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Dialog och kommunikation 
inom högstadiets matematik 

En studie i praktiskt utövande  

Jonas Gunnarsson 

Sammanfattning 

Att resonera och kommunicera kring matematik är uttalade förmågor som matematikundervisningen 

skall innehålla och eleverna skall utveckla. Att dessa förmågor är viktiga stöds av forskning som 

antyder att dialog och kommunikation kring matematik förbättrar elevers förståelse för matematik och 

därmed förbättrar deras studieresultat. Vidare finns forskning som hävdar att hög grad av interaktion 

leder till effektivt lärande, samt att studieresultaten förbättras om dialogerna hålls i mindre grupper, 

snarare än i helklass. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka en konkret undervisningsform som en lärare i en svensk 

högstadieskola bedriver. Denna lärares undervisning kännetecknas av ett annorlunda sätt att använda 

klassrummet, genom att möjliggöra att eleverna kan skriva på väggarna. Detta skapar nya möjligheter 

till interaktion och matematisk dialog mellan eleverna och detta utövande verkar leda till mer dialog 

bland eleverna än vad undervisning i ett traditionellt klassrum gör. Frågan är då vad som kännetecknar 

undervisningen i denna lärares klassrum vad gäller kommunikation och användandet av tillgängliga 

resurser. I denna studie har den matematiska dialogen i klassrummet analyserats med hjälp av Alrø 

och Skovsmoses IC-modell (2002) för att på så sätt försöka identifiera intressanta matematiska 

dialoger. Denna modell har sedan kompletterats för att inbegripa även den fysiska miljön, uppgifternas 

karaktär och det gemensamma språket.  

 

Resultatet visar att möjligheten att skriva på väggarna i rent fysisk mening skapar ett ”Joint Problem 

Space” (Roschelle & Teasley, 1995, Granberg & Olsson, 2015), vilket är en förutsättning för att 

eleverna skall kunna arbeta effektivt tillsammans mot samma mål, d.v.s. att lösa uppgiften. Men för att 

kunna utnyttja de möjligheter som den fysiska miljön ger, måste lektionerna planeras noggrant, 

uppgifter väljas ut med omsorg, elevgrupper delas in med eftertanke, samt instruktioner ges med 

tydlighet. Mer komplexa uppgifter och öppna uppgifter verkar skapa större möjlighet för eleverna att 

ha givande och utvecklande dialoger kring matematik än vad enklare, mer procedurinriktade uppgifter 

har. Icke desto mindre så verkar det synliggjorda lärandet skapa möjligheter till dialog och en 

fördjupad förståelse oavsett uppgiftens karaktär. Därutöver antyder studien vikten av ett gemensamt 

språk, såväl rent lingvistiskt som begrepps-, notations- och procedurmässigt. 

Nyckelord 

Synligt lärande, matematik, kommunikation, dialog, Inquiry Co-operation Model 
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Inledning 

Historiskt sett har matematik varit ett ämne där eleverna i stor utsträckning arbetar självständigt och 

enskilt och till skillnad från t.ex. fysik och kemi finns inte matematiklaborationer eller andra mer 

praktiska moment, där elevernas kunskaper synliggörs. Kullberg (2007) har vid en studie konstaterat 

att den tid som eleverna ägnar åt självständigt arbete uppgår till mellan två tredjedelar och ända upp 

till 80%. Kombinationen av stor andel eget arbete och avsaknad av laborationer gör att elevernas 

eventuella missuppfattningar och felaktiga slutsatser upptäcks sent, kanske inte förrän vid ett 

avslutande, summativt prov. 

 

I den gällande läroplanen för matematik i grundskolan framhålls vikten av att, förutom kunna förstå 

matematiska begrepp, använda givna metoder och lösa problem, även kunna resonera och 

kommunicera kring matematik. I läroplanen för matematik i grundskolan, Lgr11, (Skolverket, 2019) 

står att: 

”Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis 

ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

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

strategier och metoder, 

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

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

lösa rutinuppgifter, 

• föra och följa matematiska resonemang, och 

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 

redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.” 

 

Vikten av att utveckla förmågan att kunna samtala om matematik stöds av forskningsrön. Webb et al. 

(2008) hävdar att det finns en korrelation mellan elevers studieresultat och hur de kommunicerar 

matematik och Galton et al. (2009) påstår vidare att elevernas studieresultat förbättras om diskussioner 

hålls i mindre grupper snarare än i helklass. Vidare konstaterar Reynolds och Muijs (1999) att en 

lärandemiljö som präglas av en hög grad av interaktion är en av flera framgångsfaktorer för att 

åstadkomma ett effektivt lärande. 

 

Men Skolverket (2003) rapporterar om en utbredd undervisningsform där lärare har genomgångar av 

nya begrepp och metoder och där eleverna sedan tillämpar dessa i eget arbete. Eleverna arbetar i 

läroboken i sin egen takt, vilket försvårar möjligheterna till diskussioner i helklass eller större grupper, 

eftersom eleverna befinner sig på olika nivåer. Denna traditionella undervisningsform skapar således 

inte goda förutsättningar för att eleverna skall kunna utveckla de förmågor som Lgr 11 eftersträvar.  

  

Att införa moment i undervisningen där eleverna får konversera, med såväl lärare som med varandra, 

om matematik, skulle kunna leda till en djupare förståelse för stoffet och ett mer effektivt lärande. 

Genom att undersöka vad som karaktäriserar en undervisningsform som stimulerar eleverna till att 

kommunicera och föra en dialog kring matematik i klassrummet, kan de första stegen tas mot att 

identifiera viktiga delar i ett yrkesutövande som främjar elevernas förmåga att samtala om matematik.  
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Syfte och frågeställningar 

 

Syftet för denna uppsats är att undersöka en specifik lärares yrkesutövning. Denna lärare har skapat en 

unik lärandemiljö som främjar matematisk dialog och kommunikation mellan eleverna. Den mest 

synliga skillnaden jämfört med en ”traditionell” lärandemiljö är att eleverna i detta klassrum har 

möjlighet att stå upp och skriva på väggarna. Men de skrivbara väggarna är bara en del av helheten. 

Genom att identifiera och karaktärisera viktiga delar i lärandemiljön och lärarens yrkesutövning kan de 

första stegen tas för att försöka generalisera delar av denna undervisningsmetod. 

 

Följande frågeställningar kommer att undersökas: 

 

• Vilka aspekter i den fysiska miljön i klassrummet stimulerar matematisk dialog och kommunikation? 

På vilket sätt kan det traditionella klassrummet förändras för att öka möjligheterna till dialog och 

kommunikation i matematikklassrummet? 

 

• Hur kan undervisningen i denna fysiska miljö planeras så att elevernas dialog och kommunikation 

skall få störst effekt? 

 

• Hur kan läraren hantera och styra dialogen och konversationen för att maximera lärandet? 

Begrepp och teoretiska ramverk 

Samarbete - Joint Problem Space och 
kollaborativt lärande 

 

 

Lgr 11 säger att eleverna skall utveckla förmågan att samtala om matematik (Skolverket, 2019). 

Matematik skall alltså inte enbart vara ett ämne där eleverna räknar enskilt, utan ett ämne där eleverna 

skall samarbeta. Att kommunicera och ha en dialog kring matematik är en fundamental del av att 

samarbeta inom matematik. Artzt och Newman (1990) definierar samarbete inom matematik som ” en 

liten grupp som arbetar tillsammans, som ett lag, för att lösa ett problem, utföra en uppgift eller att 

uppnå ett gemensamt mål […] För att uppnå gruppens mål, måste eleverna prata med varandra och 

hjälpas åt.” (s.448) 

 

När en grupp individer ålagts att samarbeta för att uppnå ett gemensamt mål, vare sig det är att lösa ett 

problem, utföra en uppgift eller något annat, finns olika varianter på samarbete för att åstadkomma 

detta. Roschelle och Teasley (1995) gör en distinktion mellan kollaborativt (collaborative) lärande, där 

eleverna samarbetar för att tillsammans lösa en uppgift, och kooperativt (co-operative) lärande, där 

eleverna delar upp arbetet sinsemellan och där följaktligen stora delar, eller hela, kommunikationen 

och dialogen går förlorad.  

 

Granberg och Olsson (2015) citerar Roschelle och Teasley (1995) för att beskriva hur parter resonerar 

kring en uppgift eller ett problem. Först och främst behövs ett Joint Problem Space (JPS), vilket 

innebär att parterna har en gemensam bild över vad målet är, var man befinner sig just nu i förhållande 
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till det samt hur man skall ta sig till målet. Men det är inte bara det gemensamma muntliga språket 

som driver dialogen framåt. Även gemensamma aktiviteter, gester, ritande och olika typer av 

interaktion är viktiga komponenter. Med ett gemensamt, Joint Problem Space, kan gruppen samarbeta 

för att uppnå målet. 

 

För att en grupp tillsammans skall kunna uppnå ett gemensamt lärandemål, är det nödvändigt att 

medlemmarna i gruppen har en gemensam bild över vad som skall åstadkommas och hur de skall ta 

sig dit, ett Joint Problem Space. För att arbeta tillsammans och använda varandra under processen, 

behöver de arbeta kollaborativt och för att kunna göra detta måste de samtala med varandra. Samtalet 

blir därför centralt för att lösa uppgiften tillsammans. 

