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Abstract 
 
Att språket och tänkandet är nära sammankopplade hävdar bland andra Vygotskij. De som håller med 
honom anser att om man får klä sin nya förståelse i ord förtydligas tänkandet. 
Syftet med denna rapport var att utforska om samtal mellan lärare och elev kan göra att eleven får en 
djupare och mer varaktig förståelse för matematiken. Därför valde jag att undersöka hur 
kommunikationen ser ut i klassrummet samt undersöka vilka fördelar och nackdelar det finns med en 
dialogisk respektive monologisk undervisningsform. 
I pedagogiska kretsar har det gjorts mycket forskning kring detta och teorierna kring det dialogiska 
samtalets positiva inverkan på lärandet är numera relativt vedertagna. Trots detta är det fortfarande 
den enkelriktade monologiska kommunikationen som är dominerande i den svenska 
matematikundervisningen i dag. Man kan dock konstatera att viljan att samtala matematik verkar 
finnas men många lärare som tror sig föra en dialogisk undervisning för i själva verket omedvetet en 
monologisk undervisning.   
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1. Inledning 
Relationen mellan tanke och språk har sysselsatt många filosofers tankeverksamhet genom 
tiderna. Teorier har sedan kommit att vidareutvecklats av forskare som intresserat sig för 
samband mellan samtalet, som en representant för språkets verbala uttryck, och människans 
utveckling. Detta har gjort ämnet intressant även ur en pedagogisk synpunkt. Man kan börja 
med att konstatera att det är skillnad på samtal och samtal. Syftet med samtalet spelar roll för 
sättet det används på. I skolans värld är den monologiska undervisningen, där 
kommunikationen är väldigt enkelriktad, som än så länge dominerande1. Detta trots att teorier 
kring den dialogiska undervisningens fördelar för lärandet blivit allt mer etablerade.  

Matematiken som skolämne står inför det faktum att många elever upplever ämnet som svårt 
och orelevant. Det bekräftas av den rapport skriven av Skolverket, ”Nationella 
kvalitetsgranskningar (2001-2002). Lusten att lära med fokus på matematik” 2. Rapporten 
granskar vilka faktorer som påverkar elevernas lust att lära matematik.  

Mycket av det ointresse för matematiken som enligt studier finns hos elever kan bero på att 
matematiken inte är greppbar för eleverna. Detta hävdar bland andra Inger Wistedt som är 
professor i pedagogik vid Stockholms universitet med specialintresse för lärande i matematik. 
Hon har gjort studier som visar att det faktiskt är möjligt för elever att hitta koder i 
matematikundervisningens upplägg för att hantera skolämnet utan att någonsin komma i 
kontakt med matematiken som kultur3.  

Andemeningen i hennes tes har sina rötter i en sociokulturell kunskapssyn där matematiken 
betraktas som en kultur med ett tillhörande specifikt sätt att tänka och handla. Dessa specifika 
konventioner måste eleven integreras in i för att kunna tillgodogöra sig 
undervisningsinnehållet och förstå vad som kommuniceras. För att kunna tillägna sig 
kunskaper i matematik krävs det alltså ett samförstånd mellan representanter för matematiken 
som kultur, i detta fall läraren, och den lärande eleven som skall bygga kunskap av de 
erfarenheter som görs i den nya kulturen.   

Här blir den språkliga kommunikationen mellan lärare och elev central. Inom det 
sociokulturella synsättet anses språket ha ett nära förhållande till tänkandet4. Synsättet färgar 
även av sig på den uppfattning man har kring språkets roll för inlärningen inom perspektivet.  
Enligt Lev Vygotskij, förespråkare för det sociokulturella perspektivet och vars teorier vi 
kommer få stifta närmare bekantskap med senare i rapporten, så är språket det viktigaste 
kulturella redskapet för att mediera (”förmedla”) kunskap genom5. Utifrån dessa aspekter 
samt elevers uppfattning om svårigheterna i att lära sig matematik är det då intressant att titta 
närmare på samtalets roll för inlärningen av matematik. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna rapport är att utreda om samtal mellan lärare och elev som del av 
matematikundervisningen kan hjälpa eleven att få en djupare och mer varaktig förståelse för 
matematiken. Här ställs frågan hur den verbala kommunikationen mellan lärare och elev i 
                                                 
