger ändå bäst till i röda gruppen med 18 röster 

och 8 i blå gruppen om samma kategorier slås ihop. Strategi 3 ” läraren frågar elever om de 

håller med eller inte vad föregående elev sagt och varför” sticker ut något i positiv 

bemärkelse. Denna strategi ligger på tredje plats i röda gruppen som framkommer i tabell 1 

(se ovan). I blå gruppen är det den enda strategi, förutom strategi 6 ” läraren säger prata med 

grannen i 2-3 min”, som bedömts vara till mycket hjälp vid inlärning av matematik.  

 

  5.2.2. Resultat; interaktioner i form av ”scaffolding” 

När elever använder sig av strategin ”prata med grannen” har läraren tillfälle att gå runt och 

lyssna på par samtalen. Det är då eleverna använder sig av så kallad ”scaffolding”.  I båda 

grupperna väljer de att göra detta genom att ställa frågor och ge vägledning. Ingen större 

skillnad i detta val av sätt kan uppmärksammas i de båda grupperna förutom omfattningen 

och detaljrikedomen, som följer tidigare mönster. Eleverna i röda gruppen är fler som ger 

varandra så kallad ”scaffolding” och det sker oftare och under längre stunder.  När olika 

förklaringar återges i helklassdiskussionen efter pratstunder med grannen uttrycker elever i 

röda gruppen att de förstår som nämnts ovan (se ovan exempel 1 raderna 104-107 och 130-

132). Elevernas kunskapsnivåer om detta problem är olika från början i röda gruppen vilket 

framkommer i början av diskussionen kring nämnda problem. Nedan återger början av 

nämnda diskussion.    

Exempel 3:  

Starten för följande klassrumsdiskussion i röda gruppen består av frågan; Hur stor andel av 

sugrören är blå, 4 blå och 2 gröna sugrör är fastsatta på vita tavlan. Efterföljande fråga är; Vad 

är det för skillnad på svaren när du frågar efter andel och antal. 

(26) L: Om jag frågar efter antal vad får jag reda på då? 

(27) Samuel: Men om jag räknar från en 10a så blir det 3 kvar då kan jag lika gärna säga antal 

som andel det spelar väl ingen roll Denna diskussion mynnar ut i nedan kommentarer. 

(66) Samuel: Jag förstår ingenting cirklar och allting jag förstår liksom inte vad det handlar 

(67) om egentligen. Flera röster nej inte jag heller 

Klassrumsdiskussionen i sig medför att endast ett fåtal elever i blå gruppen upptäcker 

sambandet mellan exempelvis 2 av 5 och 2/5, 4 av 6 och 4/6 och så vidare. Många elever i 

röda gruppen har redan upptäckt eller upptäcker detta samband. Nedan påvisar att 

klassrumsdiskussionen inte bidrar till att elever i blå gruppen upptäcker detta samband.  

Exempel 4: 

Starten för följande klassrumsdiskussion i blå gruppen består av frågan; Hur många delar kan 

du dela upp den här rektangeln i? Rektangeln består av ett A4-papper som är indelat i 

fjärdedelar. Efterföljande fråga är; Vilket namn som slutar på del skulle passa på delarna i den 

här rektangeln? 

(102) Aurora: 1 av 4 

(103) L: Kan du förklara varför 



30 
 

(104) Aurora: För att det är 4 rutor och man tar en av 4 rutor 

(105) L: så om jag förstår dig rätt så finns det 4 från början 4 rutor totalt och du tog en av dom 

(106)Aurora: Ja 

(107) L: Välj färg håller du med eller inte….. Alla väljer grön som betyder håller med Vilket 

svar som slutar på del Hur stor andel får Susanna utav det här pappret samma papper? Prata 

med grannen   

(108) mycket lite prat då bryter jag  

(109) Drar namnlapp Göte V 

(110) Göte V: 1/3  

 

5.2.3 Analys; elevernas interaktion 

 

Eleven måste ha kompetens inom undervisningens interaktionsmönster för att han eller hon 

ska kunna komma till tals och kunna demonstrera sina kunskaper (Sjöberg, 2006). Eleverna i 

röda gruppen och lärare i nämnda studie (Herbel-Eisenmann et al., 2009) har samsynen att 

”revoicing” är ett tillfälle för elever att visa vad de tycker. En elev menar också att det då är 

möjligt att kolla om läraren förstår och ”revoicing” ger också en möjlighet att nå fram till 

elever som inte lyssnar. Detta kan tolkas som att eleverna i röda gruppen menar att 

”revoicing” påverkar interaktionsmönstret positivt. Den gynnsamma utvecklingen i röda 

gruppen kan bero på att eleverna här verbaliserar sina tankar och rimligtvis utforskar eleverna 

då också sin förståelse. Detta faktum understryker hur viktigt det är att elever får tillfälle 

förklara hur de tänker (Webb, 2009).  Eleverna behöver också kompetens inom 

undervisningens interaktionsmönster för att kunna demonstrera vad de inte förstår. Eleverna i 

blå gruppen missgynnas eftersom eleverna oftare väljer att besvara frågor med ”jag vet inte”.  

Det i sin tur understryker att undervisningen också måste göra det möjligt för eleverna att 

klara av att sätta ord på sina tankar.  

Denna studies resultat överrensstämmer med tidigare forskning angående hur nödvändigt det 

är att eleverna aktivt deltar i klassrumsdiskussionen (Chiu & Tron, 2004; Lampert, 1990; 

Piccolo et al., 2008). Dessa strategier medför ett mer aktivt deltagande i röda gruppen jämfört 

med i blå gruppen. Vad som fattas i båda grupperna är att eleverna behöver lära sig att 

använda prat på ett mer effektivt sätt för att tänka kollektivt (Mercer, 2008). Alltså att den 

gemensamma klassrumsdiskussionen blir ett verktyg för eleverna att uttrycka sina tankar och 

sedan använda sig av varandras tankar och utveckla dessa tillsammans. Denna så kallade 

”scaffolding” förekommer när läraren ställer frågor som leder till att eleven utforskar sin 

förståelse (McNair, 1998; Chin, 2006). Läraren kan underlätta detta genom att ställa frågor 

som liknar den logiska tankeprocessen som behövs för att lösa ett problem, efterfråga 

alternativa sätt att lösa problemen och engagera elever genom att ställa frågor som sträcker sig 

utöver deras utantillkunskap. Trots att diskussionerna inte leder till avancerad matematisk 

inlärning är det betydelsefullt om eleverna kan komma förbi användandet av utantillkunskap 

för att de ska kunna lära sig (Piccolo et al., 2008). I klassrumsdiskussioner råder en 

balansgång mellan att komma förbi utantillinlärning och graden av förvirring och tristess som 

det framkommit i denna studie att elever då upplever.  
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Det framkommer i studien utförd av Herbel-Eisenmann et al. (2009)  att lärare anser att när 

elever hör om en idé på ett sätt som de tidigare inte reflekterat över eller att när någon elev 

uttrycker sig på ett sätt, som för eleven är mer begripligt än lärares sätt att uttrycka sig, att 

deras matematikinlärning förbättras (a.a.). Det är viktigt att olika svar framkommer av två 

anledningar menar elever i röda gruppen. Dels menar de att nya tankar erbjuder ett tillfälle att 

rätta till ett felaktigt svar och dels att olika svar kan leda till nya tankar om lösningarna. 