Kommunikation och dialog – IC-modellen 

 
Alrø och Skovsmose (2002) har utvecklat en modell för att analysera dialog och kommunikation som 

de kallar Inquiry Co-operation Model (IC-modellen). Alrø och Skovsmose använder huvudsakligen 

sin modell för att analysera kommunikation mellan lärare och elev, men kan också användas i 

kommunikation mellan två godtyckliga individer eller grupperingar. 

 

 

 

 
 

Figur 1. Inquiry Co-operation-modellen (IC-modellen) och dess åtta element. 

 

 

IC-modellen är en modell och ett ramverk som tydligt visar hur dialog mellan individer fortskrider i en 

lärandesituation. I det ena extremfallet kommer individerna att använda sig av alla åtta element i sin 

kommunikation, medan individer i det andra extremfallet inte kommer att använda sig av ett enda av 

dessa element. 
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Det är dock viktigt att poängtera att modellen inte nödvändigtvis är linjär eller sekventiell, dvs 

elementen behöver inte användas i tur och ordning. Vissa element kan ibland hoppas över och i 

förekommande fall kan dialogen tvingas tillbaka för att använda ett element som redan använts. Detta 

innebär dock inte att kommunikationen är misslyckad. Omständigheter kan göra att vissa dialoger ”är 

klara” efter att ett fåtal element använts, medan andra dialoger kan behöva använda vissa element flera 

gånger, för att fördjupa den gemensamma förståelsen. 

 

Nedan följer en översiktlig beskrivning av IC-modellens olika element. För en mer detaljerad 

beskrivning, se Alrø och Skovsmose (2002). 

 

1. Få kontakt – Möjliggöra dialog, lyssna, fråga, stödja 

 

Det första elementet för att möjliggöra dialog är att de två individerna eller grupperingarna aktivt 

lyssnar på varandra för att förbereda ett samarbete. Parterna måste först och främst ha en gemensam 

bild över vad uppgiften och målet är med samarbetet. 

 

2. Lokalisera – Upptäcka möjligheter, prova (what-if…?) 

 

Nästa element inbegriper att lokalisera den andras perspektiv. Tillsammans undersöker parterna hur 

de ser på uppgiften och vilka strategier som finns för att lösa det. 

 

3. Identifiera – Vilka tillvägagångssätt finns? 

 

Identifieringselementet innebär att parterna detaljerar strategierna i olika tillvägagångssätt för att 

lösa uppgiften.  

 

4. Förespråka – Vad tycker jag är bäst? Varför? 

 

Som en naturlig fortsättning på detaljeringen av tillvägagångssätt, kommer att parterna förespråkar 

vissa alternativ, inte som en absolut sanning, utan snarare som någonting som kan undersökas. 

 

5. Tänka högt – Offentliggör egna reflektioner 

 

Tänka högt kan vara ett sätt att förespråka, men även ett sätt att bemöta det någon annan förespråkat. 

Genom att tänka högt möjliggörs en undersökning av andra perspektiv och åsikter.  

 

6. Omformulera – Komplettera tankegången 

 

Omformulering kan bli ett resultat av att någon part har tänkt högt. Den ursprungliga tankegången 

kompletteras för att bli mer fullödig. Omformulering kan också användas för att minimera risken 

för missförstånd och skapa en gemensam förståelse.  

 

7. Utmana – Ifrågasätt, kanske leder arbetet i en ny riktning med ny lokalisering osv. 

 

Naturligtvis leder inte all dialog till samförstånd. Genom att klargöra varandras perspektiv, skapas 

möjligheter till att göra en ”kvalificerad” utmaning. En utmaning som inte kan bemötas på ett 
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trovärdigt sätt, kan leda till att parterna får omdefiniera uppgiften och fortsätta med att lokalisera 

varandras perspektiv för den omdefinierade uppgiften och utforska nya strategier för att lösa den. 

 

8. Utvärdera – Kritik, beröm, råd, stöd, rätta misstag. 

 

I den bästa av världar ägnar sig parterna avslutningsvis åt någon form av utvärdering, där man ser 

tillbaka på sitt samarbete och lär sig av det som fungerat väl, samt reflekterar över vad som kan 

förbättras. 

 

Även om lärandeprocessen i sig inte kan observeras, är det möjligt att observera hur parterna samtalar 

sinsemellan. Hur de uttrycker sig och beter sig kan ge en viss inblick i deras lärandeprocess (Alrø och 

Skovsmose 2002, s.129). Ett samtal om matematik kan alltså analyseras med hjälp av denna IC-modell 

och se vilka av dessa element som används och i vilken ordning, samt hur ofta olika element 

återanvänds. En fingervisning om hur rika de matematiska dialogerna varit kan man få om antalet 

använda och återanvända element räknas. En dialog som använt fler element har ofta varit ett mer 

ingående samtal mellan två individer, än en dialog som använt färre element, vilket i sin tur kan ge en 

indikation på hur omfattande själva lärandeprocessen varit.  

 

Redskap och artefakter som stöd för 
kommunikation och dialog 

 
Alrø och Skovsmoses IC-modell beskriver ingående dialog och kommunikation mellan två olika 

parter, men behandlar inte nödvändigtvis hjälpmedel, resurser eller artefakter som kan användas för att 

stimulera och facilitera samtal i en lärandesituation.  

 

Säljö (2015, s. 91ff) beskriver det Vygotskijska synsättet och vikten av användandet av redskap för 

människors lärande. Dessa redskap kan vara fysiska såväl som mentala/intellektuella/språkliga. Trots 

att språket kan ses som redskapens redskap, ”the tool of tools” (Vygotskij, 1978, s.53), kan man inte 

bortse från de övriga redskap eller artefakter som används i människors lärande. Detta synsätt delas av 

Roschelle och Teasley (1995), som argumenterar att samarbete inom problemlösning är beroende av 

ett gemensamt språk, den givna situationen samt aktiviteten inom vilket samarbetet sker.  

 

Därför är det intressant att undersöka vilka redskap som påverkar dialogen mellan två individer. För 

att kunna ha ett samtal eller dialog krävs att man har något att samtala om och att man har något att 

samtala med. Dessutom måste man bestämma var samtalet skall ske, d.v.s. någonstans i det fysiska 

eller virtuella rummet. Jag har därför valt att kategorisera redskapen och artefakterna i tre kategorier. 
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Figur 2. Schematisk bild över sambandet mellan språket, uppgiften och miljön och dialogen mellan individerna 

 

Språket – Ett gemensamt språk är redskapens redskap i en dialog, då en dialog utan gemensamt språk 

skulle vara svår att ha. Men språket har flera dimensioner. Språket mellan två elever kan vara 

annorlunda än språket mellan lärare och elev. Även om språken i dessa grupperingar kan vara olika, 

måste det ändå finnas en gemensam plattform där parterna kan mötas. Gemensam förståelse av 

begrepp, en vedertagen notation och ett strukturerat arbetssätt bidrar till ett gemensamt språk i flera 

dimensioner. 

 

Uppgiften – En uppgifts konstruktion och prägel bidrar till elevernas lärande och är därför ett 

fundamentalt redskap i elevernas lärandeprocess. Vissa uppgifter kan t.ex. vara fokuserade på att 

enbart lära eleverna en lösningsprocedur, medan andra kan vara mer komplexa och innehålla olika 

typer av problemlösning. Att lösa uppgiften är elevernas gemensamma mål och uppgiftens utformning 

bidrar därför till vad eleverna lär sig. Elevernas uppfattning om uppgiften blir en viktig komponent i 

deras Joint Problem Space (Roschelle & Teasley, 1995).  

 

Klassrummet och dess miljö – Elever med ett gemensamt mål, en uppgift som skall lösas, kommer 

att kommunicera och ha en dialog genom användning av sitt, i bästa fall, gemensamma språk. Denna 

kommunikation kommer att äga rum i en miljö som kan ha olika förutsättningar för att ha en dialog. 

På samma sätt som att det är svårt att ha en dialog kring matematik på en dansklubb med hög volym, 

så kan vissa miljöer ha karaktäristika som är mer gynnsamma för att möjliggöra en matematisk dialog.  

  



7 

 

Metod 

Urval 

 
Jag har tidigare varit verksam vid en skola i Stockholm stads förorter där jag kommit i kontakt med en 

lärare, låt oss kalla honom Jörgen (fingerat namn), som arbetar mycket med att låta eleverna ha 

dialoger kring matematik. Jörgens undervisning bryter gamla undervisningstraditioner då han skapat 

en miljö som stimulerar matematisk konversation i klassrummet. I Jörgens klassrum kan eleverna stå 

upp och skriva på väggarna, vilket skapar möjligheter till samtal och interaktion på ett helt annat sätt 

än i ”traditionella” klassrum, där eleverna istället sitter vid sina bänkar och räknar. Jörgens sätt att 

undervisa har påvisat mycket goda resultat för eleverna och frekventa besök från andra lärare och 

didaktiker vittnar om att hans sätt att undervisa är intressant. För att kunna identifiera och karaktärisera 

komponenter som är viktiga för att skapa denna miljö, har jag först observerat ett antal lektioner och 

därefter intervjuat Jörgen om hur han tänker kring sin undervisning. 