1 Dysthe, O (2003) ”Dialog, samspel och lärande” Lund: Studentlitteratur s.34 
2 Skolverkets rapport. Nationella kvalitetsgranskningar 2001-2002 ”Lusten att lära med fokus på matematik” 
Stockholm 
3 Wistedt, I ”Rum för lärande ” i Grevholm, B. (red.) (2001). ”Matematikdidaktik - ett nordiskt perspektiv” 
Lund: Studentlitteratur s. 223 
4 Dysthe, O (2003) ”Dialog samspel och lärande” Lund: Studentlitteratur s. 15 
5 IBID (2003) s.14 
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matematikklassrummet kan beskrivas utifrån olika sociokulturellt förankrade teorier. 
Dessutom vill jag utreda vilka fördelar respektive nackdelar en dialogisk undervisningsform 
har jämfört med en monologisk undervisningsform ur inlärningssynpunkt i matematik. 

 

1.2 Rapportens upplägg  

För att kunna dra slutsatser kring dessa frågeställningar var det intressant att fördjupa sig i det 
sociokulturella synsättet på kunskap som är sprunget ur ett konstruktivistiskt synsätt. Inom 
denna tradition anses kunskapen vara beroende av den kulturella och historiska kontext där 
den ingår. Dessutom anser man att kunskap endast skapas i sociala sammanhang tillsammans 
med andra6. Det sociokulturella perspektivet ser språket som det i särklass viktigaste 
verktyget för att kunskapen skall komma till uttryck7.  

Språket har även en betydande roll när vi skall ta steget från ett vardagligt sätt att tänka till ett 
matematiskt tankesätt. Detta leder oss in på frågan vilka kopplingar som finns mellan språket 
och vårt tänkande. Kring detta har både språkteoretikern Michail Bakhtin och psykologen och 
pedagogen Lev Vygotskij resonerat och delar av deras teorier finns därför representerade i 
rapporten. Bakhtin är det dialogiska lärandets förespråkare. Han teoretiserar kring 
meningsskapande genom kommunicerad samförståelse och går i stark opposition mot den 
envägskommunikation som vi kan dra paralleller till i den så kallade ”presenterande 
undervisning” vi ofta ser i klassrummen8. Enligt Dysthe är ingen av Bakhtins skriftliga verk 
egentligen direkt kopplad till pedagogik men däremot höll han föreläsningar för 
lärarkandidater i Saransk under flera år. Det ligger därför nära till hands att tillämpa hans 
teorier om språk, tänkande och kommunikation till pedagogiska sammanhang. Det är speciellt 
de delar av kommunikationen som innefattar verbala yttringar som jag valt att fokusera på i 
hans teorier. 

Lev Vygotskij, som kanske är det namn vi förknippar främst med det sociokulturella 
perspektivet, har mycket gemensamt med Bakhtin i sitt sätt att se på tänkande och språk. 
Dock riktar Vygotskij in sig mer på att analysera de uttalade orden i sig istället för den 
språkliga kommunikationen som diskurs vilket Bakhtin gör. Medan Bakhtin dessutom väljer 
att titta nära på den ”andre partens” påverkan på individen i en språklig kommunikation låter 
Vygotskij istället den enskilde individen vara i centrum för analysen9. 

Vygotskij och Bakhtin hade båda ryskt påbrå och var även av samma generation. De 
intresserade sig båda för den sociala kontextens betydelse för all mänsklig utveckling. I 
Vygotskijs teorier finner vi ett avsnitt om inre tal som ett förstadium till det som senare 
övergår i språkkodat tänkande. Dessa föreställningar delade han med Bakhtin. Däremot har de 
båda teoretikerna olika fokuspunkter poängterar Dysthe. Medan Vygotskij intresserar sig mer 
för språktillägningen lyfter Bakhtin fram förståelse för individens senare utveckling när 
individen redan har fyllt sitt medvetande med språket. Tänkandet utgörs då av en inre dialog 
enligt Bakhtin mellan inre olika starkt auktoriserade röster.  

Vygotskij ansåg som sagt att vårt tänkande styrs utifrån de sociala aktiviteter som vi är 
delaktiga i. Vårt tänkande är dessutom språkligt kodat eftersom det smälts samman i vårt 
medvetande. De kunskaper vi har får komma till uttryck genom språket10. Samtalandet i sig 
kan därför inte skiljas från sitt sammanhang där det uppkommit, de kognitiva processerna i 

                                                 
6 Dysthe. O (1995) ”Det flerstämmiga klassrummet” Lund: Studentlitteratur s.46 
7 Dysthe (2003) s. 34 
8 IBID (2003) s. 34 
9 IBID (2003) s. 84 
10  IBID (2003) s. 83 
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vårt medvetande eller de tankar som varit upprinnelsen till våra uttalanden enligt Vygotskij. 
Samtalet är därför en situerad verksamhet. Begreppet beskrivs närmare under rubriken 
”Samtalet – en situerad verksamhet”. 

