
Rapport nr: 2013ht00650

Diskussioner inom 
matematikämnet

Kreativa och Imitativa diskussioner 
och när de används i undervisningen

Adrian Hagström

Handledare: Johan Prytz

Examinator: Eva Lundqvist

Institutionen för 
pedagogik, didaktik och
utbildningsstudier
Examensarbete i 
utbildningsvetenskap
inom allmänt
utbildningsområde,
15 hp



Abstract

The purpose of  this  essay is  to examine when teachers choose to discuss mathematics  with

students rather then just talk about mathematics. A definition where used to distinguish between

an interaction that is not a discussion and an interaction that is a discussion. This definition has

been created by drawing ideas from other works into making a quite simple definition which

therefore  is  easy  to  observe.  The discussions  are  also  separated  into  two different  kinds  of

discussions. The first and most common category of  discussion are one where only imitative

reasoning is used. The other type of  discussion contains at least one sign of  creative reasoning.

The terminology imitative  and creative reasoning comes from Lithners work  A framework for

analysing creative  and imitative  mathematical  reasoning. The data collected comes from observations

from three different schools. Five teachers where observed and a total of  thirteen classes. To

register  the  data  and make the  observations  objective  a  observations  chart  where  developed

containing different categories of  interaction. From the collected data diagrams where created in

order to show statistics of  how often and when discussions containing imitative reasoning or

creative reasoning where used. Of  all kinds of  observed interaction teachers are using during

classes discussions make up to about fifty percent. The rest is interaction which could not be

categorized as discussions.  The overall  picture of  the data show that creative discussions are

rarely used and that teachers talk and discuss subjects that relates to the students personal study

situation. 

Nyckelord: Didaktik, observationer, kreativa & imitativa resonemang, matematik
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 1 Inledning

Detta arbete inleddes utan något egentligt mål. Vad som skulle undersökas och hur detta skulle

undersökas var länge oklart. Diskussionerna angående matematik och undervisning gick heta i

medierna. Matematiklyftet implicerades runt om i  landet och nervositeten för det kommande

PISA resultatet eggade medierna till att skriva lite ytterligare om den rådande betygssituationen.

Som alltid  skrivs  det  negativt  om undervisningen och resultaten från PISA visade tydligt  att

svenska elever får allt sämre betyg. 

Under mina studier i Kanada talades det mycket om kommunikationen inom undervisningen i

matematik. Det talades om hur förutfattade meningar kring ämnet ställer till problem för elever

oavsett ålder och att undervisning utan ett adekvat språk kan få konsekvenser på sikt. Det talades

om att när elever får diskutera matematik får lärare möjlighet att förstå elevernas problematik

samt  att  eleverna  själva  vågar  utmana  egna  och  andras  idéer.  Utifrån  mina  egna  personliga

upplevelser av matematik och matematisk förståelse har jag lärt mig att matematisk i stor grad har

konkretiseras  genom  att  diskuteras.  Inom  diskussionen  kan  oklarheter  redas  ut  och  felaktig

förståelse  kan  omformuleras  till  att  bli  en  tydligare  förståelse.  Något  tråkigt  knutet  till  detta

faktum  är  att  jag  under  den  tid  jag  studerade  matematik  sällan  uppmanades  av  mina

gymnasielärare att diskutera. Det var vanligare att sitta och studera själv eller att tvingas ta egna

initiativ till att tala med klasskamrater eller lärare.

Detta som tidigare enbart varit ett latent intresse började genast bli aktuellt i och med att jag

undervisade  som  matematiklärare.  Jag  utförde  små  egna  experiment  där  jag  lät  elever  med

svårigheter att förstå matematik sitta tillsammans och arbeta men också diskutera olika svar samt

tillvägagångssätt för att nå bestämda resultat. Till min förvåning upptäckte jag att eleverna bytte

inställning till matematikämnet när de fick pröva, jämföra och känna att de faktiskt kan något.

Just att de inte sitter ensamma med sina problem utan att andra människor, till och med de mest

skickliga elever, har problem med matematiken kunde i många fall stärka elever. Om än bara för

en kort period. 

Min egna erfarenhet som undervisande lärare inom matematik är liten om inte minimal. Jag har

inte fått se hur matematikutbildningen ser ut i Sverige. Detta arbete kommer inte bara skänka nytt

ljus till ett redan känt fenomen utan även hjälpa mig i mina funderingar kring diskussioner och

undervisning. 
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 2 Bakgrund

Tankar som relateras till bildundervisning kan överföras till matematikämnet för att metaforiskt

belysa den kunskap som behövs för att kunna arbeta med matematiska problem. När bilder och

skulpturer ska skapas och tolkas behövs en stor kunskap i de grundläggande metoderna och

teknikerna. Detta är något som kan uppvisas i ett flertal studier.1 Det är därmed inte möjligt att

försöka avbilda ett objekt genom användandet av penslar och färger utan att först förstå hur

färgen och penslarna fungerar. Utöver den kunskap som krävs angående metoder och tekniker

behöver  ögat,  hjärnan  och  handen  lära  sig  att  samarbeta  för  att  kunna  översätta  det

tredimensionella föremålet till ett tvådimensionellt. För att utveckla sådan kunskap krävs det att

kroppen och hjärnan får öva på de mest grundläggande metoderna för att senare kunna förstå de

mer avancerade.2 Detta är någonting som inte bör komma som något oväntat för den erfarna

läraren. Det problematiska är att försöka definiera hur en sådan undervisning ska se ut. Nu är inte

syftet med detta arbete att undersöka undervisningsrelaterade metoder inom bildundervisningen

utan att istället undersöka undervisningen inom matematik.

Det finns en mängd matematiska myter enligt Barlow & Reddish som framkallar fördomar hos

både lärare och elever.3 Dessa fördomar kan i vissa fall vara positiva men är i de flesta fall mycket

negativa.  Alla myter berör den matematiska undervisningen i någon grad. Graden av beröring

beror  på  hur  mycket  lärare  och  elever  tillämpar  dessa  myter  och  tror  på  dem.  Speciellt  i

lärarundervisningen är  dessa myter problematiska.  Lärare som utbildas utan att  fundera över

vilken bild de har av matematiken kan överföra egna felaktiga värderingar på eleverna. Detta får

negativa konsekvenser för elevernas inlärning av matematiken.4 De tolv myter som presenteras

kan vara så negativa att de får elever att undvika matematikämnet fullständigt om de impliceras i

en allt för hög grad.5 

Den första myten menar att  några människor har ett sinne för matematik, andra inte.  Detta finns det

inget  belägg  för  och  myten  handlar  snarare  om  antalet  timmar  en  individ  spenderat  på

matematikstudier.  Den  andra  myten  säger  att  matematik  kräver  logik,  inte  intuition. Många

matematiker kan ibland påbörja en algoritm utan att riktigt förstå logiken med problemet, de

utgår helt från sin intuition. Den tredje myten säger att du alltid måste veta hur du fått fram rätt svar.

Detta är något som ska utvecklas hos de som studerar matematik och är därmed inte något elever

1 Karlsson & Lövgren, 2001, s. 11
2 Karlsson & Lövgren, 2001, s. 53 – 54. Även sidorna 55 – 57
3 Barlow & Reddish, 2006
4 Barlow & Reddish, 2006, s. 155
5 Barlow & Reddish, 2006, s. 146
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ska förväntas kunna. En person som inte kan visa hur den fått rätt svar är inte nödvändigtvis svag

i matematiken utan har bara inte utvecklat ett språk som kan visa svaren.

Matematik kräver ett gott minne. Att kunna formler utantill är inte detsamma som att förstå dem. Ett

gott  minne  implicerar  därmed  inte  en  god  matematisk  förmåga,  detsamma  gäller  för  det

omvända. En myt som särskilt kan göra det svårt för elever är den att det finns ett bästa sätt att lösa

matematiska problem. Denna myt kan då få elever att sluta halvvägs in i en lösning för att den verkar

bli för komplicerad eller för att eleven inte använder den metod som presenteras av läraren eller i

läroboken. 

Den sjätte myten handlar om hur matematik utförs genom att arbeta intensivt tills att problemet

är löst. Detta är självklart inte sant då en lösning kan komma mycket enkelt. Väldigt omotiverade

myter knutna till matematiken är bland annat den som menar att  män är bättre på matematik än

kvinnor. Det finns inget som visar på detta. En myt som ställer till problem för studenter är att det

alltid är viktigt att få fram exakt rätt svar.  Inom matematiken är det i  några fall  viktigt att få en

förståelse för ett svars trovärdighet och under denna process är det viktigt att kunna uppskatta ett

svar och arbeta med hypoteser. Detsamma gäller under shoppingrundor då det är av värde att

approximera det  totala  beloppet.  Att  exakt räkna ut  vad det  blir  är  inte relevant utan enbart

tidskrävande. Den nionde myten menar att matematiker gör problemen snabbt i deras huvuden.  Denna

skiljer sig från person till person och är inte vedertaget. De tre sista myterna som presenteras

säger att det finns en magisk nyckel till matematiken, att matematik inte är kreativt och att det är dåligt att

räkna på fingrarna. Alla dessa är också naiva myter som tillämpas inom undervisningen och som

därmed lärs ut till elever.6

Syftet med att presentera dessa myter är för att de kan skapa en felaktig bild hos eleverna om vad

matematiken egentligen innebär om de inte antas vara myter. Myterna motiverar inte elever att

utforska sin egna matematiska kunskap utifrån sitt egna matematiska intresseområde. Myterna

förutsätter att matematiken behöver uppträda på ett redan etablerat sätt. Variationer inom den

matematiska undervisningen blir därmed svåra och kan orsaka en undervisning som går ifrån

elevernas perspektiv.7 

Tall & Vinner talar om hur elever bygger upp konceptuella bilder av deras omvärld.8 Om en

sådan bild utvecklas felaktigt kan detta få som konsekvens att eleven inte kan tillgodogöra sig

information som hamnar  utanför den egna konceptuella  bilden.9 En matematisk  diskussion i

6 Barlow & Reddish, 2006, s. 147 – 150
7 Barlow & Reddish, 2006, s. 146
8 Tall & Vinner, 1981, s. 152 - 153
9 Tall & Vinner, 1981, s. 154
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klassrummet förutsätter att eleverna och lärarna vågar framföra förslag som möjligtvis kan vara

felaktiga.  Därmed  kan  felaktiga  och  korrekta  konceptuella  bilder  beröras  och  belysas.  En

diskussion kan inte  uppstå  utan  att  de  medverkande  har  olika  synsätt  på  ett  visst  fenomen.

Lärarstudenter och lärare behöver få en förståelse för vilka fördomar om matematiken som är

sanningsenliga eller inte och våga utforska undervisningsformer som inte vanligtvis används inom

den matematiska  undervisningen.10 Uttrycket  matematisk  förståelse  är  problematiskt  och kan

betyda olika saker beroende på vilken förkunskap den som tolkar uttrycket besitter. Det är av en

sådan anledning det är viktigt att fundera över matematisk kunskap och matematisk förståelse.