Nämnda elevers svar kan därmed tolkas som att de menar att tankar och idéer kan användas 

som byggstenar trots att de inte ordagrant återger detta. Ingen elev i blå gruppen har i enkäten 

uttryckt, som nämnts ovan, att det är bra att dela tankar med varandra. ”Revoicing” har 

potential att användas till att utveckla elever till ”människor som gör matematik” (Enyedy et 

al., 2008, s. 158). När eleverna ”gör matematik” (a.a. s.158) istället för att memorera 

matematik kommer eventuellt synen på nyttan av klassrumsdiskussioner att förändras hos 

eleverna. Eventuellt kan anledningen till åsikten som framfördes i röda gruppen att man 

glömmer bort sig när man pratar med grannen bero på att det är svårt att ta till sig andras 

tankar om den personliga kunskapen endast består av utantillinlärning. Den kan falla som 

korthus när den ska stödja eller reparera brister i andras tankar. 

Klassrumsdiskussioner används samtidigt som ”scaffolding” när eleverna ”gör matematik” 

(Enyedy et al., 2008, s. 158). Kommunikationen i sig kan användas som ”scaffolding” (Chin, 

2006; Hicks, 1998; McNair, 1998; Rasmussen, 2001). Elevernas åsikter i röda gruppen 

sammanfaller även med Rasmussens (2001) beskrivning av ”scaffolding”. Han menar att 

”scaffolding” är ett metaforiskt verktyg som bland annat kan används till att reparera och 

bygga vidare på.  Den rangordning som redovisas av Gnadinger (2008) av vilken 

”scaffolding” som är vanligast förekommande mellan eleverna, överrensstämmer genom att 

de flesta elever även i denna undersökning väljer att ställa frågor när strategin ”prata med 

grannen” används. Kanske elever i röda gruppen även ger instruktioner åt varandra genom 

ZPD som sker enligt Gnadinger (2008).  Det faktum att elever i röda gruppen uttryckt 

förståelse kombinerat med att de från början påvisat olika nivåer av förståelse (se exempel 1, 

rad 131-133) kan eventuellt ge fog för att detta sker. Strategin läraren frågar ”menar du så 

här” kan ha funktionen som ”scaffolding” eftersom det då är möjligt för läraren att stötta 

elevförklaringen. I röda och blå gruppen är de eniga om att denna strategi förvirrar. Två elever 

i röda gruppen anser att det är negativt när läraren förklarar på ett annat sätt och att det är 

jobbigt när läraren säger fel. Ytterligare en elev i röda gruppen anser att om man inte förstår 

frågan är det svårt att svara om det stämmer eller inte. Trots detta anser många elever i båda 

grupperna att denna strategi är betydelsefull vid inlärning av matematik.  

Klassrumsdiskussioner i sig kan bidra till att underlätta för elever att skapa inre bilder. Lärares 

åsikter som framförs i studien utförd av Herbel-Eisenmann et al. (2009) och elever i röda 

gruppen verkar vara eniga om att ”revoicing” är ett medel för att alla ska kunna delta i 

klassrumsdiskussionen. Vilket i sin tur medför en större chans för elever att skapa inre bilder 

eftersom de får fler alternativa förklaringar. Det verkar som att avståndet mellan elevernas 

inre bilder i blå gruppen och lärarens är större jämfört med elevernas inre bilder i röda 

gruppen. Eleverna i blå gruppen har ytterligare svårigheter eftersom de också tycks sakna inre 

bilder alternativt saknar de ord för att beskriva sin inre bild. De är i behov av ett visuellt stöd 

och ett praktiskt utforskande (McNair, 1998) för att erhålla dessa. Modellering är en av sex 

aktiviteter som ingår i listan över kognitionstillstånd och återfinns i NRC-rapporten (National 

Research Council, 1989, s. 31). Eleverna kan dra fördel av att få använda sig av modellering 

som innebär en möjlighet att representera fenomen med mentala konstruktioner.  
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5.3 Elevernas metakognition  

 
Detta huvudområde behandlar två teman; förekomst av tankar och utveckling av tankar.  

 
5.3.1 Resultat; förekomst av tankar 

 

I enkäten (se fig 6) svarar 6 av 20 i röda gruppen och 

0 elever av 11 i blå gruppen att strategin ”tid att 

tänka” är till mycket hjälp när de ska lära sig 

matematik. Resten av eleverna tycker att samma 

strategi kan vara till lite eller inte alls till hjälp när de 

ska lära sig matematik. Det interna bortfallet är för 

denna fråga, ”Kan detta sätt hjälpa dig när du ska lära 

dig matematik? (Ringa in det som passar)”, ett både i 

blå och röda gruppen. De elever i båda grupperna 

som anger kommentarer i enkäten om vad som är bra 

med denna strategi ger samma anledning till detta, 

nämligen att man hinner tänka. Eleverna i båda 

grupperna tycker att det framförallt är tråkigt och i 

röda gruppen framkommer också åsikten att man 

tappar bort sig. Trots detta värderas denna strategi 

ganska högt och hamnar på andra plats i blå gruppen och på tredje plats i röda gruppen. 

Fördelning mellan antalet positiva och negativa kommentarer i respektive grupp för denna 

strategi redovisas i tabell 1 (se ovan). 

Det tar längre tid för eleverna i blå gruppen jämfört med i röda gruppen innan de deltar i 

berörda klassrumsdiskussioner och bidrar med egna tankar. I röda gruppen kan eleverna oftare 

delge sina tankegångar bakom sitt svar och förklaringarna är dessutom mer detaljerade 

jämfört med elevernas svar i blå gruppen. Det är mer vanligt att eleverna i blå gruppen sitter 

tysta, inte svarar när grannen ställer en fråga, tittar bort från grannen, fnittrar eller kluddar. I 

blå gruppen besvarar eleverna oftare frågorna med jag vet inte jämfört med eleverna i röda 

gruppen som nämnts ovan. När elever i blå gruppen ger ett svar har de svårt att sätta ord på 

sina tankar som ligger till grund för deras svar. Frågan ”Hur kommer det sig att du tänker så?” 

är den fråga som i högst utsträckning leder till att eleverna verbaliserar sina tankar för hur de 

kan lösa problem i båda grupperna. Skillnaden mellan grupperna består av omfattningen och 

detaljrikedomen vilket följer tidigare mönster. Följden av detta är att läraren oftare använder 

sig av strategin menar du så här i blå gruppen, jämfört med röda gruppen, för att försöka 

förtydliga elevernas svar. Det är också mer sällan som majoriteten av elever samtidigt 

bearbetar en tankemodell som delges i blå gruppen jämfört med elever i röda gruppen. Detta 

medför att tankarna dessutom oftare förekommer på ett mer fragmentariskt sätt i blå gruppen 

jämfört med röda gruppen. Tankarna tycks också vara mer situationsbundna i blå gruppen 

jämfört med röda gruppen. Nedan påvisar svårigheter i blå gruppen med att erhålla 

förklaringar till elevens svar.  