Det deliberativa samtalet är nästa punkt att presentera eftersom det nu är dags att börja titta 
närmare på samtalsformen. Det deliberativa samtalet är ett begrepp som blivit aktuellt i skolan 
på senare tid igen när Skolverket presenterade det i en av sina auktoritativa texter år 2000. 
Främst har begreppet figurerat i samhällsvetenskapliga sammanhang där det fått representera 
demokratiskt förhållningssätt i kommunikation mellan människor. Det finns dock indikationer 
på att inslag i utövningen av det deliberativa samtalet i matematikundervisningen kan vara till 
fördel även i matematikinlärningen. 

För att vidare kunna utvärdera inlärningspotentialen i en dialogisk undervisningsform jämfört 
med i en monologisk måste det stå klart vilka målen är med undervisningen i matematik. Det 
motiverar även nästa del i rapporten där det ges en beskrivning av vad som kännetecknar 
matematiken och vilka krav som läroplanen ställer. En presentation av matematiken som 
kultur och skolämne inleder detta avsnitt och övergår i en del om teorier kring svårigheten 
med diskursbytet, matematikdiskurs kontra vardagsdiskurs.  Detta för att senare var kapabel 
att dra relevanta slutsatser kring de olika samtalsformernas roll för lärandet samt att kunna 
motivera fördelar och nackdelar med de olika kommunikationssätten.  

Slutligen presenteras allmänna teorier kring verbal kommunikation i lärandesammanhang som 
kan knytas antingen till en monologisk eller till en dialogisk undervisningsform.  

 

1.3 Metod 

Jag valde att göra en litteraturstudie kring samtalet i matematikundervisningen eftersom jag 
ansåg att en litteraturstudie skulle ge mig en bredare och mer enhetlig överblick av 
kommunikationen i matematikklassrummet. Jag bedömde även att det skulle vara svårt att 
göra en undersökning ute på fältet som skulle kunna ge mig information om fördelarna och 
nackdelarna med dialogisk respektive monologisk undervisningsform.  

Bakhtin sägs vara dialogismens fader och det var därför naturligt att använda källor som 
refererar till honom. Både Olga Dysthe och Michael Holquist har gjort ingående analyser av 
Bakhtins teorier och deras böcker har därför använts som källor i rapporten. I rapporten 
behandlas begreppet dialog i stor utsträckning utifrån språkfilosofen Bakhtins teorier. Det bör 
dock poängteras här att dialogen inte nödvändigtvis behöver bestå av två individer som 
samtalar. Bakhtin vidgar dialogbegreppet till att innefatta även dialog mellan en läsare och en 
text, en person som talar till en större skara människor eller till och med ett samspel mellan 
texter11. Här har jag dock valt att koncentrera mig på det muntliga samtalandet mellan 
individer.  

Inom det sociokulturella perspektivet är Lev Vygotskij ett känt namn och därför har även 
källor som studerat hans teorier fått ta plats i rapporten. Analyser och presentationer kring 
Vygotskij hittade jag i Olga Dystes böcker, ”Dialog, samspel och lärande” och ”Det 
flerstämmiga klassrummet”.    

De teorier kring olika kommunikationsmönster som presenteras i resultatdelen är medtagna 
antingen på grund av att de varit frekvent förekommande i flera av de olika källorna eller på 
grund av att de tillfört nya infallsvinklar på frågeställningarna. 

                                                 
11Dysthe (1995) s. 62 
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Jag upptäckte snart att samtalande och dialog är begrepp som vi stöter på i olika sammanhang 
i matematikundervisningen. Madeleine Löwings delar in kommunikationen i ett 
matematikklassrum i två olika delar. Löwing talar dels om den reglerande kommunikationen 
som är den icke ämnesrelaterade kommunikationen och dels om den undervisande 
kommunikationen. Exempel på den reglerande kommunikationen kan vara tillsägelser och 
administrativ kommunikation. Det är dock den undervisande kommunikationen jag valt att 
behandla i denna rapport. I den undervisande kommunikationen innefattas alla verbala 
aktiviteter som kan kopplas till inlärningen av matematik12.  