 

Studien har utförts med tre stycken åttondeklasser vid denna skola och detta urval bygger på att jag 

tidigare kommit i kontakt med denna, om inte unika, så väl ovanliga undervisningsform på denna 

skola. Jag har fått Jörgens och rektors tillåtelse att genomföra en studie hos dem och eftersom jag 

känner eleverna, efter att ha varit verksam på denna skola, var sannolikheten större att de själva och 

deras vårdnadshavare skulle ge sitt medgivande till att delta i denna studie med kort varsel. 

 

Metodval 

 

Observationer 

 

Efter samråd med Jörgen, har två lektionstillfällen, med tre olika klasser, där eleverna står upp och 

utför beräkningar på väggarna i grupper om två eller tre, betraktats. Eleverna har under 

observationstillfällena arbetat med området ”Ekvationer”. Observationerna har gjorts enligt det 

Johansson och Svedner (2010, s.51) kallar kritiska, eller viktiga, händelser. Då eleverna skriver på 

väggarna är det möjligt att snabbt få en överblick över hur de olika elevgrupperna fortskrider i sitt 

arbete. Därmed är det också möjligt att identifiera vilka grupper som arbetar med ett komplext 

problem, har fastnat, eller på annat sätt befinner sig i ett läge där en intressant matematisk dialog 

skulle kunna pågå eller utvecklas. Genom att skanna klassrummet och dess väggar, har jag försökt att 

detektera situationer där någon av IC-modellens element skulle kunna identifieras (t.ex. få kontakt, 

utmana, förespråka) och om dialogerna i dessa situationer har kunnat identifierats som intressanta, 

d.v.s. att de faktiskt använt en eller flera element ur IC-modellen, har de dokumenterats som löpande 

observationer (Johansson & Svedner, 2010, s.54). Förutom den verbala dialogen har även gester, 

tonfall och i förekommande fall upplevda reaktioner dokumenterats.  

 

Då IC-modellen hjälper till att kategorisera olika element i en dialog, kunde observationen utföras 

enligt metoden för kritiska händelser. Det intressanta att observera var att se hur dialoger fortskrider, 

utvecklar sig och vilka element som används. IC-modellen hjälpte därför till att kategorisera skeenden 

i en dialog, varför nya kategorier inte behövde skapas.  
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Under det första observerade lektionstillfället var uppgifterna av en förhållandevis okomplicerad 

karaktär, där syftet var att med hjälp av balansmetoden lösa ekvationer med hjälp av de fyra 

räknesätten. Under det påföljande lektionstillfället har eleverna observerats när de ägnat sig åt 

problemlösning med hjälp av ekvationer, vilket ger ytterligare en dimension till det matematiska 

tänkandet och därmed också konversationen och dialogen mellan eleverna. 

 

 

Intervjuer med lärare 

 

Efter mina observationer i klassrummet har jag genomfört kvalitativa intervjuer (Johansson & 

Svedner, 2010, s.34) med Jörgen, med syfte att utröna hur han tänkt kring det som observerats. 

Intervjuerna har skett i direkt anslutning till observationstillfällena och frågorna har styrts av de 

observationer som gjorts under den tidigare lektionen. Hypotesen var att Jörgens svar på mina frågor 

skulle kunna föras in i modellen enligt figur 2. Om t.ex. skillnader i matematisk dialog identifierats 

mellan olika elevgrupper, eller mellan olika typer av uppgifter, så har jag ställt frågor kring dessa 

aspekter för att försöka utröna Jörgens tanke bakom gruppindelning eller urval av uppgifter. Jörgens 

svar har dokumenterats skriftligt.   

 

 

Etiska överväganden 

 
Observationerna fokuserar på lärarens yrkesutövning, snarare än eleverna själva. Men då mina 

observationer av undervisningsformen skett i klasser där det stora flertalet av eleverna ej ännu fyllt 15 

år, har jag, med Jörgens hjälp, delat ut och samlat in samtyckesblanketter undertecknade, inte bara av 

eleverna själva, utan även deras respektive vårdnadshavare. (Se appendix för samtyckesblanketten, där 

specifik information som skulle kunna röja elevernas identitet har tagits bort.). I samband med att 

samtyckesblanketterna delades ut, informerades eleverna muntligen om syftet med studien och på 

vilket sätt eleverna skulle påverkas av detta. Föräldrarna fick ta del av detta skriftligen i samband med 

att eleverna tog hem samtyckesblanketten för påskrift. 

 

Av de utskickade blanketterna kom drygt hälften tillbaka undertecknade. Konversationer och dialoger 

som inblandar någon elev som inte har lämnat in en undertecknad samtyckesblankett har jag tvingats 

bortse ifrån och dialoger som inbegriper dessa är därför inte inkluderade i denna uppsats. Detsamma 

gäller de två elever som inlämnat samtyckesblanketter som jag ansett varit ofullständigt 

undertecknade.  

 

I denna uppsats har alla namn på individer och geografiska platser ändrats eller anonymiserats. 

Anteckningarna från observationerna skall förstöras efter godkännandet av denna uppsats.  

 

  



9 

 

Genomförande  

 
De tre klasserna har observerats vid två olika lektionstillfällen vardera under perioden 21 november – 

28 november 2019, alltså sex olika observationstillfällen. Lektionerna har varierat i längd och varit 

mellan 50 och 60 minuter.  

 

Läraren har intervjuats i direkt anslutning till dessa undervisningstillfällen.  

 

Analys 

 

De observerade dialogerna har analyserats med hjälp av IC-modellen för att se hur dialogerna 

fortskridit och vilka element som använts i dialogerna. Utgångspunkten har varit att varje användning 

av ett element i IC-modellen har varit ett fortskridande i dialogen, vilket i sin tur kan ses som en 

indikation på att någon av parterna, eller båda, har lärt sig någonting, oavsett vilken kunskapsnivå 

individerna befinner sig på vid tillfället. Alltså, alla tillfällen då eleverna omformulerar, tänker högt, 

utmanar, eller på något annat sätt använder sig av något av elementen i IC-modellen, leder till någon 

form av lärande. Därför finns ingen kvalitetsaspekt i dialogerna. Utgångspunkten har varit att rika 

dialoger, d.v.s. dialoger som använder många element i IC-modellen, leder till en högre grad av 

lärande än vad fattiga dialoger (i extremfallet monologer) gör. Kvaliteten på dialogen, d.v.s. huruvida 

dialogen anses vara ”bra” eller ”dålig”, har därmed ansetts vara av sekundär betydelse, utan har fått 

bestämmas av huruvida dialogerna är rika eller fattiga. 

 

I samband med dialoganalysen har eventuella specifika resurser som använts för att dialogen och 

lärandet har kunnat fortskrida identifierats. Dessa resurser har kategoriserats i enlighet med figur 2 i de 

tre dimensionerna 

• Fysisk miljö 

• Uppgiften (inklusive lektionsplanering) 

• Språket (inklusive dialoghantering) 

 

Lärarens svar från intervjuerna har därefter analyserats för att ge ytterligare information och i 

förekommande fall skapa förklaringar till aspekter i modellen enligt figur 2. 
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Resultat 

Ur de sex olika lektionstillfällena för två olika lektioner har sex dialoger selekterats. De utvalda 

dialogerna är typiska för respektive lektionstillfälle med avseende på vilka element som använts i 

dialogerna. Bland de dialoger som dokumenterades fanns ett fåtal dialoger som var snarlika i sin natur. 

Istället för att i de fallen redovisa båda dialogerna, har jag valt att redovisa den dialog där jag kunde 

identifiera flera element ur IC-modellen och därmed hade ett rikare innehåll och utelämna den snarlika 

dialogen som innehöll färre element. Dessutom var jag tvungen att bortse från alla dialoger som 

inkluderat elever som inte inlämnat en underskriven samtyckesblankett.  

 

De första tre dialogerna är från det första lektionstillfället, vilket fokuserade på att eleverna skulle öva 

balansmetoden för att lösa ekvationer, medan de avslutande dialogerna är från det andra 

lektionstillfället, vilket i större utsträckning kretsade kring problemlösning. 

 

IC-modellen har använts för att analysera de sex dialogerna. Efter varje dialog följer en beskrivning av 

analysen över hur dialogen fortskridit i enlighet med IC-modellen. Element i IC-modellen är beskrivna 

i fet stil. I rubriken för respektive dialog finns även en beskrivning över den viktigaste lärdomen från 

dialogen ur ett IC-perspektiv. En sammanfattning av analysen av de sex dialogerna finns i grafiskt 

format i det avslutande avsnittet. 

 

Lektion 1 

 

Bakgrund: Eleverna skall arbeta med området ”Ekvationer”. Innan denna lektion har två lektioner 

hållits inom området, där alla elever har hunnit öva på att lösa ekvationer. En del elever har kommit 

längre än andra. 

 

Inledning av lektionen: Läraren beskriver målet med dagens lektion och att den kommer att 

genomföras genom att eleverna på väggarna skall få lösa ett antal ekvationer i grupper om två eller tre 

personer. 