Ibland kan förståelsen vara synbar genom ett enkelt muntligt prov medan andra gånger behövs

djupgående intervjuer  för  att  lyfta  fram kunskap och förståelse.11 Det blir  därmed tydligt  att

diskussioner är viktiga för att både undersöka en individs matematiska förståelse och kunskap.

 3 Litteraturöversikt

Den litteratur som presenteras kommer att presenteras i två underrubriker. Dessa för att skilja

mellan den litteratur som direkt behandlar frågeställningen och den litteratur som ligger till grund

för den metod som tillämpats under fältstudierna. Litteraturen som presenteras under rubriken

Tidigare forskning innehåller litteratur som är baserad på något typ av empirisk undersökning. De

artiklar  som  presenteras  under  Matematikdidaktik  är  baserade  på  tidigare  erfarenheter  och

behandlar ofta fenomen som kan relateras till didaktiska frågor.

 3.1 Tidigare forskning

Kunskap är något som skapas hos individen inte enbart genom yttre stimulans utan även inre

bearbetning.12 Om detta  knyts  till  en matematisk  undervisning  betyder  det  att  elever  erhåller

matematisk kunskap först när en expert lyckas framhäva och belysa elevernas tankeprocess.13 

 3.1.1 Att kommunicera matematik

I  en  avhandling  av  Madeleine  Löwing  visar  hon  hur  lärare  inte  besitter  ett  tillräckligt  eller

undviker att använda ett matematiskt språkbruk.14 För att matematikundervisningen ska fungera

10 Barlow & Reddish, 2006, s. 154 – 155 
11 Pirie & Schwarzenberger, 1988, s. 462
12 Sundgren, 2005, s. 109
13 Mason, 2000, s. 97
14 Löwing, 2004, s. 117
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bra behövs ett etablerat matematiskt språk i klassrummet.15 Avhandlingen vill få svar på frågan

vad  lärare  gör  för  att  underlätta  för  elevernas  lärande  och  hur  lärandemiljön  påverkar

kommunikationen. Att använda uttryck som talet ovanpå istället för täljare kan vid senare tillfällen

få konsekvenser för eleverna. En annan lärare kan till exempel använda begreppet "talet ovanpå"

när  hen  talar  om  potenser.  Om  läraren  istället  enbart  använder  ett  matematiskt  språk  kan

informationen  bli  för  komplicerad  för  eleverna.  Läraren  måste  både  kunna  fokusera  på  det

innehåll som ska presenteras samt på hur det ska presenteras. Innehållet måste bearbetas så att de

som lyssnar kan tillgodogöra sig kunskapen. Däremot är det vanligt att lärare ägnar mer energi åt

hur något ska förklaras istället för vad som ska presenteras vilket då resulterar i ett matematiskt

språk som är distanserat från den matematiska traditionen.16 Vidare visar Löwing hur lärare ofta

ägnar för lite tid åt att förklara matematiska idéer för eleverna. Den tid läraren vinner på att

hastigt och slarvigt hjälpa eleverna förloras ofta då tidskrävande och meningslösa samtal behövs

för att senare etablera någon kunskap. Lärare brukar även prata till elever snarare än lyssna på vad

elever har att  säga.17 När frågor har studerats inom matematik undervisningen visar detta  att

frågor sällan ställs så att de för läraren upprättar en förståelse för vad eleverna kan.18 

Inom  matematikundervisningen  är  triaden  den  vanligaste  förekommande

kommunikationsformen och den består av fråga – svar – respons. Vanligast är att läraren frågar,

eleverna svarar och läraren ger någon form av respons. En sådan kommunikation ger inte några

möjligheter till djupare diskussioner.19

Syftet  med Löwings avhandling är  att  undersöka vad som behövs för att  möjliggöra en god

kommunikation  och  visa  vad  som  orsakar  en  meningslös  kommunikation.  Studien  visar  en

detaljerad bild av vad lärare gör och vilken typ av kommunikation lärare väljer  att använda i

klassrummet. Det som inte beskrivs i Löwings avhandling är när lärare väljer att kommunicera

med elever. Hon definierar inte olika djup av resonemang utan enbart det språkbruk som används

i  undervisningen  och  definierar  inte  när  samtalen  och  diskussionerna  sker  utan  beskriver

resultaten  utifrån  en  bredare  ram.  För  att  arbeta  vidare  utifrån  Löwings  avhandling  blir  det

därmed intressant att samla in data från ett flertal lektioner och undersöka när lärarna väljer att

interagera med eleverna och när de väljer att hålla längre och djupare diskussioner.    

15 Löwing, 2006, s. 143
16 Löwing, 2006, s. 156
17 Löwing, 2006, s. 112
18 Emanuelsson, 2001, s. 212
19 Löwing, 2006, s. 153
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 3.1.2 Diskussioner i undervisningen

Vilka  språkliga  redskap  elever  använder  när  de  argumenterar  och  vilka  faktorer  det  är  som

utvecklar  argumenten  är  något  Karoline  Wirdenäs  undersöker  i  sin  avhandling  Ungdomars

argumentation – Om argumentationstekniker i gruppsamtal.20

Utifrån de samtalsanalytiska traditioner Wirdenäs utgår ifrån består en diskussion av turer. En tur

startar från det att något yttras av en individ till det att någon annan får eller tar ordet. Dessa

turer har olika längd och kan framförallt vara otroligt korta om de till exempel är svar på en fråga.

En minimal respons  är till exempel svaret i följande exempel:  - Gick det bra på provet?,  - Aa. Inom

samtal så kan det ske uppbackningar som förlänger en viss individs tur. En individ som till exempel

ger ett försiktigt och kort svar som senare får uppbackning kan därefter våga fortsätta sin tur

genom att fördjupa resonemangen. Det finns olika metoder personer kan använda för att avsluta

en tur och därmed förvänta sig att någon annan ska fortsätta turen. 21 Det kan handla om tystnad,

ögonkontakt, sänkt röst eller en röstökning i slutet av yttrandet.  När personer diskuterar finns

det kulturellt bundna yttrandepar som ständigt återkommer. Det kan till exempel vara. - Hej då!,  -

Hej då! eller -Hur är det?, - Det är bra!. Inom den tradition av samtalsanalys som Wirdenäs arbetar

med beskrivs  prefererad respons samt  disprefererad respons.  Inom det förstnämnda begreppet ryms

korta och hastiga svar som ofta är uppskattas vara ytliga. De kan vara positiva eller negativa men

framförs utan bearbetning och eftertanke. En disprefererad respons  är en försiktigare respons som

kan vara ursäktande och förklarande. Den typen av respons innehåller ofta pauser och ibland sker

det ingen respons över huvud taget.22 

Forskning på ungdomskulturer visar att ungdomars språkbruk är homogent men skiljer sig från

det språkbruk som används i vuxenvärlden. De använder ofta korta uttalanden och har många

pauseringar. Ungdomar som diskuterar talar samtidigt i högre grad än vad vuxna individer gör.

Talets uttryck skiljer sig också då ungdomars muntliga kommunikation ofta varierar friskt under

ett samtal.23 Därmed kan en kommunikation mellan ungdomar eller ungdomar och vuxna förstås

som ytlig medan den i själva verket kan vara djup.

Wirdenäs  beskriver  interaktionen  mellan  elever.  Eleverna  argumenterar  gärna  och  att  de

medverkande inom argumentationerna intar olika roller med olika stor dominans. Avhandlingen

visar inte argumentationer mellan lärare och elever och visar heller inte hur argumentationer ser

20 Wirdenäs, 2002, s. 1 – 2 
21 Jensen, 2012, s. 74
22 Wirdenäs, 2002, s. 8
23 Wirdenäs, 2002, s.28
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ut när matematik diskuteras. Därmed kan hennes studie användas och förstås som en detaljerad

modell av ungdomars interaktion medan denna uppsats kommer beskriva interaktion av en mer

generell karaktär knutet till matematikämnet.

 3.1.3 Diskussioner i matematikundervisningen

Små barn som får utveckla sin matematiska förmåga genom muntlig kommunikation får en större

förståelse för det matematiska språket. Om läraren lyckas relatera det talade språket till matematik

utvecklar detta en förmåga hos barnen att kommunicera med matematik.24  Hur viktiga olika

metoder  är  för  inlärning  är  svårt  att  säga.  Enligt  en  rapport  från  Skolinspektionen  har  inte

undervisningsformen  någon  direkt  påverkan  på  resultatet  förutom  det  faktum  att  lärarledd

undervisning  i  högre  grad påverkar  elevernas  kommunikativa  och kognitiva  kompetens  inom

matematik.25 I  gymnasiet  visades  att  i  kursen  matematik  A  var  undervisningen  till  stor  del

traditionell.  Detta  innebär  lärarledda  lektioner  utan  elevinteraktion  som följs  av  självständigt

arbete för eleverna. En sådan undervisning tillgodoser inte elevernas önskemål i att få en varierad

undervisning och ger inte eleverna den undervisning de behöver för att klara av kursmålen i

matematik.26 För att elever ska kunna utveckla en djupare förståelse för matematik behöver de

använda sig av ett matematiskt språk.27.  Det visades i undersökningen av Skolinspektionen att

lärare ofta diskuterar med elever men att undervisningen sällan var utformad för att låta eleverna

”...att träna problemlösning, förmåga att se samband och att resonera, argumentera och uttrycka

sig såväl muntligt som skriftligt, ...”28 

En studie på unga elever som uppmuntras att tala i klassrummet visar att eleverna utvecklar både

sig själva och sina vänner.29 Liknande resultat presenteras i en artikel av Tanner & Casados.30

Resultaten från studien visar att elever blir mer logiska och insiktsfulla genom att få möjligheten

att diskutera matematik. I studien används en viss undervisningsform (Sokratiska samtal) och det

är till den typen av undervisning resultaten kan knytas. Författaren menar att genom samtal och

diskussioner  började  elever  dela  med  sig  av  tekniker  och  började  att  aktivt  delta  i

undervisningen.31

Interaktionen inom det matematiska klassrummet har ytterligare en funktion som påvisas av en

24 Cooke & Buchholz, 2005, s. 365
25 Skolinspektionen, 2009, s. 22
26 Skolinspektionen, 2010, s. 16
27 Pirie & Schwarzenberger, 1988, s. 466
28 Skolinspektionen, 2010, s. 16
29 Cooke & Buchholz, 2005, s. 369
30 Tanner & Casados, 1998
31 Tanner & Casados, 1998, s. 349
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stor vetenskaplig undersökning. Cobb, Yackel & Wood skriver om interaktionen som sker medan

elever studerar matematik. De tankar och resultat som författarna presenterar kommer från en

delstudie som innefattar en kort analys av interaktionen mellan tre barn. Enligt forskarnas analys

av materialet använder eleverna kommunikationen för att undvika missförstånd och tillsammans

komma överens om ett svar. Eleverna försöker undvika upplevda avvikelser genom att presentera

den kunskap de själva besitter för varandra. Genom att arbeta på ett sådant sätt kunde alla parter

inom interaktionen utveckla ny kunskap.32  

Eva Taflin utforskar vad som är ett  rikt  matematiskt  problem och hur detta  kan komma till

användning  i  undervisningen.  Ett  rikt  matematiskt  problem  måste  uppfylla  sju  kriterier.