 

 

2. Det Sociokulturella perspektivet 
Det sociokulturella perspektivet representerar en kunskapssyn som är vedertagen av den 
svenska skolans målstyrning idag. Det har sitt ursprung i det konstruktivistiska sättet att se på 
lärande där man anser att kunskap skapas inom varje individ. De erfarenheter som individen 
samlar på sig används för att konstruera en kunskpsstruktur vilken inte existerar utanför 
individen själv. Kunskapsstrukturen kan med andra ord inte direktöverföras från en individ till 
en annan. I en lärandesituation kan däremot en individ förmedla information till en annan 
individ men det är mottagaren som själv måste ta emot informationen och så att säga väva in 
den i sin egen kunskapsstruktur. Både Michael Bakhtin och Lev Vygotskij är representanter 
för denna kunskapssyn. Även de övriga teoribildare och pedagoger vars namn kommer att 
figurera längre fram i rapporten har typiska drag av det sociokulturella perspektivets syn på 
lärande.  

Sitt ursprung har det sociokulturella perspektivet i den konstruktivistiska läran. Medan de som 
idag kallas för konstruktivisterna fokuserade på de kognitiva processerna hos den enskilde 
individen fanns det andra som istället intresserade sig mer för den sociala interaktionens 
betydelse för lärandet i olika kulturella gemenskaper. Det var denna inriktning som så 
småningom kom att sägas ha ett ”sociokulturellt” perspektiv. För att få tillgång till en annan 
individs medvetande måste man analysera det kulturella sammanhang som individen ingår i 
vid olika tillfällen var deras övertygelse13. Tillsammans med lärandets sociala betingelser är 
kontextens betydelse för lärandet en av de mest centrala aspekterna för den sociokulturella 
kunskapssynen.  

 

2.1 Kontextens betydelse för lärande 

En lärandesituation definieras enligt ett sociokulturellt synsätt av att en individ inlemmas i ett 
nytt sätt att tänka genom att interageras med de individer som är del av den kontext där 
lärandet sker. Sättet att tänka och agera som är typiskt för kulturen omtalas som kulturens 
diskurs. I Jeff Evans et al. definieras begreppet diskurs så här:   

 

“The discourse is system of signs that organises and regulates specific social and institutional 
practices”14 

                                                 
12 Löwing, M (2004) ” Matematikundervisningens konkreta gestaltning …” Göteborg : Acta universitatis 
Gothoburgensis  s.139 
13 Dysthe, O (2003)  s.8 
14 Evans, J Morgan, C and Tsatsaroni, A (2006)”Discursive positioning and emotions in school mathematics 
practises”  London, UK :Springer 
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Diskursen definierar en sorts gruppkänsla som på något sätt anger vad som är viktigt att 
fokusera på inom just den specifika kulturen. Diskursen innefattar även regler och normer 
som är speciella för gruppen. Inom varje kontext finns en specifik diskurs. När den lärande 
inlemmas i den aktuella kulturella diskursen så ger det individen samma förförståelse i 
kommunikation med individer inom samma diskurs. Matematiken kan sägas tillhöra en egen 
diskurs med ett speciellt sätt att tänka och kommunicera på.  

De erfarenheter som individen gör vävs samman och blir nya tillskott i individens redan 
existerade kunskapsstruktur. Det latinska ordet contextare betyder just väva in och därför talar 
man just om det sociala sammanhanget som ”kontext”15. 

Genom att ständigt ingå i nya sociala sammanhang byggs individens kunskapsbas på och det 
är utifrån den som en individs förförståelse för nya situationer och miljöer bildas. 

 

2.2 De sociala betingelserna för lärande 

Lärande sker endast i samspel och interaktion med andra enligt ett sociokulturellt synsätt och 
kräver aktivt deltagande i de socialt organiserade aktiviteterna. Detta innebär att den lärande 
måste gå kunskapen till mötes genom att öppna sina sinnen och aktivt inhämta nya intryck.  

Individen kan sägas vara en produkt av en lång rad sociala kontexter. I dessa finns de 
kognitiva processerna sammansmälta. Därför kan individen aldrig betraktas som självständig 
eller isolerad från de människor och kontexter som individen interagerar med16. Den 
progressiva pedagogiska teoretikern John Dewey (1859-1952) var inne på samma spår och 
hävdade att i en kultur är kunskapen distribuerad över alla medlemmarna och därför omöjlig 
att lösgöra från sitt sammanhang17.  