Exempel 5: 

Starten för följande klassrumsdiskussion i blå gruppen består av frågan; Hur stor andel av 

sugrören är gröna, 3 blå och 3 gröna sugrör är fastsatta på vita tavlan. 

(113) Elisabet M: Men alltså det är ju 1/3 som är grön resten är blå 
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(114) L: Kan du förklara lite närmare hur du får det till tredjedelar.  

(115) Elisabeth M: Alltså… 

(116) L: De är just tredjedelar att det stämmer på de gröna 

(117) Elisabeth M: Det finns ju inga fler gröna på tavlan 

(118) L: Det är totalt 3 gröna är det så du tänker  

(119) Elisabeth M: Ja  

(120) L: Hur kommer du fram till att 3/3 är gröna 

(121) Elisabeth M: Nej det är 1/3 som är grön 

(122) L: Hur tänker du om den här frågan som jag ställde om alla sugrören från början är 

(123) gröna, är det inte lite onödigt då Lotsning att ställa den frågan hur stor andel är gröna. 

(124) Hur tänker du om det? 

(125) Elisabeth M: då passar det bättre med sjättedelar 

(126) L: Om man ska särskilja på färgerna då passar det bättre med sjättedelar 

(127) Elisabeth M: Ja  

(128) L: Om du tänker så skulle du kunna tänka dig att 3/6 också passar bra då som svar på 

(129) hur stor andel av de här sugrören som är gröna 

(130) Elin: Om det skulle vara allihop 

(131) L: Ja precis 

(132) Elisabeth M: Nej det är svårt att förklara 

 

5.3.2 Resultat; utveckling av tankar  

 

Eleverna i röda gruppen är lite tveksamma och frågande till varför det är nödvändigt att bevisa 

olika svar, men genomför en bevisföring framgångsrikt under denna period. När eleverna i blå 

gruppen uppmanas att bevisa blir det knäpptyst och de flesta tittar bort och bevisförfarandet 

påbörjas aldrig. Det utvecklas sällan strukturerade och vägledande diskussioner blå gruppen 

jämfört med röda gruppen. I blå gruppen är elevernas tankar också mer divergenta än i röda 

gruppen. Eleverna i röda gruppen har fler gemensamma referensramar i sina 

klassrumsdiskussioner, (se ovan exempel 1 och 5). Eleverna i blå gruppen uttrycker istället 

olika tankar och idéer som saknar gemensamma referensramar. Deras tankar går inte att hänga 

upp på ett gemensamt ramverk. Detta innebär att elevernas olika tankar och idéer i blå 

gruppen mindre ofta har några beröringspunkter jämfört med röda gruppen och att det därmed 

uppstår oförståelse för olika tankar. Det är också så att tankarna i blå gruppen trasslar ihop sig 

hårdare än i röda gruppen. I röda gruppen kan elevernas tankar oftare redas ut jämfört med blå 

gruppen för att sedan användas som byggstenar. Svaren som framkommer består ganska ofta 

av missuppfattningar i båda grupperna. Läraren lyckades bättre med att reda ut tankarna 

bakom missuppfattningarna i röda gruppen jämfört med i blå gruppen. Nedan påvisar exempel 

på missuppfattning i blå gruppen. 
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Exempel 6: 

Starten för följande klassrumsdiskussion i blå gruppen består av frågan; Hur många delar kan 

du dela upp den här rektangeln i? Efterföljande fråga är; Vilket namn som slutar på del skulle 

passa på delarna i den här rektangeln? En rektangel är uppritad på längden på tavlan och den 

är indelad i fem mindre rektanglar. Den sista rektangeln har markerats med en färgprick. 

(100) L: Vilket namn skulle passa på delarna i den här figuren?  

(101) 2 st räcker upp handen en tar ned handen Lars jag tar dig nu 

(102) Lars: en femtedel 

(103) L: Kan du förklara hur du tänker då? 

(104) Lars: Men eftersom det är 5 st och nästan varje sak slutar på del, till 

(105) exempel 1/3 ¼ och så, så borde femman heta en femtedel Menar Lars den femte eller 

(106) att det totalt är 5 st  

(107) L: Jaaa Hur kommer det sig att du väljer femtedel 

(108) Lars: För att jag går efter nummer linjen 1a 2a 3e 4e 5e 

Det är sällan som eleverna ställer frågor när de inte förstår, både i blå respektive röda 

gruppen. Nedan påvisar ett exempel på fråga som ställdes i blå gruppen därefter ett exempel 

på fråga som ställdes i röda gruppen. 

Exempel 7: 

(98) Lars: Vad säger man om det bara är en? 

(99) L: Vilken bra fråga då säger man att det är en hel 

Exempel 8: 

(86) L: Daniel A jag tänker ta din fråga nu hur var det du sa? 

(87) Daniel A: ¼+ ½ det borde vara 1/6  

 

5.3.3 Analys; elevernas metakognition 

 

Många lektioner i denna studie hade i realiteten en startfunktion och mer så i blå gruppen än 

röda gruppen, med syfte att bena ut olika tankar istället för att utgöra ett tillfälle till utveckling 

av desamma genom resonemang. Följande frågor skulle ha ställts oftare överlag ”Vad vet du 

hittills om problemet?” och ”Vad behöver du veta för att kunna lösa problemet? I båda 

grupperna och särskilt i blå gruppen bör eleverna ha möjlighet att svara via bilder och/eller 

konkret materiel. En tänkbar orsak till att få elever delger sina tankar i blå gruppen kan vara 

att eleverna i diskussionens ytterkant inte gynnas i samma utsträckning som eleverna i 

diskussionens ytterkant i röda gruppen (Rittenhouse, 1998). I blå gruppen finns det färre 

elever, vid färre tillfällen och under kortare stunder att lära av. Elever i blå gruppen verkar 

också mer ovilliga till att förändra sina idéer. I exempel fem illustrerar ett försök till att 
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utmana elevens tankar. Detta utmynnade istället i en lotsning. Rimligtvis är utmana en 

färdighet som lärare kan förbättra och elever är då troligen mer benägna att förändra sina 

idéer.  Eftersom eleverna i röda gruppen sätter ord på sina tankegångar bakom sina svar är det 

lättare att anta en hög-press roll (Kazemi & Stipek, 2001, se Webb, 2009, s. 18) som lärare. 