Sammanfattat kan dessa presenteras som att problemet ska introducera matematiska idéer, känns

utmanande,  kunna  lösas  genom  ett  flertal  olika  metoder  och  ska  initiera  till  matematiska

resonemang.33 I  studien  presenteras  fyra  delstudier  som sedan  analyseras  med hjälp  av  olika

analysverktyg. Dessa verktyg har skapats utifrån litteraturen. Den delstudie som är av intresse för

detta arbete är den som handlar om under vilka faser matematiskt lärande kunde uppkomma. Med

faser menas en  ”delperiod inom ett förlopp som är naturligt avgränsad genom sitt innehåll”.34

Det finns fyra olika faser som eleverna kan befinna sig i under lektionen. Den första fasen är

introduktionsfasen som avslutas då eleverna har förstått vad som ska göras under lektionen, de har

förstått problematiken. Fas två avslutas så fort eleverna har funnit minst en matematisk idé de

kan arbeta vidare med. Fas tre och fyra är lösningsfasen samt redovisningsfasen. Fas tre avslutas när en

eleverna  anser  att  de  är  färdiga  med  problemet.  I  den  sista  fasen  redovisas  resultaten  av

problemlösningen enskilt eller i helklass.

Syftet med dessa faser är att undersöka när matematisk kunskap kan erhållas av eleverna. Det gick

även att se vad läraren borde arbeta med under faserna. Till exempel gällde det för läraren att gå

runt bland eleverna för att undersöka om och i så fall hur eleverna har förstått de matematiska

problem de står framför. Medan eleverna arbetade självständigt under fas två var lärarens uppgift

att vara åhörare och se till  hur eleverna arbetade med problemet. Efter lösningsfasen var det

viktigt för läraren att följa upp och diskutera de olika svaren.35 Resultaten från delstudien visar att

elever behöver stöttning och möjlighet att diskutera alternativa lösningsmetoder för att kunna

arbeta  med  rika  matematiska  problem.  Taflin  menar  att  om  elever  ska  kunna  arbeta  med

matematiska problem och kommunicera matematik måste läraren erbjuda en undervisning som

32 Cobb, Yackel & Wood, 1992, s. 118 - 119
33 Taflin, 2007, s. 11 - 12
34 Taflin, 2007, s. 173
35 Taflin, 2007, s. 225

11



gör detta möjligt. En sådan undervisning är mångfasetterad på så sätt att den innehåller ett flertal

faser inom vilka läraren och eleverna intar korrekta roller. Läraren ska uppmuntra ett matematiskt

språk som är enhetligt och vara lyhörd på eleverna för att kunna möta dem där de är.36

Taflins avhandling pekar på vad en lärare och vad elever ska göra för att kunna arbeta med rika

matematiska problem. Lärarens roll och elevernas roller knuts till olika faser som sker någon gång

i undervisningen. Det nämns att läraren gör gott i att diskutera matematik med eleverna men det

nämns inte när detta egentligen sker. Inte heller när eventuella faser sker under lektionen eller hur

ofta läraren diskuterar med eleverna under faserna.  Detta faktum är intressant då litteraturen

menar att diskussioner är viktiga. Syftet med detta arbete är att undersöka när lärare och elever

väljer att initiera diskussioner och i vilket syfte de väljer att diskutera. 

 3.2 Matematikdidaktik

Hur  en  matematikundervisning  bör  genomföras  är  något  som  människor  ständigt  försöker

undersöka. Det finns otaliga artiklar och skrifter med olika typer av metoder. Några texter som är

viktiga  i  arbetet  att  finna  varför  muntlig  kommunikation  är  viktig  inom  den  matematiska

undervisningen  presenteras  nedan.  Texterna  har  använts  för  att  kunna  urskilja  vad  som bör

observeras i klassrummen och hur matematik kan förstås och uttryckas olika beroende på vem

det är som utövar matematiken. Litteraturen har med andra ord varit till stor hjälp i utformandet

av metoden.

 3.2.1 Matematisk förståelse

Matematisk  förståelse  kan  delas  upp  i  två  kategorier.  Den  första  kategorin  behandlar  den

förståelse som involverar både hur ett fenomen kan bemötas och varför. Den andra typen av

förståelse är den som bara handlar om hur ett fenomen kan behandlas. Skemp skriver om dessa

och  benämner  den  förstnämnda  som  "relational  understanding" och  den  sistnämnda  som

"instrumental understanding".37 I artikeln belyser författaren att undervisning inom matematiken som

utvecklar instrumentell förståelse är vanligare än undervisning som utvecklar en djupare kunskap.

Anledningen till detta är en allt för snäv tidsram och en ovilja hos lärare att förändra fungerande

rutiner. Instrumentell kunskap ger godkända betyg men kommer inte ge eleven någon förståelse

för matematiken. Artikeln belyser hur dystert detta är. Rationell förståelse kan genom en metafor

beskrivas som en mental karta. Personen kan genom denna undersöka nya vägar och ny mark

36 Taflin, 2007, s. 17
37 Skemp, 1976, s. 2
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utan att för den skulle komma vilse. Därmed kan personen utvecklas på egen hand efter en viss

grad av kunskap.

Liknande tankar speglas i en artikel som benämner fyra olika förståelsenivåer som människor kan

utveckla.  Artikeln  innehåller  ingen  empiri  utan  utnyttjar  tidigare  forskning  för  att  skapa

forskningsunderlag för en undervisningsmetod. Metoden förkortas APOS som står för  Action,

Process, Object och Schema. Sammanfattat är dessa termer uttryck för olika nivåer av förståelse. De

elever  som besitter  den  mildaste  graden  av  förståelse  behöver  yttre  stimulans  för  att  kunna

övervinna matematiska problem. De löser ofta problem med tydliga steg-för-steg-metoder. Process

innebär  att  eleverna  börjar reflektera  över  matematiska  operationer  och  att  de  kan  bearbeta

problem utan yttre stimulans. Även det matematiska språket blir annorlunda i det att eleverna

vågar "hoppa över" steg i uträkningarna. Den sista nivån av förståelse sker då eleven förstår hur

delarna påverkar helheten och hur helheten påverkar delarna. Därmed kan eleverna fritt utnyttja

operationer som passar till matematiska problem.38 Vidare i artikeln beskrivs hur förståelse kring

olika fenomen kan bindas ihop inom ett mentalt schema som då betecknas som schema. Ju fler

delar som binds ihop ju djupare blir den generella matematiska förståelsen.39  

 3.2.2 Att ställa frågor

Mikael Jensen40 menar i Kommunikation i klassrummet att det är fyra olika frågor som lärarna ställer.

Dels är det ledande frågor som är färgade av ett visst innehåll och tillskrivs ett visst svar. Svaret

kan däremot bli  något annat än vad som antas.  En sådan fråga kan till  exempel  vara ”Visst

smakar maten bra?!”.  Lärarna  ställer  frågor  för att  stressa elevernas kunskap eller  åsikt  samt

frågor som ska väcka elevernas intresse och nyfikenhet. Frågor som egentligen inte kräver något

svar används också för att få eleverna att fokusera på ett av läraren valt innehåll.41  

Asking  Mathematical  Questions  Mathematically är  en  artikel  skriven  av  John  Mason42.  I  artikeln

nämner Mason olika sätt att ställa frågor vilka liknar de olika frågor Jensen talar om. En lärare

kan ställa frågor för att få elever att fokusera på ett visst fenomen. Detta är nödvändigt om en

diskussion börjar vandra iväg från ämnet eller om eleverna inte tycks förstå ämnet.

Frågor kan också ställas för att testa elevernas kunskap. Dessa frågor är ofta korta och direkta

och berör ett synligt problem. Frågorna är riktade till något problem läraren har presenterat för

38 Dubinsky & Mcdonald, 2002, s. 2 – 3  
39 Dubinsky & Mcdonald, 2002, s. 7 – 8 
40 Jensen, 2012
41 Jensen, 2012, s. 166 - 167
42 Mason, 2000
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eleverna tidigare och försöker att få eleverna att se samband mellan kunskapsområden.

En mer ovanlig typ av frågor som ställs inom den matematiska undervisningen är frågor i syfte

att undersöka hur en elev har förstått och förhåller sig till ett problem. Dessa frågor är svåra att

ställa  och  kan  misstolkas  av  eleverna  att  vara  frågor  som  testar  deras  kunskap  snarare  än

undersöker hur de har förstått något. En sista kategori av kommunikation Mason betonar är

historieberättandet i klassrummet.43 Mason förklarar i artikeln fördelarna med att ställa varierade

frågor då detta skapa en undervisningssituation som uppmuntrar matematiskt lärande.44  

 3.3 Teoretiska perspektiv

För att kunna tala om vad som betraktas och vad som eleverna diskuterar behövs olika begrepp

och även definitioner av dessa begrepp. Några begrepp som är relevanta för denna undersökning

och  som  kommer  att  användas  genomgående  under  resultatdelen  och  under  metoddelen  är

matematiska begrepp, procedurer, strategier och formler. För att undvika onödiga upprepningar

används begreppet matematiska idéer för att benämna matematiska begrepp, procedurer, strategier

och formler.  Inspiration till  att  använda just  dessa begrepp kommer från  Matematikproblem i

skolan – för att skapa tillfällen till lärande som är en avhandling av Eva Taflin.45 Ett matematiskt begrepp

är ett vardagsdistanserat begrepp som används inom matematiken. Med vardagsdistanserat menas

ett begrepp som inte används i vardagligt tal utan är bundet till en viss språklig tradition. Inom

den matematiska  traditionen används  ordet  kvadrat  istället  för  att  benämna den geometriska

formen som en fyrkant. En kvadrat är också en fyrhörning där alla sidor har samma längd och

alla vinklar är räta. Notera att även sidor och vinklar är begrepp som får en speciell betydelse när

de används inom matematiken.  Matematiska procedurer är varierade handlingar som tillsammans

används för att uppfylla ett visst mål eller nå ett visst resultat. Det kan vara en enda regel eller en

algoritm.  Matematiska  strategier  är  olika  tillvägagångssätt  som  kan  användas  för  att  lösa  ett

matematiskt problem. Det kan vara att använda algoritmer, att rita eller att testa olika resultat.

Alla handlingar som väljs för att lösa någon problematik är en typ av strategi. Matematiska formler

är  en  uppsättning  matematiska  symboler  och bokstäver  som besitter  en  tillskriven  innebörd.

Exempel på en formel är π r3

3
som betecknar klotets volym där r betecknar klotets radie och π

en irrationell konstant vid namn pi.  