 

Instruktioner: Eleverna är förtrogna med detta arbetssätt, men läraren upprepar ändå vikten av att 

eleverna: 

• Diskuterar hur uppgifterna skall lösas 

• Hjälper varandra att förstå det som är oklart och säger till när man inte förstår 

• Turas om att hålla i pennan och faktiskt skriva på sin tilldelade skrivyta, som ett medel att få alla mer 

koncentrerade och att delta i diskussionen 

• Använder sin skrivyta på ett effektivt sätt, så att lösningarna är läsbara och lätta att följa 

 

Läraren delar sedan upp eleverna i åtta grupper, tilldelar grupperna var sin skrivyta, ger dem ett blad 

med uppgifter och en penna och ber dem börja. 
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Figur 3. Elever samarbetar med väggen som gemensam arbetsyta 

 

 

Dialog 1 – Synligt lärande möjliggör utmaning 

 

Eleverna börjar räkna. De första talen är som följer: 

 

Vad skall stå i stället för x för att likheten skall gälla? 

 

1.  a) x + 22 = 28  b) 14 = 19 – x   c) 12 + 4 =  4 ∙ 𝑥   d) 
𝑥

2
= 7  

 
 

Läraren ber om klassens uppmärksamhet och påpekar att han upptäckt 

att många gjort fel på uppgift 1b). Läraren börjar: 

 

 

1-10 Läraren: Jag vill att ni alla tittar på 1b). Jag ser att många av er har fått x=33. Inte 

alla, men många.  

Kommer ni ihåg hur man kan kunde kolla om svaret var rätt i ekvation? 

 

1-20 Elev 1: Ehh…prövning? 

 

1-30 Läraren: Precis. Hur gjorde man då? 
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1-40 Elev 2: Öh, man tog svaret och stoppade in det i talet från börjat och ser om det 

stämmer. 

 

1-50 Läraren: Exakt. Om vi nu tar 33 och stoppar in det här, vad blir det? 

 (Pekar på en grupps ursprungliga ekvation, 14 = 19 – x, i tal 1b)) 

Vi har 14 på ena sidan, eller hur?  

Vad är 19 minus 33?  

Är det 14? 

 

1-60 Elev 3: Nej. Det är minus 14. 

 

1-70 Läraren:  Just det. Det jag ser att några av er har gjort, är att kasta om ordningen 

på termerna.  

(Skriver först 14 = 19 – x och sedan på raden under 

                x – 19 = 14). 

Det är helt ok att byta plats på vänsterledet och högerledet, för jag sa ju 

senast att vi helst vill ha x till vänster, eller hur? 

Men då får ni inte kasta om ordningen.  

Är 19 – x samma sak som x – 19? 

 

1-80 Elev 1:  Nej. 

 

1-90 Läraren:  Nej, just det. Alltså kan vi inte kasta om ordningen.  

Men hur skall vi göra då? Jag förstår att det här är knepigt.  

Det står ju minus x här. Det gillar inte jag.  

Jag vill få bort det. Jag vill alltid få bort alla negativa x. 

Så om jag har ett negativt x, hur får jag bort det? 

 

1-100 Elev 4: Man kan ta plus x på båda sidor. 

 

1-110 Läraren: Just det. Då står det 14 + x = 19 – x + x, eller hur?  

X:en till höger tar ut varandra, så nu har vi 14 + x = 19.  

Vad gör vi nu? 

 

1-120 Elev 4: Minus 14 på båda sidor. 

 

1-130 Läraren: Japp. 14 + x – 14 = 19 – 14, alltså x = 19 – 14, det vill säga 5. 

Är ni med på det här nu? Ni får göra precis vad ni vill, bara ni gör 

samma sak på båda sidorna. OK?  

Bra! Fortsätt nu. 

 

 

I denna dialog upptäcker läraren att många elever har gjort fel på uppgift 1b). En av de främsta 

anledningarna till att läraren kan upptäcka detta är det faktum att eleverna skriver på väggarna och 

faktiskt synliggör sitt tänkande. I IC-modellen kan vi se läraren som den ena parten och kollektivet av 

elever som den andra parten. 

 

I någon mening är (1-10) ett sätt av läraren att 7. Utmana eleverna och ifrågasätta (med all rätt) deras 

resonemang. Utmaningen fortsätter i (1-20) till (1-80), vilket leder till en ny 2. Lokalisering och 3. 

Identifiering. Läraren försöker i (1-90) finna ett nytt perspektiv och frågar eleverna om förslag på 

tillvägagångssätt. Elev 4 4. Förespråkar, alternativt 5. Tänker högt i (1-100), en tanke som läraren 

konfirmerar i (1-110). Läraren avslutar i (1-130) med att 6. Omformulera proceduren, för att på så 

sätt förtydliga hur balansmetoden fungerar. Det synliggjorda lärandet gör att läraren snabbt får en 

överblick över elevernas arbete och därmed kan identifiera elevers eventuella missuppfattningar. 
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Dialog 2 – Ett gemensamt språk är grunden för samarbete 

 

Ur dialogerna mellan eleverna kan man förstå att läraren har gett instruktioner om hur en ”snygg 

ekvationslösning” skall se ut. Exempel på detta är när elever rättar varandras sätt att skriva, t.ex. att 

likhetstecknen skall stå under varandra, att man skriver lodrätt och inte vågrätt samt att man skriver ut 

operationen man gör på båda sidor om likhetstecknet. Detta resulterar i att de flesta elever har en 

gemensam bild över hur man går tillväga för att lösa ekvationer med balansmetoden, även om vissa 

kan ha glömt bort delar av proceduren. 

 

Uppgiften är:  

 

Vad skall stå i stället för x för att likheten skall gälla? 

 

 

1.  a) x + 22 = 28 

 

 

 

Sebastian skriver: 

 

x+22   = 28 

x+22-22 = 28-22 

 

2-10 Sonja:  Så där behöver du inte skriva. Det där är jätteenkelt. Det där tar vi i 

huvudet. 

 

2-20 Sebastian:  Jag skriver som majjen. Då fattar jag. 

 

2-30 Sonja: OK. Gör det då. 

 

 

 

Denna dialog är ett exempel på när två parter skall skaffa sig ett gemensamt språk för att möjliggöra 

ett samarbete. I (2-10) tycker Sonja att man kan hoppa över några steg, men i (2-20) poängterar 

Sebastian att han vill följa lärarens metodik för att förstå. Sonjas ok i (2-30) indikerar att de 1. Får 

kontakt och därigenom möjliggör ett samarbete. 
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Dialog 3 – Synligt lärande förenklar utbyte av tankar 

 

Uppgiften är:  

 

Lös ekvationerna: 

 

 

3.  a) …  b)…   c)…  d) 6x = 48   

 

 

 Malin skriver uppgiften på väggen 

 

6x  =  48 

 

3-10 Malin: Hur gjorde man nu? 

 

3-20 Sam: Så här, tror jag. 

       (Tar pennan och skriver på väggen) 
6𝑥

6
 =   

48

6
 

 

3-30 Malin:   Vad gjorde du nu? 

 

3-40 Sam: Ja, men kolla. Det står ju 6x där och vi vill ju bara ha ett x kvar. 

       (pekar på vänsterledet i ekvationen på väggen) 

   

3-50 Malin:   Mmm… (något tveksam) 

 

3-60 Sam:    Om man då delar 6x med 6, då blir det ju bara ett x kvar. 

 

3-70 Malin:   Ja, just det. (ger intryck av att polletten trillat ner) 

 

3-80 Sam:    Och då måste vi ju dela den andra sidan med 6 också. 

       (pekar på högerledet i ekvationen på väggen) 

 

3-90 Malin:   Aaaah. Ja, ja. Så var det, ja. (glatt och uppsluppet) 

 

 

Här har eleverna 1. Fått kontakt. De vet vad de skall göra, men (3-10) indikerar att de inte vet riktigt 

hur. I (3-20) har Sam en idé, som antingen kan ses som att han 3. Identifierar ett lösningsförslag, eller 

att han 5. Tänker högt. I (3-40) till (3-80) 4. Förespråkar han sitt förslag, vilket Malin glatt 

accepterar. Genom att arbeta tillsammans med ekvationen på väggen kan eleverna utbyta tankar och 

lära av varandra. 
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Figur 4. En grupps lösningar på väggen efter lektion 1. 

 

 

Lektion 2 

 

 

Bakgrund: Eleverna skall nu arbeta med problemlösning med ekvationer, vilket adderar ytterligare en 

dimension i elevernas tänkande. Text skall tolkas för att utröna vad som efterfrågas och hur man skulle 

kunna lösa uppgiften.  

 

Inledningen av lektionen och instruktionerna är snarlika de för Lektion 1 ovan. Eleverna är väl 

förtrogna med arbetssättet och börjar omgående arbeta i sina respektive grupper. 
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Dialog 4 – Ifrågasättande förenklas av att eleverna arbetar med samma 

uppgift tillsammans  

 

 

En uppgift är som följer: 

 

2. Två chipspåsar och en läsk kostar 63 kr. En läsk kostar 6 kr mindre än en chipspåse. 

Vad kostar en chipspåse? 

 

a) Skriv ett uttryck för vad en läsk kostar.  

 

b) Skriv en ekvation för den sammanlagda kostnaden. 

 

c) Lös ekvationen och svara på frågan. 

 

 

Issa och Reghed arbetar tillsammans, men verkar ha fastnat. Läraren går förbi. 

 

4-10 Läraren:   Vad var det första man skulle göra? 