Kunskap kan inte heller direktöverföras från en individ till en annan eftersom en 
kunskapsstruktur i en individs medvetande inte passar in i en annan persons medvetande.  

John Dewey som även myntat uttrycket ”learning by doing” hävdade att kunskaperna startade 
i de egna upplevda erfarenheterna. Han poängterade dock att erfarenheterna måste utsättas för 
reflektion för att bli kunskaper. 

 
2.4 Språket och tänkandet 

Språket har status av att vara vårt i särklass viktigaste verktyg för att tillägna oss kunskaper 
enligt det sociokulturella sättet att se på lärande. Det är typiskt att se språket som en brygga 
mellan medvetandet och de yttranden man gör eller mellan parterna i ett samtal. Vi lär oss att 
använda språket i olika kulturella sammanhang när vi kommunicerar i syfte att påverka dem 
vi kommunicerar med. Språket är direkt nödvändigt för vi skall kunna lära och tänka.  

Det är också det redskap vi har att dela erfarenheter med varandra18. Vi kan genom språket ge 
en annan individ tillgång till vårt tänkande men däremot inte till vårt medvetande. 
Språkforskare Per Linell är inne på samma linje och uttrycker sig så här: 

 

                                                 
15Dysthe, O (2003) s. 43 
16 Dysthe, O (2003) s. 51 
17 IBID (2003) s. 44 
18 IBID (2001) s.219 
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”Det är alltså inte bara så att vi uttrycker redan tänkta tankar utan nya tankar uppstår ständigt just 
genom att vi kommunicerar språkligt.”19 

 

 

3. Vygotskij 
Lev Vygotskij (1896-1934) levde och verkade under en tidsperiod då revolutionen dragit över 
landet och den intellektuella miljö han ingick i var influerad av både Hegel och Marx. Han 
arbetade länge som lärare och är känd för att vara den främste förespråkaren för det 
sociokulturella perspektivet. Genom sitt idoga arbete med att försöka förstå sig på det 
mänskliga medvetandet och hur det utvecklas formulerade han nydanande teorier som gjorde 
hans namn vida känt i pedagogiska kretsar. 

Vygotskij hämtade inspiration från konstruktivismens syn på kunskapsbyggande. Liksom 
anhängarna av detta perspektiv ansåg han att kunskap är något som konstrueras av individen 
själv. Hans eget bidrag i teorierna var däremot den betydelse han tillmätte den sociala 
kontexten för individens utvecklig. Detta var det credo som låg till grund för det mesta av 
Vygotskijs verk. Den kunskap som individen bygger upp har alltid sin utgångspunkt i en 
social aktivitet enligt honom. Den förankras sedan på två olika plan. Först i den sociala 
aktiviteten för att sedan få fäste i medvetandet. Denna utvecklig av kunskap från social 
interaktion till funktioner i medvetandet kallar Vygotskij för internalisering20. 

Språket är en av de viktiga hörnstenarna i Lev Vygotskijs teorier kring mänsklig utveckling. 
Det är det mest primära verktyg vi har att mediera kunskap på. Han ser starka 
sammankopplingar mellan språket och tanken där tanken kommer till uttryck i språket. Därför 
är språket även det viktigaste medierande redskapet eftersom de övriga redskapen egentligen 
är kodifierade genom språket21. 

 

  

3.1 ”Kunskapsöverföring” 

I Vygotskijs texter påvisas idéer om att vi människor inte står i direktkontakt med världen. Vi 
mottar den snarare genom våra sinnen och strukturerar den information vi får i vårt 
medvetande. Resultatet blir en upplevelse av verkligheten ur ett individuellt perspektiv. Dessa 
idéer rymmer likheter med Platons teorier om vår uppfattning av verkligheten som en 
avspegling i vårt medvetande. Utifrån ett sådant betraktelsesätt når oss förståelsen om det 
omöjliga med kunskapsöverföring i direktled från en individ till en annan. 

Kunskapen kan ändå förmedlas mellan personer via vad Vygotskij kallar mediering. I 
begreppet mediering innefattas alla typer av stöd i lärandet. Stödstrukturerna kan utgöras av 
en annan individ lika väl som av ett kognitivt verktyg. Verktygen i sin tur är alla de 
erfarenheter från tidigare generationer som nu finns tillgänglig i artefakter som t.ex. 
räknesystem, räkneregler, matematiska formler och vetenskapliga eller icke vetenskapliga 
begrepp22.  