43 Mason, 2000, s. 107 - 108
44 Mason, 2000, s. 99
45 Taflin, 2007 (se sida 185 - 186)
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 3.3.1 Interaktionstyper

Olika  sätt  att  ställa  frågor  eller  besvara  frågor  på  kommer  i  detta  arbete  att  kallas  för

interaktionstyper.  De  olika  sätt  att  ställa  frågor  som  presenteras  av  Mason  är  tre  olika

interaktionstyper. Tre handlingar en lärare kan göra inom matematikundervisningen blir därmed

att ställa frågor i syfte att fokusera elevernas uppmärksamhet på någon av läraren vald matematisk

idé. Det kan till exempel vara frågor om hur en matematisk formel kan tillämpas. Läraren kan

utöver detta ställa frågor som enbart kräver ett direkt svar av eleverna. Dessa svar är korta och

förknippade med någon matematisk idé som presenteras i läromedlen eller av läraren på tavlan.

En tredje typ av frågor är att läraren vill ha en förklaring av någon matematisk idé. Dessa frågor

är breda och kan inte  besvaras med ett  kortare  svar och kräver  ofta  eftertanke.  Det  kan till

exempel  vara  frågor  om  betydelsen  av  matematiska  begrepp  och  formler  eller  varför  en

matematisk strategi fungerar och en annan inte. 

Under två pilotstudier utförda innan detta arbete utvecklades ytterligare interaktionstyper. Dessa

pilotstudier  utnyttjade  ett  observationsschema  som  innefattar  de  interaktionstyper  som

presenteras ovan tillsammans med ytterligare några interaktionstyper som sedan helt gjordes om.

Eftersom det inte är möjligt att observera syftet med en handling omformulerades även de tre

första  interaktionstyperna  under  och  efter  pilotstudierna  så  att  de  ska  vara  fullständigt

observerbara. Under studierna uppfattades hur lärare väljer att besvara frågor ställda av elever.

Lärare valde att besvara frågor genom att förklara det som eleven frågar efter. lärarna kunde även

ställa motfrågor. Något som också observerades om än bara vid ett fåtal tillfällen var att läraren

överlät en fråga till en annan elev, ofta den elev som satt precis bredvid den elev som ställde

frågan. Pilotstudien resulterade i tre interaktionstyper där eleverna är initiativtagande och ställer

frågor. Det observerades även att mycket av interaktionen i klassrummet inte har med ämnet att

göra utan mer med elevernas skolsituation. Därmed utvecklades ytterligare fem interaktionstyper

vilka inte är lika detaljerade som de ämnesbundna interaktionstyperna. Totalt gav detta elva olika

interaktionstyper.

1. Läraren ställer en eller flera frågor till en elev eller till elever om hur matematiska begrepp,

algoritmer och procedurer ska tillämpas.

2. Läraren ställer en eller flera frågor där eleverna kan ge svaret.

3. Läraren ställer en eller flera frågor angående innebörden av något matematiskt begrepp.

4. Läraren besvarar en fråga eller hjälper en elev genom att förklara det eleven eller eleverna
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frågade efter eller behöver hjälp med.

5. Läraren besvarar en fråga eller hjälper en elev genom att ställa en fråga

6. Läraren väljer att inte besvara en fråga utan hjälper en elev genom att överlåta problemet

till någon annan elev

7. Läraren informerar om kursen och sådant som hör till enskilda elever.

8. Läraren informerar om kursen och sådant som berör hela klassen

9. belyser eventuella händelser inom klassen.

10. Läraren uppmanar eleverna att tala om ting som inte direkt relateras till ämnet eller skolan

11. Läraren lägger sig i diskussioner med elever som inte direkt har med ämnet eller skolan

att göra.

Dessa interaktionstyper kommer utgöra grunden för det observationsschema som används för att

besvara arbetets frågeställningar.

 3.3.2 Definition av diskussioner

Eftersom  att  diskussion  är  ett  problematiskt  begrepp  måste  detta  tydligt  definieras  så  att

begreppet inte feltolkas.46 "samtal (om viss fråga) i vilken de deltagande argumenterar för sina respektive

uppfattningar." är Nationalencyclopedins definition av ordet diskussion.47 Pirie & Schwartzenberger

definierar den matematiska diskussionen som "...purposeful talk of  a mathematical subject in wich there

are genuine pupil contributions and interactions".48 Matematiska diskussioner är därmed samtal med ett

visst mål som angår något matematiskt ämne där det finns en genuin vilja bland studenterna att

vara med och uttrycka sina åsikter och att interagera. 

Den modell  för  samtalsanalys  som Karolina  Wirdenäs49 använder  i  sin  avhandling  Ungdomars

argumentation:  om  argumentationstekniker  i  gruppsamtal kommer  att  utgöra  en  grund  för  hur

diskussioner  ska tolkas.  En diskussion som i  huvudsak består  av yttrandepar och som sällan

innehåller pauseringar måste skiljas från en diskussion som är nyanserad i språkbruk och som

kräver  de  medverkandes  eftertanke.  Detta  kan  då  urskiljas  utifrån  responser  som  kan  vara

disprefererade eller prefererade.50 I detta arbete tolkas en minimal respons som ett uttryck vilket

46 Eliasson, 2013, s. 13
47 Nationalencyklopedin, diskussion, 2013-09-22
48 Pirie & Schwartzenberger, 1988, s. 461
49 Wirdenäs, 2002
50 Se kapitell 3.1.2
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inte ger utrymme för djupare resonemang så länge den inte genom uppbackning kan utvecklas.

Kortare kommunikation och så kallade triader51 kommer inte att kategoriseras som diskussioner

då  de  inte uppmuntrar  någon  djupare  resonemang.52 Lärarstyrda  samtal  utan  respons  från

eleverna samt lokala samtal mellan elever kommer inte heller att användas som material. En mer

detaljerad  analys  av  diskussioner  och  argumentationer  ger  inte  detta  arbete  plats  för  men

diskussioner ska tolkas som komplexa när de studeras och därmed behövs ramar och definitioner.

 3.3.3 Kreativa och imitativa diskussioner

Johan Lithner53 menar i  A framework for analysing creative and imitative mathematical reasoning att det

finns två olika typer av resonemang inom den matematiska undervisningen. Dels finns imitativa

resonemang  och  motsatsen  till  dessa  är  kreativa  resonemang.  De  imitativa  kan  delas  upp  i

ytterligare två huvudgrupper. Dels kan dessa resonemang vara memorerade resonemang vilka sker då

studenten lyckas memorera ett svar men inte kan förklara hur eller vad som ligger bakom svaret.

Ett sådant svar är dessutom enbart nerskrivet på papper och uttrycks därmed inte genom andra

former.  Den  andra  formen  av  imitativa  resonemang  kallar  Lithner  för  a lgorithmic  reasoning.54

Sådana resonemang sker då eleven söker efter en fungerande algoritm för att lösa ett problem

inom matematiken. En algoritm inom matematiken är en metod eller en uppsättning steg i syfte

att nå ett specifikt mål eller finna en lösning till någon problematik.

Algoritmiska resonemang tar olika uttryck beroende på vilka problem eleverna stöter på. Om en

elev använder en algoritm enbart av den anledning att eleven kopplar ihop problemet med en

algoritm så är det en variant av algoritmiska resonemang. En annan variant är då en elev förkastar

ett svar enbart för att svaret inte uppfyller ett eller flera kriterium inom en vald algoritm. Lithner

tar som exempel då en elev använder en algoritm på en andragradsfunktion  och som därmed

borde  ge  två  rötter.  När  inte  eleven  erhåller  två  rötter  funderar  inte  eleven  på  varför  utan

förkastar metoden.55 Slutligen beskrivs ett resonemang som grundar sig på en algoritm utifrån en

bok eller en personlig guide. Eleven väljer att försöka identifiera likheterna mellan problemet och

något exempel som lästs i någon bok eller beskrivits av någon person. Ingen argumentation för

valet av metod används av eleven.  

De kreativa resonemangen kräver till skillnad från de imitativa resonemangen elever som genom

51 Se kapitell 3.1.1
52 Löwing, 2006, s. 153
53 Lithner, 2006
54 Lithner, 2006, s. 259
55 Lithner, 2006, s. 262
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olika metoder kan lösa problem. Kreativa resonemang kräver en tankeprocess som inte fastnar

vid  svårigheter  utan använder  nyanserade och varierade sätt  för  att  nå  önskade resultat.  Det

behöver vara nytt för individen som yttrar argumentet. Det kan även vara ett resonemang som

glömts bort men återanvänds. Det ska alltså vara flexibelt och tillämpad för just den rådande

situationen och alltså inte vara bunden till en generell algoritm.56 Individen som uttalar sig måste

även kunna motivera sitt eller sina val av strategier och varför de leder till ett trovärdigt svar. Ett

kreativt resonemang måste även utgå från idéer med stark förankring till matematiken. 57 Det kan

vara förklaringar av matematiska formler,  begrepp, procedurer eller  strategier  om hur de kan

användas eller vad de har för funktion. Sådana lösningar visar mer på kunskap och kräver tid från

både läraren och eleven. 

Fortsättningsvis  kommer  alla  diskussioner  som  innehåller  imitativa  resonemang  kallas  för

imitativa  diskussioner.  På  liknande  sätt  är  diskussioner  som  innehåller  kreativa  resonemang

kreativa diskussioner. 

 3.3.4 Vad är en fråga?

En fråga kan i princip vara vad som helst. Vad det är för fråga beror på i vilket syfte den ställs och

hur den tolkas av mottagaren. Frågor kan vara direkta eller indirekta. Med direkta frågor menas

frågor där svaret är okänt för alla. Det är alltså en fråga som grundar sig i ett intresse att få svar.

Indirekta frågor är frågor ställda av en person som redan vet svaret. Dessa frågor kan ställas för

att undersöka hur andra personer förstår eller tänker kring olika fenomen.58

Frågor kan i många fall vara inbäddade i det kulturella samspel olika personer har skapat mellan

dem. Därmed kan det bli svårt att observera just vad som kan vara en fråga och vad som inte är

det. Med detta sagt ska tilläggas att språket alltid är bundet till en viss kontext. Inom pragamtiken

talas det om fyra deitistiska uttryck.59 Rums- och tidsdeixis blir  märkbar i språket när uttryck

används som inte benämner en plats eller en tid men som ändå förstås göra det. Att säga "här"

kan  därmed  betyda  i  princip  vad  som  helst  beroende  på  i  vilken  kontext  ordet  används.

Detsamma gäller för person-, samtal- och socialt diexis. Det handlar alltså om ord som berör

personer, samtalsämnen eller den sociala kontexten och som enbart får betydelse inom just den

kontext där de används.

När en fråga ställs i klassrummet måste denna därmed förstås utifrån den kontext där den ställs.