 

4-20 Issa:    Hur menar du? 

 

4-30 Läraren: När ni får ett sånt här problem, vilket var det första steget för att kunna 

lösa det med hjälp av ekvation? 

 

4-40 Issa:    Kalla något för x? 

 

4-50 Läraren:   OK. Vad är det då? 

 

4-60 Reghed:   Chipspåsen. 

       (Skriver chipspåse = x på väggen) 

 

4-70 Läraren:   Bra. x vad då? 

 

4-80 Issa:    Va? 

 

4-90 Läraren:   Är x antalet år, eller är det kilo…? 

 

4-100 Reghed:  Nej, det är ju hur mycket den kostar. Kronor, alltså. 

 

4-110 Läraren:  Just det. Skriv det, då. 

Jag vill att ni skriver ut enheten. Annars är det så lätt att man glömmer 

bort det. 

       

           (Reghed skriver chipspåse = x kr) 

 

    4- 120 Reghed:  Men då måste a) bli så här. 

           (skriver ”x-6”) 

 

    4-130 Issa:    Ja. 

 

    4-140 Reghed:  Men b) då? Det borde bli så här. En chipspåse och en läsk blir 63. 

           (skriver x + x – 6 = 63) 

 

    4-150 Läraren:  Sätt gärna ut parentesen kring x - 6. 
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           Annars är det lätt att man glömmer att det är priset på en läsk. 

Här spelar det inte så stor roll, men om det skulle vara subtraktion av 

en läsk, så blir parentesen jätteviktig, eller hur? 

 

           (Reghed lägger till en parentes, så att det nu står x + (x -6) = 63) 

    

4-160 Reghed: Ja, men kolla. Först lägger vi ihop x’en, det blir två x, så det blir så 

här. 

       (skriver 2x – 6 = 63) 

       Sen tar vi plus 6 på båda sidorna. 

       (skriver 2x – 6 + 6 = 63 +6) 

       (2x = 69) 

       ( 
2𝑥

2
=  

69

2
 ) 

       Vad blir det här? x blir, eeeh, 34,5. 

       (skriver x = 34,5) 

 

4-170 Issa:    Mmmm. Kan det verkligen stämma? 

 

4-180 Reghed:  Varför skulle det inte göra det? 

 

4-190 Läraren:  Kolla på uppgiften igen. Vad vet ni och vad frågar de efter? 

 

4-200 Issa: Kolla, det står ju så här: ”Två chipspåsar och en läsk kostar 63 kr. En 

läsk kostar 6 kr mindre än en chipspåse.” 

 

4-210 Reghed:  Ja, jag skrev ju det. Kolla här. x + (x-6) = 63. 

 

4-220 Läraren:  Så vad är det där? 

 

4-230 Reghed: En läsk och en chipspåse. De kostar 63 kronor tillsammans. Och då tar 

man… 

 

4-240 Issa:    (avbryter) Det skall ju vara två. 

 

4-250 Reghed:  Va? 

 

4-260 Issa: Det skall ju vara två chipspåsar. Det står ju att två chipspåsar och en 

läsk kostar 63 kronor. 

 

4-270 Reghed:  Aaah. Just det. Det var två chipspåsar. Då skall det vara 2x här. 

    (lägger till en tvåa så att det nu står 2x + (x-6) = 63) 

    Då blir det. 

(suddar resten av den tidigare lösningen och skriver 3x – 6 = 63) 

    (3x – 6 + 6 = 63 + 6) 

    (3x = 69) 

  ( 
3𝑥

3
=  

69

3
 ) 

    Det här blir, vänta, vänta, 23. 

    (skriver x = 23) 

       

4-280 Issa:    Skall vi kolla om det är rätt? 

  

4-290 Reghed: Ja, vi prövar. 23 plus 23 är 46. Och läsken kostar sex kronor mindre, 

alltså , eeh, 17. Hur mycket är 46 plus 17? 

 

4-300 Issa:    53! Nej, vänta, 63. 
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4-310 Reghed:  Ja, då är det ju rätt. 

 

4-320 Issa:    Ja.  

  

 

I denna dialog ägnar läraren inledningsvis, (4-10) till (4-110), att 1. Få kontakt med eleverna, så att 

de kan börja använda sina kunskaper i ekvationslösning för att lösa problemet. Eleverna verkar ha 

problem med att föra in obekanta variabler i uttryck, så läraren hjälper dem med det. Sedan får 

eleverna fart. a)-uppgiften avhandlas snabbt och sedan i (4-140) 3. Identifierar Reghed ett 

lösningsförslag. (4-160) blir en kombination av 4. Förespråka och 5. Tänka högt. I (4-170) 7. 

Utmanar Issa Reghed, om än försiktigt. Läraren understödjer utmaningen och Reghed får än en gång 

5. Tänka högt i (4-210) till (4-230). I (4-240) till (4-260) får Issa fram det slutliga argumentet i sin 

utmaning, varpå Reghed 6. Omformulerar ekvationen i (4-270) och sedan 3. Identifierar en ny 

lösning. Genom att eleverna arbetar med en gemensam uppgift på väggarna och konverserar kring den, 

blir det lättare att se hur den andra parten tänker och därmed blir det även lättare att ifrågasätta 

tankegången. 

 

 

Dialog 5 – En gemensam bild över uppgiften underlättar dialogen 

 

En annan uppgift som gav upphov till intressanta dialoger var följande: 

 

4. I en rätvinklig triangel är den minsta vinkeln 23º mindre än den näst minsta vinkeln. 

 

a) Skriv en ekvation för att beräkna triangelns vinklar 

 

b) Lös ekvationen och beräkna triangelns vinklar 

 

 

 

 Alva och Sussie arbetar tillsammans.  

 

5-10 Alva:    I en triangel, var inte summan av alla vinklar 180 grader? 

 

5-20 Sussie:   Vet inte. 

 

5-30 Läraren:   Rita en bild. 

Om ni kan, rita alltid en bild. Det blir mycket lättare att förstå 

problemet då. 

 

       (Alva ritar en väldigt liten triangel) 

 

5-40 Läraren: Var det där det största du kunde göra? (Skrattar) 

       Hur skall du kunna skriva nånting i den där lilla triangeln? 

 

(Alva skrattar förläget och ritar en större triangel och lägger till 

informationen om vinklarnas storlek.) 
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5-50 Sussie: Ahaaa.  

 

5-60 Alva: Men den där (pekar på den räta vinkeln) är ju 90.  

        Då borde det bli. 

        (skriver 90 + x + x +23 = 180) 

        (2x + 113 = 180) 

        (2x + 113 – 113 = 180 – 113) 

        (2x = 67) 

 

5-70 Sussie:   Kan det här vara rätt? Det blir ju komma nånting… 

 

5-80 Alva:    Mmm. Kan det vara så här då? 

        (skriver 90 – x + 23 + x = 180) 

 

5-90 Sussie:   Men då försvinner ju x’en. Det blir ju inga kvar då. 

 

5-100 Alva:   Nej…. 

 

5-110 Läraren:  Nej, x’en kan ju inte bara försvinna. 

        Få se på bilden nu. Vad har ni gjort? Hur har ni tänkt? 

        Vad är x? 

 

5-120 Alva: Det är den här vinkeln. Så stod det att den ena vinkeln var 23 grader 

större än den andra. Det betyder att om den är x, så är den andra         

x + 23. 

 

5-130 Läraren: Ja, men det stod ju att den ena vinkeln var 23 grader mindre än den 

andra, eller hur? Inte större… 

    Men vänta, spelar det någon roll? 

Nej, just det. Det betyder bara att ni har kallat den minsta vinkeln för 

x, inte den näst minsta. 

 

(Alva och Sussie sneglar på varandra och verkar inte riktigt förstå vad 

läraren pratar om.) 

 

5-140 Läraren:  OK. Fortsätt. Berätta hur ni tänkt. 

 

5-150 Sussie: Eftersom triangeln är rätvinklig, så är den här vinkeln 90 grader. 

Eftersom det är en triangel skall det bli 180 om man plussar ihop alla 

vinklar. 

    (pekar på uträkningarna) 

    Men det här blir ju komma nånting. 

 

5-160 Läraren:  Ja, får det inte bli det? 
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5-170 Alva:  Det känns fel på nåt sätt. 

 

5-180 Läraren: Jag förstår. Men allt i världen är inte heltal, så det behöver inte vara 

fel. 

    (Paus) 

Och det är det inte heller. Det är rätt. Räkna ut den här och fortsätt 

sedan med nästa. Bra jobbat! 

 

 

 

Här hjälper läraren eleverna att 1. Få kontakt genom att uppmana dem att rita en bild över uppgiften, 

för att på så sätt få en gemensam syn på problemet. (5-50) antyder att Sussie insett något hon tidigare 

inte förstått. Alva 3. Identifierar ett lösningsförslag och såväl 4. Förespråkar som 5. Tänker högt 

kring det. Sussie 7. Utmanar det försiktigt i (5-60), varpå de 6. Omformulerar uttrycket, men efter 

att ha 7. Utmanat det första alternativa förslaget på basis av att x’en försvinner, så är de tillbaka där de 

började igen. 