Det är mer problematiskt och mer tidskrävande att ta del av elevernas tankar i blå gruppen och 

det är med större ansträngning, jämfört med röda gruppen, som eleverna sätter ord på sina 

tankar. Således är det av medkänsla som en låg-press roll (Kazemi & Stipek, 2001, se Webb, 

2009, s.18) antas för att inte riskera att eleverna i fråga ska känna sig mer utsatta än 

nödvändigt. Lärare ställer oftare lägre krav på UMR-elever (Chiu & Tron, 2004). Eleverna i 

blå gruppen missgynnas åter igen.  

 

Det är större skillnad mellan elevernas tankegångar och lärarens tankegångar i blå gruppen. 

Den viktigaste egenskapen läraren bör ha är att kunna anpassa vägledningen till elevernas för 

tillfället nivå av kunskap (Barohny et al., 2008).  Klassrumsdiskussionen kan i sig själv utgöra 

ett verktyg för läraren att tillägna sig elevernas för tillfället nivå av kunskap. Exempel 6 ovan 

är ett exempel på att det är svårt för läraren att anpassa vägledningen efter elevernas nivå av 

kunskap i blå gruppen. I stunden insåg inte läraren att den liggande rektangeln motsvarade en 

tallinje för eleven trots att eleven försökte förklara detta. Trots elevens och lärarens olika 

tankegångar bakom var de överrens om svaret. Följden av detta var att elevens tankegång 

aldrig blev utmanad eftersom läraren i stunden ändå tänkte att det var det totala antalet 

rektanglar som låg bakom elevsvaret och inte kunde förlika sig med tanken att den liggande 

rektangeln eventuellt motsvarade en tallinje i elevens ögon. Behovet att möta och eliminera 

elevernas missuppfattningar är nödvändigt för resultatförbättringar i nivågrupperingar (Askew 

& William, 1995). Missuppfattningar försvinner inte av sig själva och detta kan leda till en 

begränsning av framtida inlärning (Wittwer & Renkl, 2008). Missuppfattningarna kan 

medföra att när eleverna sedan ska använda sina tankar som byggstenar så behöver de flera 

olika för olika tillfällen eftersom missuppfattningar ofta är situationsbundna. Mer sällan i blå 

gruppen jämfört med röda gruppen sträcker sig kunskapsbyggandet ända fram till 

generaliseringar. Missuppfattningar saknar ofta generaliserbarhet eller kan leda till felaktiga 

generaliseringar. 

Att ge förklaringar innan eleverna tillfrågas om sina tankar är till nackdel vid inlärning 

(Dekker & Elshout-Mohr, 2004). Detta till trots sker detta i blå gruppen, eftersom det blir 

nödvändigt när de inte avslöjar sina tankar efter att ha tillfrågats om desamma. Detta leder till 

att det är svårt att ge eleverna processhjälp, som innebär att förtydliga deras idéer och att ge 

förslag eller att rikta elevernas uppmärksamhet på vissa aspekter. Elever som får processhjälp 

gynnas (Dekker & Elshout-Mohr, 2004). Elever i blå gruppen får mer innehållshjälp, som 

innebär att ge matematiska förklaringar och ofta som nämnts utan att ha vetskap om deras 

tankar. Av samma anledning är det svårare för läraren att upptäcka idéernas brister och 

motsägelser i blå gruppen. Läraren har därför en svårare uppgift i blå gruppen att förutse vissa 

kritiska punkter som kan uppdagas i klassrumsdiskussionen och bemöta dessa, genom att gå 

in och ut ur samtalet (Rittenhouse, 1998) och att förklara så att alla elever ges en möjlighet att 

förstå. Trots att detta sätt kan vara av svårare art kanske det ändå är en väg för att få balans, 

som nämnts ovan mellan utantill kunskap och graden av förvirring och tristess som det 

framkommit i denna studie att elever upplever under klassrumsdiskussioner.  

Det råder en balansgång för att behålla det intresse och fokus som infinner sig när eleverna 

börjar konstruera sin egen kunskap och att erbjuda förklaringar. Det är känslomässigt mycket 

belönande som lärare att delta i det byggandet och särskilt när många elever samtidigt 

utbrister ”Nu förstår jag”, vilket skedde i röda gruppen. Specifika frågor och/eller mer 

generaliserbara frågor är ett startskott för en rikare dialog (Piccolo et al., 2008).  I båda 
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grupperna behöver elever träning i att ställa frågor. Många elever vet inte hur de ska göra när 

de ska ställa frågor (Martinello, 1998). När eleverna i exempel 7 och 8 (se ovan) ställde varsin 

fråga i respektive grupp var det påtagligt att det var viktigt för dem att få ett svar. Ett förhöjt 

intresse hos nämnda elever var märkbart när de ställde frågorna. Eleverna i fråga tycktes 

medvetandegöra sina tankar.  Elever tänker om sina tankar när de ställer frågor (Piccolo et al., 

2008). När de ställer frågor lyckas de också göra kopplingar mellan sin tidigare kunskap och 

tankar från klassrumsdiskussioner (Lampert, 1990).  Detta innebär att elevernas 

metakognition höjs.  

I denna studie tycks det som att elevernas inte bara brist på inre bilder, som nämnts ovan, utan 

också bristen på gemensamma inre bilder. Detta märks tydligare i blå gruppen jämfört med 

röda gruppen. Vilket i sin tur leder till att klassrumsdiskussioner mer sällan leder till 

deltagande i kunskapande i blå gruppen.  Att tänka kollektivt kan underlättas om eleverna får 

arbeta fram gemensamma inre bilder (McClain & Cobb, 1998). När en tanke dyker upp så har 

eleverna i blå gruppen svårt att sammanlänka och att urskilja gemensamma egenskaper mellan 

olika tankar. Detta leder till att det är särskilt svårt för elever i blå gruppen att jämföra sin 

egen tanke med övrigas. Dessa inre bilder har större chans att överrensstämma med varandra 

om eleverna innehar erfarenheter som är gemensamma. De gemensamma beröringspunkterna 

för elevernas tankar är mer i otakt med varandra i blå gruppen jämfört med röda gruppen. 

Eleverna i denna undersökning har mestadels arbetat enskilt i läroboken under sin skoltid. 

Följaktligen består kommunikationen i klassrummet till stor del av den enkelriktade med 

matematikboken (Löwing, 2008). Denna studie tycks antyda att fler högpresterande elever än 

lågpresterande elever lyckas tillägna sig gemensamma inre bilder (McClain & Cobb, 1998) 

genom detta arbetssätt. Eleverna i röda gruppen har mer framgångsrikt tagit till sig lärobokens 

förklaringar och skapat sin egen förståelse och en gemensam referensram utifrån den. Detta 

verkar inte eleverna i blå gruppen ha lyckats med. De tycks i liten utsträckning skapat sin 

egen förståelse och har få eller inga gemensamma referensramar.  