56 Lithner, 2006, s. 268
57 Lithner, 2006, s. 266
58 Jensen, 2012, s. 160
59 Sjöström, 2006, s. 201
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En fråga kan i början verka som ett yttrande, möjligtvis ett påstående för att sedan övergå till att

vara en fråga. Ett yttrande från en elev gällande ett matematiskt problem som följs av att läraren

förklarar samma problem kan därmed förstås som en fråga från eleven. Språklig kommunikation

kräver att olika parter samarbetar mot ett gemensamt mål.60 Inom detta samarbete som utvecklats

mellan lärare och elev kan läraren besvara till synes obefintliga frågor. Detta förväntas av eleven

och accepteras av läraren.

 4 Syfte och frågeställningar

Syftet  är  att  undersöka  hur  och  när  och  vilken  typ  av  diskussioner  som sker  då  matematik

undervisas på gymnasienivå. 

• Vilka interaktionstyper använder lärare när de samtalar och diskuterar med eleverna inom

undervisningen i kurserna matematik 1 och matematik 2? 

• Vilka  interaktionstyper  används  av  läraren  när  diskussionerna  inom  klassrummet  är

kreativa respektive imitativa?

• När under lektionerna är diskussionerna kreativa respektive imitativa?

 5 Metod för datainsamling

Kvantitativa observationer kommer utföras under ett antal lektioner. Observatören fokuserar på

interaktionen mellan lärare och elev och arbetar med hjälp av ett observationsschema för att

samla in data. Det rekommenderas att ett observationsschema ska vara tydligt, strukturerat och

inte innehålla kategorier som utesluter varandra.61 För att lyckas med detta så utvecklades schemat

så att de innehåller alla interaktionskategorier.

Det  observationsschema  som  kom  att  användas  under  fältstudierna  utformades  så  att  det

innehåller  tre  huvudkategorier,  Ämnesrelaterad  diskussion,  Kursrelaterad  diskussion  och  Allmän

diskussion. Under ämnesrelaterad diskussion finns två underkategorier som vardera är bundna till

tre interaktionstyper. Under den första underkategorin är alla interaktionstyper som beskriver hur

lärare  ställer  frågor  till  elever  nämligen  interaktionstyp  1  till  3.  Den  andra  underkategorin

innehåller interaktionstyperna 4 till  6 där eleverna är initiativtagare och läraren använder olika

strategier för att svara på frågor eller hjälpa frågande elever. Under kursrelaterad diskussion finns

60 Sjöström, 2006, s. 213
61 Bryman, 2011, s. 267
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tre interaktionstyper och under Allmän diskussion finns två. Se Appendix för en helhetsbild av

schemat.

För att kunna utföra en studie som besvarar frågeställningarna behöver schemat fyllas så att det

skiljer  mellan imitativa  diskussioner  och kreativa  diskussioner.  Som grund för detta  ligger de

begrepp som presenteras av Lithner. För att förtydliga ytterligare skillnaden mellan begreppen

används Skemps begrepp instrumentell och relationell förståelse. Den förstnämnda är kunskap

som kanske kopieras  av boken och som egentligen inte  innebär någon förståelse.  Relationell

förståelse finns hos individer som kan relatera olika matematiska idéer med varandra och på ett

friare sätt arbeta med matematiska problem. Instrumentell förståelse har därmed en koppling till

imitativa  resonemang.  Så  en  individ  som uppskattas  ha  en  instrumentell  förståelse  och  som

därmed enbart utgår från läromedel när hen resonerar och diskuterar anses inte använda kreativa

resonemang. En sista strategi som är användbar i analysarbetet av diskussioner är APOS teorin.

Det  är  möjligt  att  tolka  en elev som enbart  använder  actions som en elev med instrumentell

förståelse  och som därmed använder imitativa resonemang. En elev som självmant och utan

tydlig stimulans utifrån kan arbeta med matematiska problem måste antas kunna ge uttryck för

kreativa resonemang. En elev som befinner sig i den djupaste nivån av förståelse som därmed

förstår  delarna  och  helheten  som  en  tydlig  bild  kan  med  största  säkerhet  uttala  kreativa

resonemang. Däremot får detta inte antas så länge det inte observeras.   

 5.1 Urval

Observationerna genomfördes på tre gymnasieskolor. Observationerna utfördes hos fem lärare

och  åtta  olika  klasser.  Eleverna  i  alla  klasser  går  första  året  på  gymnasiet  och  läste

matematikkursen Matematik 1 eller Matematik 2. Tre av lärarna arbetade på friskolor och två

andra lärare arbetade på samma kommunala skola. Vi låter skolorna benämnas som A, B, C och

lärarna  som A1,  A2,  B1,  B2,  C1.  Där  läraren  A1  är  en  lärare  på  skola  A.  Skolan  A är  en

kommunal skola och skolorna B och C är fristående skolor.   

För att kunna inkludera ett stort antal gymnasieelever har grundläggande matematikkurser valts.

Genom detta kan fler skolor besökas och flera olika klasser. Resultaten blir därmed inte bundna

till  en viss skola eller ett visst program. Anledningen att två matematikkurser valdes har med

tidsramen att  göra  då  det  annars  inte  hade funnits  möjlighet  att  observera  tillräckligt  många

klassrum. Vilket ämnesområde inom matematiken som läraren och eleverna arbetade med togs

inte som väsentligt  utan observationerna utfördes under de tillfällen där läraren och eleverna
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accepterat  att  observationer  kunde  ske.  Enda  undantaget  var  lektioner  då  ingen  interaktion

mellan lärare eller elever kunde bli möjlig. Under dessa tillfällen avbröts undersökningen.

 5.2 Genomförande

Innan någon observation inleddes presenterades syfte och frågeställningar för de medverkande

eleverna  och  lärarna.  Observatören  intog  sedan  rollen  som  fullständig  observatör.  Därmed

utfördes  inga  försök  till  elevinteraktion.  Detta  innebär  inte  att  även  ögonen  och  kroppen

ignorerar  eleverna.  De elever  som söker  någon kontakt  med ögon eller  vinkningar  får  dessa

besvarade.  Detta  för  att  en  totalt  passiv  roll  kan  skapa  irritation  bland  de  personer  som

observeras just av den anledning att de kan känna sig som objekt.62 Lärarna talade vid enstaka

tillfällen med mig som observatör om ämnen som relaterar till universitetet. Detta var ingenting

som undveks utan frågor besvarades. Som observatör var det i vissa fall viktigt att hålla sig nära

läraren så att inte diskussionerna skulle kategoriseras felaktigt.  

Observationsschemat  med  tillhörande  observationsformulär63 är  designat  så  att  ett  streck

markerar att en diskussion sker bestående av imitativa resonemang och ett kryss markerar att

diskussionen innehåller kreativa resonemang. Varje gång läraren samtalade med en elev på ett sätt

som inte  kunde  kategoriseras  som en diskussion  markerades  detta  med  en  prick.  Under  en

kolumn kan flera olika rader markeras om det är så att läraren under diskussioner med elever

snabbt byter interaktionstyp. En kolumn motsvarar en minut. När läraren föreläser eller är tyst

alternativt frånvarande markeras detta med en ytterst liten prick eller ingen symbol över huvud

taget.  Den lilla pricken användes enbart i  syfte att visa hur många minuter som passerar och

därmed vilken kolumn i observationsformuläret som var aktuell. En klocka användes för att mäta

tiden. Om en lärare ställer en fråga till en elev under någon kategori och eleven svarar och läraren

sedan fortsätter med att förklara så kommer detta att markeras under den interaktionstyp som

initierade  diskussionen.  Även  i  de  fall  då  eleven  är  med  och  förklarar  utan  att  initiera  ett

interaktionstyps  byte.  Om  läraren  tydligt  skulle  förändra  interaktionstypen  ska  denna  genast

markeras. Detsamma gäller om eleven tar över diskussionen och börjar ställa frågor till läraren.

Flera diskussioner eller samtal under samma minut och inom samma interaktionstyp medför inte

fler prickar eller streck men kan leda till att en prick förändras till ett streck eller ett kryss om ett

samtal övergick till en diskussion enligt den definition som används i detta arbete. 

Totalt utfördes tretton observationer. Fem observationer var i klassrummet hos lärare A1 och två

62 Repstad, 2007, s. 55
63 Se Appendix för observationsschema och formulär
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observationer  med A2.  Fyra  observationer  utfördes  hos  B1 och en observation hos  B2.  En

observation utfördes hos C1.

 5.3 Etiska aspekter

Utifrån  de  råd,  lagar  och  regler  som  presenteras  genom  webbplatsen  CODEX64 kommer

fältstudien  att  förberedas,  genomföras  och  sedan  efterarbetas.  De  skolor  som  kommer  att

medverka  i  undersökningen  måste  kontaktas  innan  fältstudien  kan  genomföras.  Skolornas

rektorer måste i första hand få information om projektets syfte och de frågeställningar som ska

besvaras. De lärare som ska observeras behöver också ge sitt godkännande samt informeras om

deras  rättigheter.  Dessa  rättigheter  består  av  informations,  samtyckes,  konfidentialitets-,  och

nyttjandekravet.  Sammanfattat  betyder  dessa  krav  att  de  som  medverkar  i  undersökningen

kommer att hållas anonyma och att de har möjlighet att avbryta undersökningen om de skulle

önska. De ska få information om undersökningens syfte samt få en inblick i hur efterarbetet

kommer att struktureras. Skolorna och alla medverkande individer kommer att förbli anonyma

under hela undersökningsförloppet. Eleverna har samma rättigheter som vuxna och mer därtill. I

denna undersökning kommer kvantitativa observationer utföras som inte fokuserar på enskilda

individer. Därmed behövs inte några formella underskrifter från föräldrarnas sida. Efterarbetet

kommer  att  kantas  av  en  otrolig  sekretess  där  varje  detalj  om var  och  när  observationerna

utfördes kommer att hållas hemligt.  

 5.4 Databearbetning

De dokumenterade resultaten strukturerades så att antalet diskussioner kunde mätas mot vilken

interaktionstyp de uppfattades tillhöra. Fyra dokument skapades som alla hade samma upplägg. I

det första dokumentet presenteras antalet diskussioner så att det gick att utläsa hur många som

dokumenterats per minut och under vilken interaktionstyp. Det andra dokumentet presenterar

antalet samtal , imitativa diskussioner och kreativa diskussioner och jämför antalet med varandra.

I det  sista  dokumentet  presenteras samma information som i  det  första  förutom det att  alla

diskussioner som inte är förknippade med ämnet plockades bort. 

Utifrån  alla  resultat  kunde  senare  den  procentuella  siffran  av  antalet  kreativa  och  imitativa

resonemang i diskussioner mätas mot det totala antalet diskussioner och samtal som uppfattats

under fältarbetet. För att inte komplicera det med procentuella siffror utformades diagram som

tydligt kunde visa en skillnad mellan de olika samtalen. 