 

Läraren hoppar in vid (5-110) och hjälper till att 2. Lokalisera deras perspektiv, 3. Identifiera 

lösningsförslag, samt att 4. Förespråka och 5. Tänka högt. (I 5-130 är det uppenbart att läraren 

kommer till insikt om något som eleverna inte förstår). I (5-150) fortsätter Sussie att 6. Utmana 

lösningsförslaget av samma anledning som tidigare. Men läraren avstyr vidare diskussioner genom att 

säga att lösningen är rätt. Genom att ha ritat en gemensam bild, så har eleverna en gemensam uppgift 

att ha en dialog om.  

 

Dialog 6 – Komplexare uppgifter och misstag ökar sannolikheten för 

reflektion och utvärdering 

 

Anatolij och Mehraf arbetade med att lösa samma uppgift.  

 

Anatolij tar tag i pennan och börjar skriva på väggen. 

 

6-10 Anatolij: Ja, men titta. Alla vinklarna tillsammans skall bli 180 grader och den 

där är 90 grader. Då måste det bli så här: 

           (skriver på tavlan x + x - 23 + 90 =180) 

           (2x – 113 = 180) 

           (2x – 113 + 113 = 180 + 113 ) 

           (
2𝑥

2
=  

293

2
 ) 

           (x = 146,5) 

 

    6-20 Mehraf:   Men, det där kan det väl inte bli. 

 

    6-30 Anatolij:   Va? Varför inte då? 

 

6-40 Mehraf: Den kan väl inte vara större än 90 grader? Summan av alla vinklar 

skall väl vara 180 och den (pekar på den räta vinkeln i figuren) är 90. 

Då är det ju bara 90 kvar. Då kan inte en vinkel vara 146,5.  

 

6-50 Anatolij:   Njä.  

(Tittar på en annan grupps uträkningar)  

Ahaa. Nu förstår jag. Jag gjorde plus när det skulle vara minus.  
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90 minus 23 är 67. 

(suddar och skriver 2x – 67 = 180) 

(2x – 67 + 67 = 180 + 67) 

(2x = 247) 

( 
2𝑥

2
=  

247

2
) 

 

6-60 Mehraf:   Men nu gör du ju samma sak igen. 

 

6-70 Anatolij:   Va? 

 

6-80 Mehraf:    Du har ju skrivit minus 67. Det skall ju vara plus. 

 

6-90 Anatolij:   Ahaa. Det är ju plus. 

        (suddar igen och skriver 2x + 67 = 180) 

        (2x + 67 – 67 = 180 – 67) 

        (2x = 113) 

        (
2𝑥

2
=  

113

2
) 

        (x = 56,5) 

 

6-100 Mehraf:  Det där kan funka. Om den vinkeln är 56,5, så är den andra 23 grader 

mindre. Vad blir det? 33,5? 

  (Slår på en miniräknare) 

    56,5 plus 33,5 är 90 plus 90 till är 180. Det stämmer. 

  

6-110 Anatolij: Vilken tur. Jag gjorde fel där uppe när jag tog 90 plus 23. Det skall ju 

vara minus. 

 

6-120 Mehraf:  Ja (skrattar), sen tog du minus när det skulle vara plus.  

 

6-130 Anatolij:  Mmm. Men nu tar vi nästa. 

 

 

I (6-10) genomgår Anatolij flera faser på kort tid. Han 3. Identifierar ett lösningsförslag, 4. 

Förespråkar detta, samtidigt som han 5. Tänker högt. Mehraf 7. Utmanar detta med goda argument 

i (6-20) till (6-40), varpå Anatolij snabbt 6. Omformulerar sig, 3. Identifierar ett nytt lösningsförslag 

och 4. Förespråkar detta i (6-50). Han hinner dock inte hela vägen förrän Mehraf 7. Utmanar honom 

igen i (6-60) till (6-80). En ny 6. Omformulering, 3. Identifiering och 4. Förespråkande leder till en 

ny lösning i (6-90), vilken Mehraf verifierar i (6-100). I (6-110) och (6-120) sker sedan någon form av 

8. Utvärdering. Komplexare uppgifter ger mer utrymme för misstag, reflektioner och eftertanke. 
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Sammanfattning av dialoganalysen 

 
Figur 6 och 7 nedan sammanfattar analysen av de sex dialogerna ovan i grafisk form. Verb markerade 

i fet stil indikerar hur dialogen fortskridit och vilka av IC-modellens element som använts. 

 

 

Figur 6. Analys och slutsatser av dialogerna 1-3. 

 

 
Figur 7. Analys och slutsatser av dialogerna 4-6 

 

Då verb i fet stil indikerar hur respektive dialog fortskrider och vilka element som använts i dialogen, 

kan mängden fetmarkerade verb ge en indikation över hur rika de olika dialogerna är. En snabb 

jämförelse mellan figur 6 och figur 7 (lektion 1 respektive lektion 2) ger att antalet fetmarkerade verb 

är avsevärt fler i figur 7 än i figur 6. Detta antyder att den matematiska dialogen har varit mer 

omfattande under de utvalda dialogerna i lektion 2, än under de utvalda dialogerna i lektion 1. 
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Intervju med lärare 

 

Efter de olika lektionstillfällena lät jag mina iakttagelser styra mina frågor till läraren, för att på så sätt 

försöka utröna hur läraren tänkt kring det jag observerat. I återgivningen av lärarens svar har jag för 

läslighetens och förståelsens skull valt att utelämna pauser, upprepningar och annat som jag inte ansett 

tillföra värde till det som denna uppsats skall behandla.  

 

Arbetssättet med väggar som arbetsyta 

 
När läraren kom till skolan för sju år sedan, var det första han gjorde att ta bort alla onödiga skåp ur ett 

stort klassrum och sedan måla väggarna med ”whiteboardfärg”, för att på så sätt göra om väggarna till 

stora arbets- eller snarare skrivytor (se figur 3 och 4). 

 

”Klassrummets storlek är viktigt”, säger läraren. ”Om klassrummet är för litet blir det lätt trångt, vilket 

gör det svårare att använda konceptet fullt ut. Läraren menar att det går att bedriva undervisning på 

väggarna även i ett litet klassrum, men att man då får modifiera lite. ”Kanske får halva klassen jobba 

på väggarna, medan andra hälften sitter och räknar som vanligt. Det är en utmaning, men det går”, 

säger läraren. Läraren tog det största klassrummet han kunde få för att kunna använda konceptet 

maximalt. 

 

Läraren anser att det är av yttersta vikt att eleverna ”skolas in” i detta sätt att arbeta. Arbetssättet är 

nytt för dem och då måste de få lära sig hur man arbetar på det här viset. ”När man låter eleverna 

lämna bänkarna och röra sig fritt i klassrummet händer framförallt två saker”, menar han. ”Först och 

främst kommer ljudnivån att öka. Eleverna kommer att prata med varandra och det är ju det som är 

meningen. Förhoppningsvis kommer de att huvudsakligen prata matte”.  Läraren poängterar vikten av 

att lära dem att inte successivt höja rösten för att överrösta sorlet. ”Det är svårt för dem i början, men 

efter ett tag brukar det funka”, säger han.  

 

”Det andra är att man som lärare lite förlorar kontrollen. Därför är det oerhört viktigt att man är tydlig 

i sina instruktioner innan övningen börjar. Om eleverna inte är helt säkra på att de vet vad de skall 

göra, så måste du som lärare sedan springa omkring till alla grupper och ge instruktioner igen. En hel 

lektion kan försvinna på det sättet, om du inte varit tydlig från början.” 

 

För att kunna fokusera på att lösa uppgifterna, så krävs förutom tydliga instruktioner, att 

distraktionerna för elever och lärare minimeras. ”Om pennor inte funkar, eller om bladen där 

uppgifterna står beskrivna har blivit otydliga i kopieringen, så får man springa omkring och rätta till 

såna saker istället för att prata matte. Det är helt onödigt. Därför har jag sett till att köpa in bra 

whiteboardpennor, som jag kontrollerar mellan varven. De är skitdyra, men inget är så irriterande och 

distraherande som pennor som inte funkar.”  
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Gruppindelning 

 
”Jag har som princip att alla i en klass skall kunna arbeta med alla”, säger läraren. ”Jag visar tidigt att 

jag inte accepterar att eleverna säger saker som: ´Inte henne! Kan inte jag få arbeta med honom 

istället?´ ”. Läraren utvecklar att det finns en tanke bakom hur han delar upp eleverna. Ibland vill han 

ha en starkare elev som kan hjälpa en svagare elev, men det finns också en tanke kring personligheter 

och vilka som är kompisar. ”Vissa elever har visat sig ha en positiv effekt på vissa stökiga elever, 

vissa kompisar hamnar ofta i samtal om annat än matte, och så vidare. Sånt spelar roll.” 

 

Eleverna arbetar oftast parvis, men ibland kan grupper om tre förekomma. Läraren anser att 

gruppdynamiken blir mer komplex med tre eller flera elever. ”Ju fler elever i varje grupp, desto större 

risk att någon faller ifrån. Jag vill ju att de skall prata matte och resonera med varandra. Är man bara 

två, så är det ju i princip omöjligt att smita undan.”, säger han. 