Resultatet för denna studie urskiljer olika faktorer som kan ha betydelse för utveckling av 

klassrumsdiskussioner med tillhörande strategier. Många av dessa faktorer har stöd i tidigare 

forskning (Bakhtins, 1986; Chiu & Tron, 2004; Dekker & Elshout-Mohr, 2004; Kazemi & 

Stipek, 2001, se Webb, 2009; McClain, 2002; McClain & Cobb, 1998; Piccolo et al., 2008; 

Rittenhouse, 1998; Wittwer & Renkl; 2008). Dessa faktorer är för elever; tillgång till 

gemensamma referensramar, tillgång till förebilder, tillgång till verktyg för att 

medvetandegöra sina tankar, kunskap om frågeteknik, tillgång till inre bilder, tillgång till 

gemensamma inre bilder och ingen tillgång till svaret för att börja göra matematik. Dessa 

faktorer är för lärare; förmåga att upptäcka missuppfattningar, förmåga att distansera sig från 

sitt eget sätt att tänka, förmåga att ställa frågor som sträcker sig utöver elevernas 

utantillkunskap, förmåga att upptäcka elevens för tillfället nivå av kunskap, förmåga att 

upptäcka idéernas brister och motsägelser, förmåga att ge processhjälp, ställa höga krav på 

alla elever, anta rollen av en hög-press lärare och ställa frågor som liknar den logiska 

tankeprocessen som behövs för att lösa ett problem. Avgörande är också elevernas 

självförtroende (Chiu & Tron, 2004) och kamraternas och lärarens betydelse (Sjöberg, 2006) 

för vilken utsträckning klassrumsdiskussioner som innefattar strategierna utvecklar elevernas 

förståelse inom olika matematiska begrepp.  
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6. Diskussion 

Diskussionsavsnittet har delats upp i metoddiskussion och resultatdiskussion. Den första 

delen behandlar studiens hållbarhet. Den andra delen behandlar den slutsats som dragits 

utifrån studien och hur denna kunskap kan tillämpas inom matematikundervisningen.  

 

6.1 Metoddiskussion 

 
En av klasslärarna som inledningsvis uttryckte tvivel om strategierna, har efter att 

undersökningen avslutats förändrat sin undervisning genom att använda några av strategierna. 

Den andra klassläraren har också utvidgat användningsområdet av strategierna till övriga 

ämnen. Detta kan också indikera att reliabiliteten är hög för denna studie. Det har varit 

författarens ambition att urskilja svårigheter för att underlätta en utveckling och att förbättra 

gemensamma samtal i matematikundervisningen.  Den hermeneutiska cirkel- eller 

spiralformad processen fullföljdes därför noggrant och regelbundet via skrivandet i 

dagböckerna i samband med utförda lektioner och de informella intervjuerna som 

genomfördes med klasslärarna. De faktorer som framkommit i denna studiekan vara till hjälp 

med att utveckla och att förbättra gemensamma samtal i matematikundervisningen. Således 

har det varit viktigt att upptäcka problematikens beskaffenhet kring klassrumsdiskussioner 

med tillhörande strategier och att inte väja för de svårigheter som framkommit i denna studie. 

Författarens motiv kan därmed vara mer till fördel än nackdel för denna studies reliabilitet.  

Videoinspelningarna är till fördel och nackdel. De är en enorm tillgång när empirisk data ska 

bearbetas och till hinder eftersom elever uttryckt obehag inför att videofilmas. Detta kan ha 

inneburit att elever minskat sitt aktiva deltagande under berörda klassrumsdiskussioner. Detta 

leder i detta fall till en positiv följdeffekt med avseende på denna studies validitet eftersom 

den aktivitet som framkom i undersökningen, kan vara högre om inte eleverna videofilmas. 

Eventuellt kan ett alternativ till att videofilma hela undersökningen vara att videofilma vissa 

delar och att observera andra delar då anteckningar förs. Eftersom den dialogiska validiteten 

var mindre god med avseende på den skriftliga intervjun då eleverna skulle redogöra sina 

tankar kring begreppet bråk medförde att lärarens kännedom om elevernas kunskaper var låg i 

denna studie. Det är rimligt att anta att en högre kännedom om elevernas kunskaper 

underlättar för läraren att bidra till att klassrumsdiskussioner med tillhörande strategier 

utvecklas.  Eftersom endast två elever inte deltog utgjorde andelen elever som deltog en 

majoritet i denna studie. Gruppernas förmåga har därmed inte snedvridits på något sätt. Detta 

leder också till en positiv följdeffekt med avseende på validiteten för denna studie. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Elevernas kommunikation är ett verktyg för lärande (Hicks, 1998; Rasmussen, 2001). Detta 

verktyg kan användas för att utveckla elevernas tankar och tankarna illustreras i elevernas 

prat. Detta samspel mellan elevernas prat och tankar kan anas i klassrumsdiskussioner med 

tillhörande strategier.  

När strategin prata med grannen används i nämnda klassrumsdiskussioner inom matematik i 

två nivågrupperade klasser uppstår en paradox. Detta beror på att dessa tillfällen erbjuder en 

möjlighet till förståelse inom ämnet men eleverna som är i störst behov av detta tycks vara 

onåbara. Aktiviteten i röda gruppen är allmänt högre jämfört med den blå gruppen. Denna 
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skillnad är större när strategin ” prata med grannen” används. Eleverna i blå gruppen hamnar i 

en negativ spiral. I denna studie har följande aspekter uppmärksammats som kan förklara 

detta ofördelaktiga förhållande. I blå gruppen är det mer problematiskt, jämfört med röda 

gruppen att få tillgång till elevernas idéer, elevernas idéer kan oftast inte generaliseras, 

ointresserade av andras idéer, inaktiva eller aktiva med så kallade ”off-task” aktiviteter större 

delen av lektionen, nöjd när de har ett svar, andras tankar orsakar oftare förvirring än 

förståelse, pinsamt att avslöja sina tankar, olika idéer om samma fenomen lockar inte till att 

reda ut varför och det är tråkigt.  

När strategin ”revoicing” används i nämnda klassrumsdiskussioner i två nivågrupperade 

klasser öppnar det upp för en ökad och lärarstyrd interaktion. Eleverna i blå gruppen är mer 

negativa till dessa strategier än eleverna i röda gruppen. Framförallt är eleverna i blå gruppen 

negativa till att de måste svara och de verkar inte vilja avslöja sin förståelse. Deras kunskap 

förblir tyst i större utsträckning jämfört med röda gruppen. Alla strategier inom ”revoicing” är 

avsedda för att elever ska avslöja sina tankar. I blå gruppen ligger samtliga på delad sista plats 

vilket redovisas i tabell 1. Ingen elev i blå gruppen lyfter fördelar med att dela tankar med 

varandra. En elev i röda gruppen beskriver att man ” glömmer bort sig” när olika tankar 

diskuteras vilket eventuellt kan bero på att det är svårt att ta till sig andras tankar om den 

personliga kunskapen endast består av utantillinlärning.  Denna beskrivning kan eventuellt 

också stämma för elever i blå gruppen, eftersom elever i samma grupp tycks vara av åsikten 

att ta del av övrigas tankar och idéer är mer av ett hinder än hjälp för att uppnå förståelse.  