64  www.codex.vr.se
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 5.5 Metoddiskussion

Arbetet  med  observationsschemat  kräver  mycket  subjektiv  bearbetning  av  vad  som  sker  i

klassrummet. En diskussion som startar av att en elev ställer en fråga för att sedan övergå i att

läraren ställer frågor måste förstås som två kategorier istället för en. När detta byte sker blir upp

till den observerande att granska. När slutar till exempel läraren att förklara och istället börjar

testa eleven med olika frågor? Även tillfällen där interaktionen var lång mellan lärare och elev

men där elevinteraktionen enbart innehöll ytterst kortfattade kommentarer och svar kunde bli

problematiska  vid  enstaka  fall.  Generellt  gällde  det  att  en  långvarig  interaktion  enbart  med

minimal respons från eleven inte kategoriserades som en diskussion utan som ett samtal.    

Ett exempel på en svår situation är följande. En elev ställer en fråga, läraren börjar förklara utan

att eleven yttrar sig mer än en gång. Därmed blir det en prick under interaktionstyp 4. Läraren

övergår sedan till att börja ställa frågor till eleven. Eleven svarar på de första frågorna med lätthet

vilket därmed är ett streck under interaktionstyp 2. Läraren övergår sedan till svårare frågor som

handlar om hur eleven ska gå tillväga med problemet. Detta leder till mer tveksamhet från eleven.

Läraren  fortsätter  ställer  frågor  knutna  till  samma  ämne  men  nu  lite  lättare,  eleven  börjar

successivt bli snabbare på att svara. Detta är ett streck i interaktionstyp 1.

Något som är relevant att diskutera inför resultatdelen är att några lärare observerades oftare än

andra. Detta beror enbart på logistiska anledningar då lärare sällan ansåg att lektionen de skulle

hålla  skulle hjälpa undersökningen. Dessa lektioner kunde till  exempel vara provförberedande

eller prov. Enligt lärarna innehåller sådana lektioner innehåller ingen form av lärarledda samtal

och skulle därmed leda till skeva resultat om dessa blandas med övriga lektioner. Något som även

berör resultaten är att lektionerna med A1 och A2 var åttio minuter långa medan med de andra

lärarna  enbart  sextio  minuter.  Lärarna  presenterade  matematiska  idéer  utifrån  olika  delar  av

matematiken. Någon lektion kunde omfatta geometri medan en annan lektion kunde handla om

räta linjer. Att observationerna inte särskiljs utifrån vilket moment som presenterades beror på

samma anledning till varför några lärare observerades oftare än andra. Lärarna observerades utan

några yttre påtryckningar och därmed observerades lärarna inom den rådande situationen. De

olika lärarna utgick från egna planeringar och det blev därmed inte möjligt att observera olika

lärare som undervisar inom samma matematiska idéer. 

Under  databearbetningsprocessen  valdes  en  interaktionstyp  bort  som  inte  ansågs  ha  någon

relevans för undersökningen. Anledningen till detta är att ingen lärare valde att använda denna

interaktionstyp och att den heller inte berör uppsatsens frågeställning eller syfte. 
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 6 Resultat och analys

Resultaten  kommer  att  presenteras  och  analyseras  med  hänsyn  till  arbetets  frågeställningar.

Analysen kommer att belysa vad som visas i diagrammen då dessa i några fall är avancerade och

presenteras med bristande förklaringar.  Syftet  med att  presentera  diagrammen med bristande

förklaringar är att allt för många förklaringar behövs vid varje diagram vilket inte skulle ge en

klarare bild över situationen utan möjligtvis göra den mer komplicerad. Arbetets frågeställningar

som resultaten ämnar besvara handlar om vilka typer av interaktion som lärare väljer att utnyttja

när de samtalar och diskuterar med elever. Dessa typer av interaktion är vad som i uppsatsen

kallas för interaktionstyper. För att besvara den andra och tredje frågeställningen behöver resultat

visa  när  kreativa  diskussioner  och  imitativa  diskussioner  sker.  Både  i  förhållande  till

interaktionstyp och tidpunkt. 

Utifrån  observationerna  finns  några  situationer  som  av  värde  för  frågeställningarna  och

diskussionen  behöver  presenteras.  De  behöver  också  presenteras  så  att  det  förtydligas  hur

observationsschemat har använts. Resultaten presenteras som ett diagram föreställande vad som

markerats  under observationsstudierna.  Interaktionstyperna presenteras från 1 till  6 då det är

ämnesdiskussionerna som är av intresse i dessa två fall.

Varje linje som markerades under fältstudierna markeras i tabellerna som ett  I  vilket betecknar

imitativa  diskussioner.  Alla  prickar  markeras

som  ett  O  vilka  står  för  samtal.. Ett  X

kommer att användas för att markera kreativa

diskussioner.  Så  som  de  användes  då

fältstudierna genomfördes.   

Tabell 1 visar interaktionen mellan lärare A2

och  en  elev.  Interaktionen  kan  sägas  vara

långvarig  då  den  varade  i  sju  minuter.  Av

tabellen så syns att interaktionstyp 4 initierar diskussionen vilket betyder att en elev adresserar

läraren och läraren svarar med att  förklara.  Fortsättningsvis  väljer  läraren att  besvara  elevens

frågor genom att ställa motfrågor som då är interaktionstyp 5. Vid en kortare paus valde läraren

att ta initiativ och ställa en egen fråga på vilken eleven hastigt kunde svara på. Eleven fortsatte

fråga och läraren fortsatte förklara för att sedan ta över diskussionen och ställa svåra frågor till

eleven. Alla frågor behandlade samma matematiska problem. Efter en paus ställer läraren en fråga

som eleven snabbt kunde svara på, de talar lite. Eleven tar initiativ och ställer en avslutande fråga
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som läraren avslutar samtalet med att förklara. Efter dessa sju minuter verkar eleven inte behöva

ytterligare  hjälp  och  läraren  vandrar  vidare.  Tabell  1  kan  sägas  visa  ett  typiskt  mönster  av

kommunikation  där  eleven  med  egna  frågor  försöker  förstå  ett  problem  som  läraren  både

försöker förklara och samtidigt be eleven att förklara. Anledningen till att det inte finns några

kreativa diskussioner antecknade är att språket som användes av eleven och läraren var starkt

bundet  till  de  exempel  som gick att  finna  i  det  läromedel  som användes  av  eleven.  Elevens

respons var väldigt varierad och var både prefererad och dispreferarad. Det Wirdenäs skriver om

ungdomars språk måste då förstås i detta sammanhang. En kortare respons med ett enklare språk

behöver inte betyda att en elevs förståelse är instrumentell efter. Detta stöds bland annat av olika

studier som presenteras av Wirdenäs, språket måste förstås utifrån den kontext det används. 65

Fältstudierna kan inte ge något underlag för att diskutera det språkbruk som användes men det är

intressant att fundera på om den totala diskussionen på sju minuter möjligt borde kallas för en

kreativ diskussion utan att den innehöll tydliga kreativa resonemang. Den definition Lither ger för

kreativa resonemang är att de ska vara nyanserade på så sätt att de ska vara nya för individen som

yttrar  dem.  Resonemangen  ska  stödjas  genom  argument  som  menar  varför  till  exempel  en

lösningsmetod leder till ett korrekt svar och resonemanget ska innehålla begrepp och strategier

som hör till den matematiska traditionen.66 Dessa kriterier skulle med stor möjlighet påträffats

om det empiriska materialet även skulle inkludera ljudinspelningar och transkriberingar. Lithner

nämner inte hur analysverktyget för kreativa respektive imitativa resonemang kan användas under

längre tidsperioder vilket inte gör det möjligt göra en definitiv analys.

Ett annat exempel som visar en kort period av diskussioner som i fyra fall är kreativa visas i tabell

2 nedan. Eleverna har fått ett ovanligt matematiskt problem att lösa och ställer frågor till läraren

som hen inte väljer att diskutera utan besvarar genom att utnyttja triaden. Kort senare börjar

eleverna ställa nya frågor, denna gång med ett matematiskt innehåll som går utanför vad böckerna

visar  och  vad  läraren  tidigare  har  diskuterat.  Eleverna  blandar  in  matematiska  begrepp  och

beskriver matematiska procedurer som de möjligtvis varit i kontakt med tidigare men som inte

nyligt presenterats i vare sig läromedel eller av läraren. Läraren följde elevernas resonemang och

fortsatte  därmed  den  kreativa  diskussionen.  Eleverna  arbetar  med  att  argumentera  för  sina

resonemang och nämner gång på gång matematiska  begrepp och strategier  som inte tidigare

diskuterats.  Läraren övertar sedan diskussionen och ställer ett antal frågor. Under den ganska

långa  period  som  läraren  är  initiativtagande  observeras  ytterligare  två  tillfällen  där  kreativa

resonemang används i diskussionen. Hela perioden avslutas med att eleverna återtar initiativet

65 Wirdenäs, 2002, s. 28 – 30   
66 Lithner, 2006, s. 266

25



och ställer korta och enkla frågor på vilka läraren svarar kortfattat.  

Tabell  2  visar  en  kort

period  av  intensiva

diskussioner  som  i  många

fall  är  kreativa.  Under  en

tolv  minuter  lång  period

observerades  fyra  kreativa

diskussioner.  Anledningen

till  detta  kan  vara  just  av

den anledning att läraren gav två elever ett matematiskt problem som inte hade någon anknytning

till varken läromedlen eller något exempel från dåvarande lektion eller tidigare lektion. Problemet

var nytt för eleverna som innan hade hävdad för läraren att matematiken för för enkel. Problemet

kan sägas vara ett rikt matematiskt problem utifrån den definition som presenteras av Taflin.67

Det sätt som läraren väljer att intrigera med eleverna följer även det något som Taflin beskriver i

sin avhandling. Läraren introducerar problemet och ser till att eleverna förstår vad de ska arbeta

med.  Eleverna påbörjar  arbetet  med problemet men behöver  stöd av läraren.  Detta visas  då

eleverna tar initiativ till att ställa frågor. Läraren återtar initiativet, arbetar med att få eleverna att

förstå  problemet.  När  eleverna börjar  med en lösning behöver  de  ytterligare  stöd och väljer

därmed att ställa ytterligare frågor till läraren. Problemet är inte av en sådan typ att det har en

tydlig lösning och detta får eleverna att fortsätta att ställa frågor vilka läraren väljer att förklara.

Det  läraren  gör  är  att  inta  de  roller  som  behövs  för  att  ge  eleverna  en  förståelse  för  den

matematik de har framför sig.

 6.1 Övergripande diagram

De resultat som presenteras under denna del visar en sammanfattning av alla de observationer

som genomförts under fältstudierna. De visar data som samlats in i dokument och som räknats

och sammanställts.

67 Taflin, 2007, s. 11 – 12  
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 6.1.1 Samtal, imitativa diskussioner och kreativa diskussioner

Under  alla  lektioner  som  observerades  så  uppmärksammades  ungefär  lika  många  imitativa

diskussioner som allmänna samtal. Den procentuella siffran för antalet kreativa diskussioner på

det totala antalet antecknade fall av interaktion ger att ungefär en procent av alla diskussioner

hade kreativ karaktär. 