 

Läraren säger också att arbetssättet och gruppindelningen ibland kan vara ett sätt att få hjälp av 

”extralärare” i form av de starka eleverna. ”Genom att låta de starka eleverna lyfta de svagare, så 

frigörs tid för mig.”, säger han. Läraren menar vidare att denna frigjorda tid sedermera kan användas 

till att fokusera mer på de starka eleverna under efterföljande lektioner, då han inte behöver hjälpa de 

svagare eleverna i samma utsträckning. 

 

Läraren tycker att observationstillfällena vittnar om att tillvägagångssättet verkar ha avsedd effekt, då 

flera svaga elever efter lektionen kom fram och sa: ”Det här var ju kul, ju. Jag fattar det här nu.” 

 

 

Uppgifternas art 

 
Fördelarna med att arbeta på väggarna beror mycket på vilka typer av uppgifter eleverna får arbeta 

med, anser läraren. ”De största fördelarna får man med rika uppgifter”, säger läraren. ”Fler möjliga 

strategier och fler möjliga lösningar ger mer utrymme för diskussioner och samarbete”, menar han.  

 

Läraren konstaterar också att skillnaderna var stora mellan de två olika lektionstillfällena. Den första 

lektionen hade mer att göra med procedur och hur balansmetoden fungerar, medan den andra lektionen 

var mer inriktad på problemlösning. ”Det är ju inte så konstigt att det blir fler intressanta diskussioner 

då.”, säger läraren.  

 

”Men jag orkar inte ta fram nya uppgifter varje gång de skall arbeta på väggarna”, säger han. ”Ofta får 

de övningsblad eller får helt enkelt ta uppgifter ur läroboken. Men även det ger positiva effekter, i 

synnerhet om uppgifterna är lite svårare. De pratar matte med varandra och lär sig jättemycket av det.” 
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Övriga observationer 

 
Synliggjorda tankar i form av beräkningar på väggar var en bidragande orsak till att flera av de 

beskrivna dialogerna i föregående avsnitt kunde fortskrida och att eleverna kunde arbeta och lära 

tillsammans.  

 

Nedan följer några utvalda specifika observationer och slutsatser från lektionstillfällena.  

 

En gemensam arbetsyta, t.ex. i form av att skriva på en vägg, skapar möjligheter för samarbete och 

dialog. Slutsats: Att fysiskt befinna sig på samma plats och arbeta med samma fysiska artefakter är 

en viktig komponent för att stimulera dialog. 

 

Läraren upptäckte tidigt, genom att se på gruppernas arbete, att fem av åtta grupper har problem med 

uppgift 1b). Detta problem kunde uppmärksammas då läraren har en överblick över elevernas arbete 

och ser att många har fått svaret x=33. Slutsats: Att eleverna skriver på väggarna synliggör lärandet 

på ett tydligt sätt. Läraren kan simultant se många elevers arbete på ett sätt som skulle vara mycket 

svårt om eleverna räknade själva i räknehäfte eller på dator. 

 

Då ekvationer var ett ganska nytt område, fastnade eleverna i gemensamma missuppfattningar. Fler 

grupper fick svaret x = 33 på uppgift 1b) och när de fick bekräftelse av att andra fått samma svar (som 

ju är synligt eftersom eleverna skriver på väggarna) ifrågasattes inte det felaktiga svaret. Slutsats: 

Synliggjort lärande kan också leda till att missuppfattningar sprids utan att ifrågasättas, men en 

uppmärksam lärare kan snabbt identifiera och korrigera detta. 

 

För att elever skall kunna samarbeta med varandra på ett effektivt sätt, krävs det att de har ett 

gemensamt språk. Att de måste kunna kommunicera verbalt på ett språk som de båda förstår är 

uppenbart, men det är också viktigt att eleverna har ett gemensamt matematiskt språk. Detta gäller 

såväl matematiska begrepp som notation och procedurer.  Slutsats: Ett gemensamt språk i flera 

dimensioner (rent lingvistiskt, begrepps-, notations- och procedurmässigt, etc.) gör att eleverna kan 

fokusera på att lösa uppgiften tillsammans istället för att ägna dyrbar tid till att reda ut språkliga 

missförstånd och procedurmässiga oliktänkanden. 

 

En elev kom sent och placerades in i en grupp med två andra elever. En av de två tidigare eleverna i 

gruppen är svag och har lätt för att tappa fokus och istället tänka på annat, med effekt att eleven inte 

deltar i diskussionerna. Att denna tredje elev kom in i gruppen resulterade i att den svaga eleven kunde 

ta ett steg tillbaka och inte delta. Konversationen kunde fortsätta utan den svaga eleven. Slutsats: Tre 

elever i en grupp kan resultera i att möjlighet ges för en av eleverna att dra sig undan. 

 

En av lektionerna visade sig också vara en bra övning för vissa elever att öva andra färdigheter än att 

lösa ekvationer. En av grupperna var sammansatt av en stark men introvert elev, som har allmänna 

svårigheter att kommunicera med andra och en svag elev med ambitioner att vilja lära sig. När den 

svaga eleven höll i pennan ställde den starka eleven frågor, så att den svaga eleven själv fick komma 

på hur uppgiften skulle lösas, steg för steg. När den starka eleven å andra sidan höll i pennan, kunde 

eleven själv räkna ut uppgiften, utan medverkan från den svaga eleven. Lektionen blev en övning för 

den starka eleven att kommunicera, medan den svaga eleven lärde sig hur man löser ekvationer. 

Slutsats: Parvist arbete på en gemensam arbetsyta kan utveckla elevers förmåga att kommunicera i 

största allmänhet.  
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Diskussion 

Dialogen mellan elever sinsemellan och mellan elever och lärare påverkas i stor utsträckning av 

förutsättningarna givna i den gemensamma miljön, uppgifternas utformning och lektionsplaneringen, 

samt språket och dialoghanteringen. 

 

Observationerna vittnar om att det traditionella klassrummet kan förändras för att stimulera 

matematisk dialog och konversation. Att låta eleverna stå upp och skriva på väggarna i små grupper 

skapar nya möjligheter att samarbeta och kommunicera kring matematik i klassrummet, jämfört med 

det ”traditionella” klassrummet. 

 

Men målade väggar är inte allenast saliggörande. För att få ut optimal effekt ur konceptet måste 

uppgifter väljas med omsorg och lektioner planeras noggrant. Med dessa förutsättningar på plats kan 

läraren fokusera på att driva dialogen mellan eleverna, för att på så sätt öka elevernas förståelse för 

matematik och i förlängningen deras studieresultat.    

Fysisk miljö 

 

Konceptet med att skapa gemensamma arbetsytor genom att måla väggarna och göra dem skrivbara, 

verkar vara mycket framgångsrikt för att stimulera konversation och dialog mellan såväl elever 

sinsemellan, som mellan elever och lärare. Stora väggar på vilka eleverna kan skriva och därigenom 

redovisa sina tankar och lösningar, skapar ett Joint Problem Space (Roschelle & Teasley, 1995, 

Granberg & Olsson, 2015) även i konkret, rent fysisk mening.  

 

Genom att arbeta tillsammans på samma fysiska yta skapas möjligheter för eleverna att samarbeta med 

samma fysiska artefakt och därigenom arbeta tillsammans (collaborative learning) (Roschelle & 

Teasley, 1995). Se i synnerhet dialogerna 3 till 6 för tydliga exempel på detta.  

 

Läraren vittnar också om vikten av att inte låta ovidkommande saker störa lektionerna. Tillräckligt 

antal pennor av god kvalitet är viktigt för att inte fokus skall föras över från lärandet till praktiska 

bagateller. 

 

Uppgifter och lektionsplanering 

 
Läraren beskriver vikten av att vara noggrann med planeringen av lektionerna. Om den fysiska miljön 

är alltför liten, så kan man överväga att låta halva klassen arbeta längs väggarna, medan andra halvan 

får sitta vid bänkarna, för att på sätt minimera risken för trängsel och onödiga distraktioner på grund 

av detta. 

 

Gruppindelningen blir en viktig komponent för att få optimal effekt av konceptet. Till skillnad från det 

Artzt och Newman (1990) föreslår, låter inte läraren eleverna själva vara med och välja vilka de skall 

arbeta med. ”Alla skall kunna arbeta med alla” är en viktig princip i lärarens undervisning. Alla 
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konstellationer ger olika typer av dynamik i gruppen. I grupper med en stark och en svag får den svage 

hjälp av den starke eleven. I par med jämnstarka elever kan de tillsammans utforska nya områden. 

 

Artzt & Newman (1990) hävdar också att grupper inte skall vara alltför små och att därför grupper om 

två personer bör undvikas. De utförda observationerna antyder motsatsen. Grupper om tre eller fler ger 

enskilda individer allt mindre utrymme att delta aktivt. Dessutom ger en större gruppstorlek en 

möjlighet för enskilda elever att dra sig undan dialogen helt och hållet, vilket de facto observerades 

under ett av observationstillfällena.  