När strategin tid att tänka används i klassrumsdiskussioner inom matematik i två 

nivågrupperade klasser är eleverna i båda grupperna framförallt kritiska till att det tar för lång 

tid att komma fram till svaret.”Det räcker väl med att man säger svaret” illustrerar vad som är 

viktigt för eleverna.  Detta till trots värderas strategin tid att tänka ganska högt, vilket 

redovisas i tabell 1. Eleverna i röda gruppen verkar ha lyckats med att skapa gemensamma 

referensramar utifrån läroboken. Detta medför att eleverna i röda gruppen lyckas med att höja 

sin metakognition i högre grad jämfört med eleverna i blå gruppen under berörda 

klassrumsdiskussioner. 

Av ovan framkommer att det finns hinder innan denna metod kan realiseras i klassrummet. 

Vinsterna är dock stora om diskussionerna medför att eleverna blir medvetna om vad de till 

fullo förstår och inte förstår (Chapin & O`Connor, 2004).  Det samspel som stundvis uppstod 

mellan elevernas prat och tankar under berörda klassrumsdiskussioner är svårare att uppnå vid 

traditionella genomgångar. Det har bekräftats i forskning hur viktigt prat är, för att elevernas 

tänkande ska utvecklas (Mercer, 2008). Detta samspel levandegjorde inlärningen och eleverna 

var med om att göra kunskapen till sin egen. Eleverna var deltagande i kunskapandet (Sfard, 

2007).  

Det är viktigt att uppfatta elevernas kunskap som föränderlig istället för statisk. Den viktigaste 

förmågan som läraren bör behärska är att kunna anpassa guidningen till elevens för tillfället 

nivå av förståelse (Bakhtins, 1986). Strategin prata med grannen kan anpassas till elevernas 

för tillfället nivå av kunskap. När läraren väljer grannar ska valet av elever inte grundas på 

elevernas allmänna kunskap i matematik. Valet bör istället grundas på deras för tillfället nivå 

av kunskap om det specifika matematik moment som de ska diskutera. Vilka elever ser vid 

tillfället andel som en tallinje (se exempel 6). Vilka elever kan tillsammans utveckla 

alternativt utmana denna förståelse och välja grannar därefter.   

Högpresterande elever behöver inte mista tillfällen att få samarbeta med andra högpresterande 

elever när dessa klassrumsdiskussioner med tillhörande strategier genomförs i sammanhållna 

klasser. Detta är möjligt i och med att valet av granne kan varieras i stor utsträckning. Styrkan 
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med strategin prata med grannen är att denna strategi regelbundet och i direkt anslutning 

inkorporeras i nämnda klassrumsdiskussioner. Det är framförallt då alla elever kan gynnas 

och även läraren. Genom att eleverna får tillfälle att återge de förklaringar som de bearbetat 

med grannen i helklass får eleverna tillgång till flera olika förklaringar. Fördelen med detta är 

att när någon elev uttrycker sig på ett sätt, som för eleven är mer begripligt än lärares sätt att 

uttrycka sig, att deras matematikinlärning förbättras (Herbel-Eisenmann et al., 2009). Det 

förefaller som att olika tankar kan vara en fördel när denna metod används. När elever 

placeras inom grupper som består av övervägande lågpresterande elever, verkar det som att 

det då råder en brist på tankar som kan verbaliseras i denna grupp.  

Elever behöver arbeta fram inre bilder som de gemensamt delar för att underlätta arbetet med 

att dra kollektiva generaliseringar enligt McClain och Cobb (1998). Elever som placeras i 

grupper med övervägande lågpresterande elever verkar sakna inre bilder eller saknar ord för 

att beskriva dem. Denna brist medför att nämnda elever missar tillfällen att jämföra sina egna 

tankar och idéer med andras. De missar alltså tillfällen för att kunna arbeta fram inre bilder 

som de gemensamt delar och har därför ett svårare efterarbete med att dra kollektiva 

generaliseringar (McClain och Cobb 1998). Detta kan underlättas om nämnda elever har 

förebilder (Rittenhouse, 1998). Förebilder är viktigt för elever ska kunna utveckla en effektiv 

dialogform och som sedan kan internaliseras av eleverna. Detta innebär att eleverna för en 

fortsatt tyst och rationell dialog med sig själva (Mercer, 2008). Det verkar som att när elever 

placeras inom grupper som består av övervägande lågpresterande elever att det då råder en 

brist på förebilder och att detta i sin tur kan medföra att nämnda efterföljande arbete försvåras.  

Det är lätt att tro att endast lågpresterande elever kan uppleva matematik som mer negativt i 

nivågrupperingar på grund av den stigmatisering de kan känna av. Även högpresterande 

elever kan uppleva matematik som mer negativt i nivågrupperingar eftersom de har kravet att 

de ska förstå, vilket kan upplevas som mycket stressande.  Slutsatsen som dras i den 

nationella utvärderingen är att det vinnande konceptet för matematikinlärning är när en positiv 

aura skapas där funktion och kommunikation betonas (Skolverket, 2004). Denna positiva aura 

har rimligtvis en större chans att infinna sig i sammanhållna klasser då elever även upplever 

matematik som mer positivt jämfört med nivågrupperingar (Wallby et al., 2001). Med tanke 

på betydelsen av elevernas självförtroende och kamraternas betydelse finns det vinster med att 

bedriva matematikundervisning i sammanhållna klasser. Det verkar som att det är 

elevgrupperingarna i sig som står för skillnaden i resultatet i denna studie eftersom utförd 

undervisning i de båda grupperna kan betraktas som likvärdig. Följaktligen finns det många 

fördelar med att utföra dessa klassrumsdiskussioner med tillhörande strategier i sammanhållna 

klasser. Den viktigaste är att det då kan bli möjligt för samtliga elever att gynnas av denna 

metod. Slutsatsen blir således att klassrumsdiskussioner med tillhörande strategier bör 

genomföras i sammanhållna klasser hellre än nivågrupperade klasser.  

Den största svårigheten för eleverna i denna studie när klassrumsdiskussioner med tillhörande 

strategier utfördes var att medvetandegöra sina tankar och att sätta ord på dem. Detta är ett 

dilemma eftersom just detta kan utvecklas genom att använda denna metod. Det råder en 

balansakt för att komma förbi utantillkunskap, eftersom många elever hellre vill få 

förklaringar och en mall för hur de ska göra. Det har konstaterats att en förbättring av 

elevernas metakognitiva förmågor, förmågan att kunna tänka om sitt eget tänkande, medför 

att inlärningen består under längre perioder och att särskilt elever i matematiksvårigheter 

gynnas (William, 2007).   