Utifrån vad som presenteras under tidigare forskning är det förvånande att se att ungefär hälften

av alla dokumenterade fall av interaktion kategoriserades som diskussioner. Detta visar en skillnad

mot vad som presenteras i Löwings avhandling. Där presenteras triaden som det mest använda

interaktionsmönstret.68 Eftersom  att  triaden  räknas  som  ett  samtal  medan  en  längre

kommunikation  räknas  som  en  imitativ  eller  kreativ  diskussion  och  de  utgör  hälften  av  de

dokumenterade fallen kan inte triaden sägas vara den vanligaste typen av interaktion. Inte utifrån

de  data  som  samlats  in.  Detta  måste  däremot  ses  i  ljuset  av  observationsschemats  och

observationsformulärets  begränsningar.  Om  ett  samtal  dokumenteras  och  en  diskussion

uppmärksammas under samma minut betraktas detta enbart som en diskussion om både samtalet

och diskussionen tillhör samma interaktionstyp. Många triader kan på detta sätt ha gett plats för

längre diskussioner. Utifrån detta säger inte resultatet något om att triaden är eller inte är den

mest förekommande kommunikationsmetoden. Det resultaten visar är det faktum att under en

lektion  så  diskuteras  det  lika  ofta  som  det  samtalas.  Detta  går  hand  i  hand  med  vad  som

presenteras av skolinspektionen.

68 Löwing, 2006, s. 251
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 6.1.2 Interaktion per minut

Staplarna  visar  det  totala  antalet  allmänna  samtal,  imitativa  och  kreativa  diskussioner  som

dokumenterats  under  de  tretton observationerna.  Dessa  jämförs  med staplar  som visar  data

enbart  från  de  imitativa  och  kreativa  diskussioner  som  observerades.  Kurvan  visar  antalet

imitativa och kreativa diskussioner som enbart tillhör interaktionstyp 1 till 6. Den totala andelen

samtal och diskussioner är i regel väldigt hög med ett genomsnitt på omkring 9 fall av interaktion

per  minut.  En  topp  med  tjugoen  fall  av  interaktion  sker  vid  den  trettiofjärde  minuten.

Ämnesdiskussionerna dalar kraftigt när de närmar sig femtio minuter för att senare öka lite innan

de  återigen  faller  till  att  bli  noll  vid  sextioen  minuter..  I  början  av  lektionerna  är

ämnesdiskussionerna  relativt  få  medan  staplarna  för  all  interaktion  är  väldigt  hög.  Speciellt

omkring åtta minuter. Vid denna tidpunkt har de flesta lektioner inletts fullt ut och läraren har

någon form av introduktion.   

De ämnesbundna diskussionerna går i tydliga vågor medan stolparna som visar all interaktion

följer  ett  jämnare  mönster.  Därmed  syns  det  att  lärarna  gärna  samtalar  och  diskuterar  med

eleverna  men att  det  inte  alltid  handlar  om matematik.  Efter  åtskilliga  ras  dalar  kurvan för

ämnesrelaterade diskussioner för att sedan fastna på noll vid fyrtiofem minuter. Kurvan reser sig

sedan för att återigen hamna på noll vid runt sextio minuter. Detta kan förklaras av att sju av de

tretton observerade lektionerna hade en paus efter ungefär 45 minuter. De resterande lektionerna

som observerats avslutades efter sextio minuter vilket kurvan visar då den återigen dyker vid

denna tidpunkt. Efter sextio minuter är det alltså enbart sju lektioner som skapar de stolpar och
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den kurva som fortsätter fram till nittio minuter. 

Att kurvan som visar ämnesrelaterade diskussioner varierar så kraftigt kan vara en signal på att

lärarna arbetar med olika faser. Faserna som Wirdenäs beskriver är knutna till rika matematiska

problem vilket eleverna i de observerade klassrummen inte arbetade med. Däremot syntes det

tydligt under lektionerna att klassrummen under vissa tidsperioder hamnade i ett lugn där läraren

kunde gå omkring och undersöka elevernas arbete. Detta kan förstås som fas två och tre vilka

innebär  att  eleverna  söker  efter  en  lämplig  lösningsmetod  som  sedan  tillämpas  för  att  lösa

problemet.  Då  kurvan  för  ämnesrelaterade  diskussioner  återigen  stiger  tyder  på  att  läraren

återigen fick diskutera matematik med elever som möjligtvis fastnat vid lösningsfasen eller elever

som under redovisningsfasen inte har fått ett acceptabelt svar. 

Det var stora skillnader mellan skolorna och de klasser som observerades. Lektionerna i skola A

var livligare och hade en högre ljudnivå än lektionerna i både skola B och skola C. Diagram 3

nedan visar en skillnad mellan olika skolor. Inom undervisningen i skola A gick det tydligt att se

hur ofta lärarna och eleverna valde att diskutera med varandra. Kurvan för samtal rör sig på

liknande sätt som kurvan för imitativa diskussioner med den skillnad att kurvan med imitativa

diskussioner når en topp som är högre än någon annan form av kommunikation. Vid fyrtiofem

minuter  ungefär  valde  lärarna att  låta  eleverna ta  paus.  Under denna tid  försvinner  samtalen

medan diskussionerna håller sig på en stabil nivå för att sedan dala i och med det att samtalen

inleds på nytt. Detta resultat beror på att lärarna valde att diskutera ämnen med elever som valde

att  sitta  kvar  för  att  sedan  avsluta  diskussionerna  när  de  elever  som tagit  paus  återkommit.

Lärarna brukade då samtala med eleverna för att återinleda lektionen. De flesta fall av kreativa

diskussioner observerades efter att lektionen återinletts efter pausen.  

Det som tydligt går att se utifrån resultaten är att lärarna i skolorna B,C väljer att inleda med

samtal för att senare under lektionen börja diskutera med elever. Undervisningen i skolorna B

och C var nästan uteslutande präglad av imitativa diskussioner vid mellan femton minuter och

trettio minuter. Även här observerades en diskussion innehållande kreativa resonemang. 
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Skillnader mellan skolorna visar en varierad bild över när diskussioner används i klassrummen. I

skola  A  används  diskussionerna  i  regel  ungefär  lika  frekvent  genom  hela  lektionerna  med

undantag för paus, introduktion av lektion av lektionens avslut. Den tid under lektionerna där

diskussionerna var mest frekventa var sista halvan av lektionen, efter pausen. I skolorna B och C

syns ett annat mönster där diskussionerna är mest frekventa vid en kort period mellan ungefär

femton minuter och trettio minuter. Diskussioner var relativt sällsynta vid lektionens inledning

och vid lektionens avslut. Sammantaget sker fler diskussioner i skola A än i skolorna B och C.

Detta gäller även vid det faktum att i skola A utfördes sju observationer mot sex observationer i

skolorna  B och C.  I  skola  A dokumenterades  597  fall  av  samtal,  imitativa  diskussioner  och

kreativa  diskussioner  som  kan  jämföras  mot  skolorna  B  och  C  där  enbart  276  fall

uppmärksammades. Skillnaderna mellan skolorna är att skola A är en kommunal skola medan B

och C är fristående skolor och att eleverna var betydligt mer högljudda och frågvisa i skola A än

eleverna i skolorna B och C. 

 6.1.3 Interaktionstyper

Innan  antalet  diskussioner  knutet  till  interaktionstyp  kan  presenteras  behöver  de  förklaras

ytterligare. Speciellt då en av typerna har tagits bort då den inte ansågs fylla någon funktion i

arbetet mot att besvara frågeställningarna. 
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Diagram 4 visar några tydliga toppar och dalar. De interaktionstyper som användes oftast under

diskussionerna var typ 1 och 4. Bland ämnesbundna interaktionstyper används typerna 3 och 5

relativt sällan i relation till 1 och 4. Ingen diskussion observerades inom interaktionstyp 6.  De

kreativa diskussionerna var ytterst ovanliga och förekommer enbart vid interaktionstyp 1, 3 och 4.

Det går inte tydligt att utläsa från diagrammet men under interaktionstyp 1 och 4 observerades

tre kreativa diskussioner vardera och under interaktionstyp 3 observerades en.        

Ser vi på de resterande interaktionstyperna så presenteras de med färre beskrivningar och berör

därmed fler typer av interaktion inom samma interaktionstyp.

Utifrån  de  resultat  som  presenteras  syns  att  interaktionstyperna  1,  4  och  7  oftast  leder  till

dikussioner inom undervisningen. Detta visar därmed att läraren i många fall själv vill leda och

förklara en situation för eleverna. Den första interaktionstypen handlar om att läraren ställer en

följd av frågor. Dessa frågor ändrar svårighetsgrad från svåra och breda frågor till att senare bli

mer direkta och enklare att besvara för att i några fall bli mycket trivial. Detta mönster är något

som diskuteras av Mason och beskrivs som ”Asking as focusing” vilka är frågor i syfte att få elever

att fokusera på något läraren önskar att de ska se.69 Inom denna interaktionstyp är diskussioner

mest förekommande. När eleverna tar initiativ att tala med läraren är det vanligast att lärarna

väljer att bemöta eleverna genom att förklara det eleven eller eleverna frågade efter. Lite mer än

hälften av all interaktion inom interaktionstyp 7 är diskussioner vilket gör interaktionstyp 7 till

den mest utnyttjade typen av de som använts under fältstudierna då både samtal och diskussioner

69 Mason, 2000, s.106
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räknas in i samma stapel vilket syns i diagram 4.

Varför så stor del av samtalen och diskussionerna hamnar under interaktionstyp 7 kan resultaten

inte visa men Löwing nämner i sin avhandling att lärare ofta väljer att tala till elever istället för att

lyssna till  eleverna. Deras verkliga problemen undviks och meningslösa samtal  behövs för att

hjälpa dessa elever. Därmed kan samma information behöva upprepas ett antal gånger till elever

vilket  därmed  dokumenteras  och  används  vid  databearbetningen.  På  liknande  syns  att

interaktionstyp  3  används  relativt  sällan  vilket  litteraturen  tydligt  hävdar.  Lärare  ställer  sällan

frågor som ger läraren en större insikt i elevernas förståelse.70

Om de sju observationerna från skola A separeras från de sex observationerna som utfördes på

skolorna B och C ser vi några tydliga skillnader. Diagram 5 visar hur interaktionstyp 1 är betydligt

vanligare i skola A än i skolorna B & C samt att interaktionstyp 2 också är vanligt förekommande

i skola A. Skola A har fyra toppar i jämförelse med skolorna B och C som har två toppar. De

vanligaste  förekommande  interaktionstyperna  är  därmed  4  och  7  vilket  visas  i  diagram  4.

Diagrammet visar hur lärarna på skolorna B och C var de enda som använde interaktionstyp 6. 