 

Men gruppernas framgång och lärande, oavsett gruppernas sammansättning är beroende av 

uppgifternas art. Under lektion 1 var uppgifternas fokus mer på procedur och metod, vilket minskade 

möjligheterna för intressanta diskussioner. Under lektion 2, som inbegrep mer av problemlösning å 

andra sidan, engagerade sig eleverna av naturliga skäl mer i utforskande dialoger. (Se figur 6 och figur 

7 för en jämförelse av dialoger från de två lektionerna). Enda undantaget från detta var i grupper som 

bestod av två svaga elever. I förekommande fall stod dessa handfallna och visste inte ens var de skulle 

börja. För att använda IC-modellen, fick de inte ens kontakt med varandra. Än mindre kunde de 

lokalisera varandras perspektiv eller identifiera lösningsförslag. Detta är ett tecken på att uppgiften i 

sig är viktig att beakta när en dialog skall analyseras. Om inte individerna förstår uppgiften och vad de 

skall göra, har de inte ett gemensamt mål och det blir svårt att ha en meningsfull dialog över huvud 

taget. 

  

Språket och dialoghantering 

 
Språket är centralt i alla typer av dialoger. För att kunna ha en meningsfull matematisk dialog måste 

dessutom de inblandade ha eller skaffa sig ett gemensamt språk även i andra dimensioner. 

• Begrepp. För att undvika missförstånd måste det finnas en gemensam bild av vad olika begrepp 

innebär. 

• Notation. Om samarbetet innebär att man på något sätt skall skriva ner sina tankar och lösningar, så 

underlättar det att man har samma uppfattning om hur mer eller mindre abstrakta termer och begrepp 

beskrivs med text, symboler eller en bild. 

• Procedur. För att kunna fokusera på mer komplex problemlösning, underlättar det om de inblandade 

har en gemensam bild över hur rutinmässiga delar löses. 

 

I dialog 2 och 3 ses exempel på hur en gemensam notation och en gemensam procedur hjälper 

eleverna att driva sina dialoger vidare. 

 

Läraren poängterar vikten av att vara väldigt tydlig i sina instruktioner i början av lektionen, när 

eleverna skall räkna längs väggarna. Annars finns risken att eleverna inte vet vad de skall göra, vilket 

kan resultera i oordning. Eleverna måste instrueras att fokus skall vara på att diskutera, inte att komma 

fram till ”rätt svar” snabbt. 

 

Några viktiga komponenter för att få eleverna att ha en dialog kring matematik är att uppmana 

eleverna att förklara för varandra samt att turas om att hålla i pennan och dokumentera gruppens 

tankar på väggen. Annars är det lätt hänt att någon tar pennan och skriver sin lösning på väggen utan 

att någon ifrågasätter. Då förekommer ingen dialog över huvud taget. Läraren måste gå runt och 
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säkerställa att alla elever är delaktiga i dialogerna som försiggår. Enligt läraren är detta arbetssätt 

något eleverna måste skolas in i, men när de väl lärt sig tycker de både att det är roligt och lärorikt. 

 

Trots detta inträffar det att eleverna fastnar i sina diskussioner. I de observerade dialogerna finns ett 

otal exempel på det. För att inte hämma elevernas lärande försöker läraren i största möjliga mån ställa 

frågor så att eleverna själva skall komma på hur de kan gå vidare. Arbetssättet med att skriva på 

väggarna möjliggör att läraren snabbt kan skaffa sig en överblick över hur gruppernas dialoger och 

tänkande fortskrider och därmed snabbt identifiera vilka grupper som fastnat eller är på fel spår. 

Genom att ge ledtrådar och ställa motfrågor kan läraren driva dialogen framåt och på så sätt leda 

eleverna rätt. 

Förslag till fortsatta 

undersökningar 

Då dessa observationer gjorts under en mycket begränsad tid, finns stort utrymme för vidare 

undersökningar. Givna resultat skulle mycket väl kunna vara en effekt av särskilda omständigheter 

under de få tillfällen som klasserna observerades. För att få ett mer fullödigt underlag för att dra 

underbyggda slutsatser, skulle dessa observationer därför behöva göras under en längre period. 

 

Undersökningar som skulle kunna bidra till en större förståelse för dialog och kommunikation i 

matematikklassrummet, hur detta påverkar elevernas förståelse och studieresultat, samt vilka 

förutsättningar som måste finnas för att elevernas dialog skall kunna stimuleras i största möjliga 

utsträckning, inkluderar: 

 

• En test och kontroll-undersökning för att försöka utröna huruvida konversation och dialog, i ett 

klassrum där eleverna kan skriva på väggarna, de facto leder till ökad förståelse och förbättrade 

studieresultat.  

 

• Undersökningar som identifierar ytterligare komponenter i miljön som är viktiga för att 

undervisningsformen skall vara framgångsrik och hur detta kan åstadkommas. Sådana komponenter 

skulle kunna vara socialt klassrumsklimat, uttalade eller outtalade didaktiska kontrakt, eller andra 

immateriella förutsättningar i den fysiska miljön. 

 

• Undersökningar som utforskar på vilket sätt olika typer av uppgifter i denna miljö förändrar elevernas 

förståelse för området och vilka typer av uppgifter som har störst påverkan på elevernas förståelse. I 

denna begränsade studie har enbart två olika typer av uppgifter observerats. En större insikt skulle 

kunna erhållas om observationer skulle kunna göras för fler olika typer av uppgifter, eller om givna 

uppgifter delades upp i underkategorier för att på så sätt försöka identifiera vilka typer av uppgifter 

som ger bäst effekt på elevernas lärande i denna miljö. 

 

• Undersökningar som utforskar olika typer av gruppsammansättningar och gruppstorlekar för att finna 

mönster i hur man skapar ”bra” grupper i olika typer av lärsituationer.  
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Appendix - Samtyckesblankett 

Studie av kommunikation i matematikklassrummet – information till vårdnadshavare och 

elever i klass 8A, 8B och 8C i Bäckahagens skola 

 

Jag heter Jonas Gunnarsson och studerar till lärare vid Stockholms universitet. Som en del av min 

utbildning ska jag genomföra ett självständigt arbete. Jag ska alltså genomföra en studie och skriva en 

uppsats om något som har med undervisning att göra. Jag har valt att göra en studie om 

kommunikation i matematikklassrummet, hur detta görs på Bäckahagen och vilka effekter det får på 

elevernas förståelse för matematik. 

 

Syftet med min studie är att undersöka olika aspekter av kommunikation i klassrummet och se på 

vilket sätt matematikundervisningen på Bäckahagen påverkar elevernas möjlighet att prata om 

matematik. Torben Lundén på Bäckahagens skola har varit min handledare under utbildningen och 

han har erbjudit mig att genomföra min studie under hans matematiklektioner. Jag har valt 

Bäckahagens skola för min studie eftersom Torbens undervisning innehåller mycket kommunikation 

och samtal kring matematik och att jag under Torbens handledning undervisat årskurs åtta i matematik 

och därför redan känner eleverna.  

 

Jag räknar med att undersökningen kommer att ske under två till fyra lektioner under perioden 18-29 

november 2019. Jag kommer att göra anteckningar av undervisningen i klassrummet och analysera 

vad som sker och vad som sägs under lektionerna. Jag kan också ibland komma att spela in ljud från 

klassrummet för att höra hur elever och lärare kommunicerar kring matematik under lektionerna. 

Studien kommer att kunna bidra till att förstå hur man kan skapa förutsättningar att få eleverna att 

prata om matematik på högstadiet. 

 

Resultaten kommer att redovisas i en uppsats. Namn på elever, lärare och skola kommer att vara 

fingerade vilket innebär att det inte går att identifiera enskilda elever eller på vilken skola studien har 

genomförts. Endast jag och min handledare kommer att ha tillgång till mina anteckningar och 

ljudupptagningar. Datamaterialet kommer enbart att användas för min uppsats och anteckningarna och 

ljudupptagningarna kommer att förstöras när uppsatsen är godkänd. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. Både eleven själv och samtliga vårdnadshavare 

kan när som helst avbryta deltagandet utan närmare motivering. Observera att jag behöver underskrift 

från samtliga vårdnadshavare. Jag ber er fylla i nedanstående talong och lämna den till Torben Lundén 

snarast möjligt, dock senast den 18 november 2019. 

 

Om du har några frågor eller funderingar angående min studie, är du välkommen att höra av dig till 

mig (e-post: jonas.gunnarsson@student.su.se) eller min handledare Paola Valero vid Institutionen för 

matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet (e-post: 

paola.valero@mnd.su.se; Telefon: 08 120 76821). 

 

Stockholm 2019-11-10 

Med vänlig hälsning 

 

Jonas Gunnarsson 

Lärarstudent, Kompletterande Pedagogisk Utbildning 

Stockholms universitet 
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Samtycke för deltagande i studie om kommunikation i matematikklassrummet  – Årskurs 8A, 

8B, 8C - Bäckahagens skola, hösten 2019 

 

 

Vårdnadshavarens namn: 

___________________________________________________________________________ 

 

Jag tillåter mitt barn att delta i studien.  

 

Jag tillåter inte mitt barn att delta i studien. 

 

Datum och underskrift: 

 

 ....................................................................................................................................................................  

 

 

 

Vårdnadshavarens namn: 

___________________________________________________________________________ 

 

Jag tillåter mitt barn att delta i studien. 

 

Jag tillåter inte mitt barn att delta i studien. 

 

Datum och underskrift: 

 

 ....................................................................................................................................................................  

 

Elevens namn: 

___________________________________________________________________________ 

 

Jag vill delta i studien. 

 

Jag vill inte delta i studien. 

 

 

Datum och underskrift: 

 

 ....................................................................................................................................................................  
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Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 
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