För att klassrumsdiskussioner med tillhörande strategier ska lyckas med att ge eleverna 

förståelse är det viktigt att eleverna får ett startkapital innan nämnda klassrumsdiskussioner 
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initieras i undervisningen. Detta kan ske i samband med att eleverna arbetar enskilt i 

läroboken. Undervisande lärare kan ge eleverna detta startkapital genom att medvetet undvika 

att ge förklaringar och mallar när eleverna efterfrågar hjälp under arbetet i boken. Istället ger 

läraren processhjälp (Dekker & Elshout-Mohr, 2004).  Processhjälp ska inte förväxlas med 

lotsning som inte utmanar elevernas idéer och tankar (se exempel 5) Processhjälpen kan 

utökas allteftersom och bör följa elevernas utveckling. Denna hjälp innebär att läraren börjar 

med att ta reda på elevernas tankar kring problemet. Undervisande lärare kan sedan ställa 

frågor och ge information som hjälper eleven framåt. Detta är som nämnts inledningsvis 

karaktäristiska inslag i klassrumsdiskussioner med tillhörande strategier (Chapin, Canavan & 

O`Connor, 2003). Om eleverna också får tillfälle att redovisa alternativa sätt att lösa problem 

(Piccolo et al., 2008) är det också ett sätt att ge eleverna ett startkapital.  Det är dock 

nödvändigt att detta arbete övergår till klassrumsdiskussioner med tillhörande strategier. Det 

är orimligt för läraren att hinna ge individuell hjälp av det här slaget till alla elever i klassen i 

tillräcklig utsträckning. Lärarresursen tas troligen inte tillvara på bästa sätt genom att ha 

mindre gemensam kommunikation i klassrummet (Skolverket, 2004).  

När klassrumsdiskussioner med tillhörande strategier så småningom ska implementeras bör 

detta ske genom att se till att eleverna inte upplever en för stor skillnad i detta arbetssätt 

jämfört med sitt tidigare. Det är viktigt för att stötta elevernas självförtroende inom ämnet i 

och med att detta arbetssätt är krävande för eleverna.  Att ge eleverna nämnda startkapital kan 

vara ett sätt att förbereda eleverna och därmed också stötta deras självförtroende. Ytterligare 

stöd i detta implementeringsarbete är att starta dessa klassrumsdiskussioner i exempelvis 

halvklass. Det är också viktigt att beakta elevernas placering innan nämnda 

klassrumsdiskussioner startar och det är fördelaktigt om elever har ögonkontakt eftersom det 

underlättar för alla att höra. Nämnda klassrumsdiskussioner ska leda till att eleverna tillåts och 

får tillfällen att utforska sin egen förståelse. Då tjänstgör frågorna som ”scaffolding” (McNair, 

1998). Följande didaktiska synpunkter kan underlätta för eleverna att medvetandegöra sina 

tankar och sätta ord på dem under dessa klassrumsdiskussioner. Problemen bör utgå från 

vardagen (Engström & Magne, 2006). Ett visuellt stöd och användande av modeller 

(Gnadinger, 2008) kan underlätta detsamma. Vidare råder en balansgång mellan det 

symboliska matematik språket och elevernas egna förklaringar när läraren använder sig av 

”revoicing”. Eleverna i denna studie menade att det var jobbigt när läraren sa på ett annat sätt. 

När ”revoicing” används får eleverna chansen att förtydliga sin förståelse genom sitt eget 

ordval och lärare får en möjlighet att erbjuda elever ett matematiskt språk genom att fånga 

deras förståelse i mer precisa matematiska termer (O´Connor & Michaels, 1993). När läraren 

återger elevernas förståelse är det viktigt att läraren försöker följa elevernas utveckling i deras 

användande av matematiska termer. Vidare kan läraren istället för att ställa frågor ge eleverna 

påståenden och svarsalternativ att välja mellan. Läraren kan också ställa slutna frågor 

(Chapin, Canavan & O`Connor, 2003). När strategin prata med grannen används kan eleverna 

uppmanas att tillsammans med grannen också hitta på frågor som de kan ställa till läraren om 

det aktuella problemet utöver att de också delar tankar och idéer med grannen. Elever behöver 

träna på att ställa frågor (Martinello, 1998). Läraren ställer frågor som sträcker sig utanför 

elevernas utantill kunskap och frågor som liknar den logiska tankeprocessen som behövs för 

att lösa ett problem (Piccolo et al., 2008).  

Slutmålet är att eleverna ska kunna uttrycka sina tankar och använda sig av varandras tankar 

och utveckla dessa tillsammans. Eleverna behöver lära sig att använda prat på ett mer effektivt 

sätt för att tänka kollektivt (Mercer, 2008).  Detta kan bli möjligt genom att lärare använder 

sig av kognitiv strukturering för att hjälpa elever att koppla ny information med tidigare inlärd 

kunskap (Gnadinger, 2008). Elever kan stöttas i att dra slutsatser genom lärare sammanlänkar 

ett uttalande med ett tidigare (O´Connor & Michaels, 1993). Kanske de kognitionsaktiviteter, 
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olika sätt att tänka, som återges i NRC (1989) kan vara de verktyg som tycks saknas. Ett 

arbete med nämnda kognitionsaktiviteter kan även underlätta för elever att sammanlänka olika 

idéer och tankar och det kan i sin tur medföra att elever kan skapa gemensamma 

referensramar och gemensamma inre bilder.  Många av de faktorer, vilka nämnts sist i 

resultatredovisningen, som denna studie har urskiljt som viktiga för utveckling av 

klassrumsdiskussioner med tillhörande strategier blir möjliga att träna på i och med ett arbete 

med nämnda kognitionsaktiviteter. 

Dessa strategier som benämns ”talk-moves” kan vara ett komplement i 

matematikundervisningen för att höja elevernas metakognition (William, 2007). Denna metod 

är krävande både för elever och lärare och det är viktigt att undervisande lärare beaktar i hur 

stor utsträckning och när och hur denna metod används (Herbel-Eisenmann et al., 2009). Det 

är lika viktigt att lärarens kompetens är på en adekvat nivå. Ovan nämnda didaktiska 

synpunkter bör lärare bearbeta med kollegor för att få en ökad professionell medvetenhet 

(Rönnerman, 2004). Önskvärt är om detta sker så behovet av att byta idéer och reflektera 

kring det pedagogiska utvecklingsarbetet kan mötas. Detta behov är som nämnts inledningsvis 

bristfälligt inom skolverksamheten enligt rapporten Lusten att lära (Skolverket, 2003). Vidare 

är fortbildning av lärare är viktigt för att möta det höga krav som ställs på undervisande lärare 

när denna metod används. ”Rektorer måste ta sitt fulla ansvar för styrning och ledning av 

kärnverksamheten, undervisningen, och lärarna måste ta sitt fulla ansvar för att utveckla sin 

undervisning” (Skolinspektionen, 2009, s. 6).  

Förslag på framtida forskning är att jämföra olika sorters frågor som lärare kan ställa i 

samband med klassrumsdiskussioner med tillhörande ”talk-moves”.  Även hur lärare kan 

stötta elever i att ställa frågor. Hur kan vi utveckla frågetekniken i matematikundervisningen? 