70 Emanuelsson, 2001, s. 212
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 7  Diskussion

De resultat som presenterats visar en bild av att diskussioner är väldigt frekvent förekommande i

klassrum där  elever  yttrar  sig  ofta.  Detta  säger  ingenting  om utbildningens  kvalitet  eller  om

diskussioner är bra inom undervisningen. Något som nämns i forskning är att diskussioner kan

stödja ett matematiskt tänkande, speciellt om de inkluderar vedertagna matematiska begrepp.71

Diagram 2  visar  att  de  ämnesrelaterade  diskussionerna  är  färre  än  alla  diskussioner  räknade

tillsammans.  Detta  är  inte  förvånande då  diagram 4 och 5 visar  att  interaktionstyp 7 är  den

dominerande interaktionstypen. Varför detta inträffar under lektionerna går inte  att visa utifrån

de data som inhämtats för detta arbete. Något som kan diskuteras är det Löwing nämner om

lärare och att  de inte behärskar eller  undviker  ett  matematiskt  språk.72 Tillsammans med hur

observationsschemat  är  formulerat  ger  detta  möjligtvis  resultat  utanför  de  ämnesbundna

interaktionstyperna  som  egentligen  är  tänkta  att  vara  ämnesbundna.  Det  som  inte  visas  av

observationsschemat  är  detaljerat  vad  som  sägs  under  diskussionerna.  Sådan  data  skulle

möjliggöra djupare analys där fler och mer precisa resultat kan presenteras. Ytterligare något som

inte är genomförbart  är att diskutera längre perioder,  såsom den som presenteras i  Tabell  1.

Situationen tillät utveckling av konceptuell förståelse eller det som inom APOS teorin kallas för

Process. Däremot går det inte att använda Lithners begrepp kreativt resonemang. Här observeras

en lucka i hur diskussioner kan analyseras för att fullständigt förstå om en diskussion skapar

möjlighet för djupare inlärning eller inte.     

Något  som  tydligt  visas  är  att många  diskussioner  handlar  om  enskilda  elever  och  deras

skolsituation. Få diskussioner riktas till hela klassen vilket kan vara är ett förklaring till varför så

många elever behöver diskutera den egna skolsituationen. Att lärare inte lyssnar till eleverna kan

vara en avgörande faktor i detta. Även det faktum att interaktionskategorierna 1, 4 och 7 är de

mest populära pekar på att lärare väljer att tala till elever istället för att lyssna på eleverna.

Under  observationerna  var  det  sällan  lärarledda  lektioner  utan  elevinteraktion.  Sådan kateder

undervisning observerades enbart  vid ett fåtal  tillfällen.  Oftare var det lärarledd undervisning

med elevinteraktion. Interaktionen mellan lärare och elever varierar mellan de olika skolorna. I

skola A är det tydligt att diskussionerna är tydligast under introduktionsfasen. I skola B och C

syns däremot att introduktionsfasen inte uppmanar till speciellt många diskussioner och det syns

att läraren talar med eleverna istället för att lyssna på eleverna. Undervisningen övergick i alla fall

till  eget  arbete  efter  introduktionen vilket  är  ett  mönster  som skolinspektionen belyser  i  sin

71 Löwing, 2006; Cooke & Buchholz, 2006; Tanner & Casados, 1998
72 Löwing, 2004, s.117
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kvalitetsgranskning.  Något  som visas  av  resultaten  är  att  diskussionerna  ökar  i  takt  med att

eleverna  i  större  omfång börjar  fokusera  på  sitt  egna arbete  efter  introduktionsfasen.  Under

elevernas egna arbete hävdas det i Taflins avhandling att läraren ska agera åhörare vilket innebär

en passiv roll. Detta motbevisades i alla fall av observationer då snarare än åhörare var läraren en

medhjälpare och en handledare. Tydligt syns även att mot slutet av lektionerna ökar antalet samtal

samtidigt  som att diskussionerna ökar vilket  betyder att den allmänna interaktionen blev mer

frekvent. Detta är den tid då många elever börjar bli färdiga eller har problem de inte klarar av

och därmed behöver  diskutera.  Diskussionerna  blir  ofta  långvariga  och det  syns  att  kreativa

resonemang oftare påträffas när detta sker. Taflin menar att under slutskedet är det viktigt att

läraren diskuterar svar med elever antingen individuellt eller i helklass. Detta ger resultat då fler

kreativa resonemang faktiskt blev synliga då diskussionerna tilltar mot slutet av lektionerna. 

Kreativa resonemang uppkommer tillsammans med imitativa resonemang och samtal inom någon

eller  några ämnesbundna interaktionstyper.  Ju fler  imitativa diskussioner som observerades ju

större  chans  för  kreativa  diskussioner.  Däremot är  det  flesta  samtal  och diskussioner  väldigt

lokala och det är därmed enbart ett fåtal elever som medverkar i dessa diskussioner. Några elever,

speciellt de flitigaste eleverna arbetade i många fall enskilt och i tystnad. Några elever som fick

diskutera  matematik  med en  lärare  under  en  längre  tid  gjorde  detta  utan  att  använda  några

kreativa  resonemang.  Detta  beror  delvis  på  att  det  analysverktyg  som presenteras  av  Lithner

kräver att resonemangen ska baseras på matematiska idéer och presenteras med ett vokabulär

som är starkt förankrat till den matematiska traditionen.73 Detta uppfattades sällan utan istället

kunde resonemangen vara baserade på matematiska idéer men uttalas med vardagliga begrepp

och ibland förklaras med stora armrörelser.

 8 Konklusion

Utifrån resultaten får vi veta något som kanske inte på egen hand bidrar till att hjälpa lärare att se

samband mellan  undervisningsmetoder  och  forskning.  Syftet  med arbetet  är  inte  att  försöka

påträffa  en  undervisningsmetod  som fungerar  bättre  än  någon  annan.  I  min  mening  är  det

meningslöst att försöka finna någon sådan metod. Istället är syftet att undersöka hur det kan se ut

på några skolor, vilka samband det finns mellan olika lärares undervisning och hur den ser ut. Det

är inte mycket som visas utifrån resultaten som kan användas för att utveckla eller dra starka

slutsatser. Däremot finns det gott om underlag för en större och mer omfattande undersökning

med  samma  tema.  Fler  lärare  skulle  kunna  observeras  utifrån  fler  och  mer  detaljerade

73 Lithner, 2006, s. 266
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interaktionstyper. En sådan rapport skulle kunna ge lärare en större inblick i hur undervisningen

ser ut och vilka skillnader och likheter finns mellan olika typer av undervisning. Det är av fördel

enligt mig att inte försöka värdesätta undervisningssituationer då de är subjektivt bundna och har

att göra med lärarens förståelse för eleverna. Det som däremot är väsentligt att undersöka är just

om lärare inom den svenska skolan i regel har en pedagogik där interaktion mellan lärare och

elever samt elever emellan inte uppmuntras. Detta borde ske inom alla ämnen och därmed är inte

matematiken ett undantag. Utveckling av kunskap kräver att idéer får prövas och omprövas och

hur kan detta ske om inte genom interaktion?  

Skolinspektionen presenterar bara en överblick hur det är i klassrummen och hur det borde se ut.

De visar  inte  på  mindre  detaljer  inom undervisningen.  De visar  inte  heller  vad som orsakar

eventuella resultat eftersom det inte finns forskning inom detta. Detta arbete kan bidra till att

belysa några mönster i  klassrummet.  Lärare kan med hjälp av arbeten som detta undvika att

hamna  i  rutinmässiga  mönster  och  kan  möjligtvis  få  mod att  pröva  nya  metoder  om dessa

uppfattas att fungera bra inom undervisningen.
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 10 Appendix 

 10.1 Observationsschema

Område: Interaktionstyp: (Läraren...) Beskrivning: 

Ämnes-
relaterad 
diskussion

Läraren 
tar 
initiativ 
för att 
fortsätta 
samtalet

1 ...ställer en eller flera frågor till en 
elev eller till elever om hur 
matematiska begrepp, formler, 
procedurer och strategier ska 
tillämpas.

Läraren ställer en följd av frågor. 
Eleverna eller eleven har svårigheter 
med att svara på en eller flera frågor 
vilka direkt följs av frågor av förändrad 
karaktär. Disprefererad respons övergår 
till prefererad respons.

2 ...ställer en eller flera frågor där 
eleverna kan ge svar. 

Läraren frågar efter lösningen till en 
uppgift på tavlan, i läroboken eller till 
något lärare har lämnat ut eller berättat 
om. Eleven eller eleverna svarar på 
frågan. Prefererad respons.  

3 ...ställer en eller flera frågor 
angående innebörden av något 
matematiskt begrepp. 

Läraren ställer frågor som inte kan 
besvaras utan en förklaring. Svaren 
eleverna ger består i en förklaring av ett
matematiskt begrepp, procedur, strategi 
eller formel. Disprefererad respons 

Eleven 
tar 
initiativ 
för att 
fortsätta 
samtalet

4 ...besvarar en fråga eller hjälper en 
elev genom att förklara det eleven 
eller eleverna frågade efter.

Besvarar en fråga i helklass eller går till
den eller de elever som önskar hjälp. 
Besvarar genom att förklara 
matematiska begrepp, procedurer, 
strategier eller formler.

5 ...besvarar en fråga eller hjälper en 
elev genom att ställa en fråga.

Riktar en ny fråga till samma elev eller 
återupprepar elevens fråga (Exempel, 
elev: Hur ska jag göra här? lärare: Hur
gjorde du på förra uppgiften?)

6 ...väljer att inte besvara en fråga utan
hjälper en elev genom att överlåta 
problemet till någon annan elev.

Ber till exempel eleven som ställt 
frågan att prata med sina vänner eller 
väljer att fråga en annan elev eller grupp
elever. Läraren kan också välja att ställa
frågan till hela klassen.

Kursrelaterad 
diskussion

7 ...informerar om kursen och sådan 
som hör till enskilda elever. 

Läraren talar om rådande lektion och 
vad elever ska arbeta med. Läraren och 
elever samtalar om studiesituation och 
datum för prov.  

8 ...informerar om kursen och sådant 
berör hela klassen. 

Som Interaktionstyp 7 med skillnaden 
att detta berör hela klassen.

9 ...belyser eventuella händelser inom 
klassen.

BORTTAGEN

Allmän 
diskussion

10 ...uppmanar eleverna att tala om ting 
som inte direkt relateras till ämnet 
eller skolan.

Läraren börjar prata med elever om 
något samtalsämnen som inte berör 
ämnet eller skolan. Kan till exempel 
vara mat, musik, spel eller familj. 
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11 ...lägger sig i diskussioner med 
elever som inte direkt har med ämnet
eller skolan att göra.

Läraren dras med i en diskussion som 
startats av elever och som inte berör 
ämnet eller skolan. Kan till exempel 
vara mat, musik, spel eller familj. 

 10.2 Ifyllningsschema 

Schema där varje kolumn markerar en minut och där varje siffra markerar en interaktionstyp.

Varje kolumn som har lite tjockare svarta ramar markerar att fem minuter har passerat. Dessa

finns enbart i syfte att underlätta för ögat under fältarbetet och under databearbetningen.  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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