Hur engagerar vi elever genom frågor? Hur ställer vi frågor som avslöjar elevernas tysta 

kunskap? Hur ställer vi frågor som hjälper eleverna framåt? Hur ställer vi frågor som sträcker 

sig utanför elevernas utantillkunskap? Hur ställer vi frågor som liknar den logiska 

tankeprocessen? 
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Bilaga 1 

 

När matteprat tänk på att: 

 

Pratet ska vara respektfullt och vänligt 

 

Varje elev lyssnar på vad alla andra elever säger 

 

Varje elev kan höra vad alla andra elever säger 

 

Varje elev förklarar sina tankar så tydligt som möjligt 

 

Varje elev deltar 

 

Räcker bara upp handen när du vill ställa en fråga eller lägga till något 

 

Varje elev ger alla andra elever tid att tänka 

 

Varje elev är beredd på att hålla med, den matematiska lösningen, eller inte och försöka att 

förklara varför 

 

Varje elev är beredd på att upprepa vad annan elev sagt 
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Bilaga 2 

 

Namn:_____________________ 

 

1. Skriv allt du vet om bråk. 
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Bilaga 3

  

Till: 

Föräldrar till elever i klass 6A och 6B xxxxxx, xxxxxx. 

Mitt namn är xxxxx. 1995 utbildade jag mig till grundskollärare 1-7 med inriktning ma-no. Jag har 

sedan dess arbetat på xxxxxx i xxxx. Nu utbildar jag mig till speciallärare i matematik vid Umeå 

universitet. I mitt examensarbete i matematikdidaktik inom speciallärarprogrammet ingår det att 

genomföra en vetenskaplig undersökning. Hur går det egentligen till att åstadkomma effektiva 

klassrumsdiskussioner, frågor och uppgifter som ger belägg för matematik inlärning är syftet med min 

undersökning.  

Därför skickar jag ett brev till dig eftersom jag önskar att genomföra undersökningen i klass 6A och 

6B vid xxxxxxx. Anledningen till detta val är att objektiviteten i undersökningen säkerställs eftersom 

jag inte har undervisat här tidigare. Två ordinarie lektioner kommer att användas varje vecka under ca 

tio veckor.  Med tillåtelse från er föräldrar kommer dessa att videofilmas. Hela klassen och jag själv 

kommer att filmas för att synliggöra interaktionen i klassrummet. Dessa filmer kommer endast att ses 

av mig och kommer att behandlas konfidentiellt i rapporten och elevernas identitet kommer aldrig 

att röjas eller missbrukas. Filmerna kommer att förstöras när undersökningen är avslutad. Om du inte 

vill att ditt barn videofilmas ber jag dig kontakta mig på tel:xxxxxxx, mobil:xxxx, mailadress: 

xxxxxxxx eller fyll i talongen nedan som kan lämnas till respektive klassföreståndare senast nästa 

torsdag den 17 september. 

Deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt, men det är betydelsefullt för undersökningens 

kvalité om ditt barn deltar. Det är självklart möjligt att dra sig ur undersökningen när som helst. 

Om du har frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta mig på ovan angivna telefonnummer 

eller mailadress.  

Tack på förhand för ditt samarbete!    

xxxxxx, 090911 

_________________________________ 

xxxxx xxxxxxx 

 

 

Jag vill inte att mitt barn deltar i undersökningen. 

Elevens Namn och Klass:______________________________________________________ 

Förälders eller målsmans namnteckning:___________________________________________ 

 

Lämnas senast nästa tors 17 september till skolan 
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Bilaga 4 

Exempel lektionsplanringar 

LEKTIONSPLANERING V 41     

F1 En full tank i bilen innehåller 60 liter. Tank mätaren visar på ¼.   

Hur många liter bensin finns det i tanken?  

Diskussion med grannen L cirkulerar då runt, avbryt efter 3 min 

Ställ frågan igen vänta 20 sek dra namnlapp 

E:………….. 

L: ”Hur kommer det sig att du tänker så?” 

E: …………… 

L: Så du menar………………. Stämmer det……………..? 

L: Kan du upprepa vad …………………. Alt Håller du med eller inte 

-Hur många liter har du förbrukat?  

-Hur stor andel av bensinen är det?  

-Hur kan du resonera för att visa att den andelen stämmer? 

LEKTIONSPLANERING V 43     

F1 rita 7 cirklar på tavlan Du har 7 kakor som 4 pers ska dela på. Hur kan du göra det? 

Hur många kakor får varje pers? Lösningen ska bestå av en addition av bråktal som är 

lika med 7. 

Diskussion med grannen L cirkulerar då runt, avbryt efter 3 min 

Ställ frågan igen vänta 20 sek dra namnlapp 

E:  

L: ”Hur kommer det sig att du tänker så?” 

E: 

L:”Så du menar att……” ”Kan du upprepa vad …………….sa ?” 

EXTRA GÖR ARGUMENTATION OM 3/12 ELLER  ¾ 

F2 Gör samma sak 4 kakor 6 pers 

                                  8 kakor 5 pers 
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Bilaga 5(1) 

V 43       

1. Läraren säger: ”Menar du så här……….Tycker du att det stämmer?” 

 

Vad är bra med detta sätt?   Vad är dåligt med detta sätt? 

     

 

 

Kan detta sätt hjälpa dig när du ska lära dig matematik? (Ringa in det som passar)           

    

Inte alls  Lite Mycket  Väldigt mycket

  

 

2. En elev upprepar med egna ord vad en annan elev har sagt. 

Vad är bra med detta sätt?   Vad är dåligt med detta sätt?  

 

 

     

Kan detta sätt hjälpa dig när du ska lära dig matematik? (Ringa in det som passar)           

    

Inte alls  Lite Mycket  Väldigt mycket

  

 

3. Läraren frågar elever om de håller med eller inte vad föregående elev sagt och varför. 

Vad är bra med detta sätt?   Vad är dåligt med detta sätt?  

 

 

Kan detta sätt hjälpa dig när du ska lära dig matematik? (Ringa in det som passar)           

    

Inte alls  Lite Mycket  Väldigt mycket 
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Bilaga 5(2) 

4.Läraren väntar 20 sek innan elev får besvara en fråga.   

Vad är bra med detta sätt?   Vad är dåligt med detta sätt?  

 

 

     

Kan detta sätt hjälpa dig när du ska lära dig matematik? (Ringa in det som passar)           

    

Inte alls  Lite Mycket  Väldigt mycket

  

5. Läraren frågar om elever vill lägga till något. 

Vad är bra med detta sätt?   Vad är dåligt med detta sätt? 

     

 

 

Kan detta sätt hjälpa dig när du ska lära dig matematik? (Ringa in det som passar)           

    

Inte alls  Lite Mycket  Väldigt mycket

  

6. Läraren säger ”Prata med grannen 2-3 minuter.” 

Vad är bra med detta sätt?   Vad är dåligt med detta sätt?  

 

 

 

Kan detta sätt hjälpa dig när du ska lära dig matematik? (Ringa in det som passar)           

    

Inte alls  Lite Mycket  Väldigt mycket

      

7. Här kan du skriva fler tankar om att prata matematik i helklass. 

 