Att utföra lite mer än man på egen hand har kunskaper till leder till en ännu starkare 
integrering i den diskurs man befinner sig i sitt lärande. Så småningom klarar man av att 

                                                 
19 Linell, P (1983) ”Tankar kläs i ord” I: Tema U. (red) Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos AB s. 47 
20 Dysthe (2003) s.78 
21 IBID (2003) s. 46 
22 IBID (2003) s. 75 
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utföra samma uppgift på egen hand och har då utvecklats som individ. ”Den proximala 
utvecklingszonen” kallade Vygotskij den potential för lärande som ligger mellan vad den 
lärande kan klara på egen hand och vad som kan åstadkommas i samspel med en mer kapabel 
person23.  

 

3.2 Vygotskijs föreställningar om relationen mellan språket och tanken 

Vygotskijs teorier är som synes i allra högsta grad sociokulturellt inriktade. Därför spelar som 
sagt språket en viktig roll i hans teorier i kring lärande. Vygotskij gjorde gällande att 
tänkandet utvecklads i samtal med andra och omstrukturerades till inre dialog. Så enligt 
honom är även tänkandet språkligt kodat. Det yttre språket som vi använder i samtal 
omvandlas i medvetandet till ett inre tal. Han tar det lilla barnet som exempel som hela tiden 
talar högt för sig själv för att sedan låta detta språkbruk övergå i ett inre språkkodat 
tänkande24. Nu får inte det yttre språket förväxlas med det inre språkkodade tänkandet. För att 
tanken skall bli tal måste den först genomgå komplexa processer i medvetandet. 

 

”Tanken kommer inte bara till uttryck i ordet, den äger rum i ordet. Därför kan man tala om 
tankens tillblivelse i ordet.” 25 

 

Men Vygotskij låter ändå sina läsare förstå att tanken inte kan direktöversättas i tal.  Som 
Vygotskij själv förklarar det så kan inte språket återge en färdig tanke. En tanke som uttrycks 
i ord omstruktureras och förändras.  

 

”Tanken uttrycks inte i orden, den förlöper i ordet.”26 

 

Många filosofer inspirerades av Vygotskij. Ett exempel är Wittgenstein som i citatet nedan 
belyser tankens relation till språket.  

 

”When I think in language, there aren’t meanings going through my mind in addition to the verbal 
expressions: the language is itself the vehicle of thought.”27  

 

Han poängterar alltså att det inte bara är språket som påverkas utav tanken utan att även det 
motsatta förhållandet är rådande.  

 

 

 

 
                                                 
23 Dysthe (2003) s. 51 
24 IBID (2003) s. 83 
25 IBID (2003) s. 84  
26 Vygotskij, L (1980) ”Psykologi och dialektik” (1980) Hydén, L-C (red) ” Stockholm: Nordsted och söner AB 
s. 78 
27 Dysthe (2003)  s. 220 
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4. Bakhtin 
En person som även han hade föreställningar om det språkligt kodade tänkandet och dessutom 
mycket annat gemensamt med Vygotskij var litteraturteoretikern och språkfilosofen Michail 
Bakhtin (1895 – 1975). ”Dialog” är nyckelordet i alla hans filosofier. Han behandlar dialogen 
i individens eget medvetande och dialogen individer emellan. Vi ser även här starka band till 
det sociokulturella synsättet genom dels Bakhtins tro på det sociala samspelets betydelse för 
utveckling och dels genom språket som nödvändigt verktyg för att bygga kunskap.  

Bakhtin var inte pedagog i grunden men har ändå fungerat som inspirationskälla för diverse 
pedagoger i Europa vars namn blivit kända genom sitt framgångsrika sätt att bedriva 
undervisning på. Att en människa definieras i sitt förhållande till andra och att den mänskliga 
existensen går ut på att kommunicera är de mest grundläggande temana i hans teorier.28 

 

4.1 Bakhtin om dialogen kontra monologen 

Dialogen är som sagt mycket central i alla Bakhtins teorier och skriftliga verk och de 
perspektiv som kommit att inspireras av Bakhtin har blivit sorterade in i en egen genre som vi 
just kallar dialogism29. 

 

”Att leva är att engagera sig i dialog, att ställa frågor, att lyssna, och att komma överens osv.”30 

  

Citatet speglar grundbulten i dialogismen och den utgångspunkt Bakhtin har i alla sina teorier.  
Kommunikationen med andra gör att vi kan få insikt om oss själva genom att relatera till 
andra. Först då kan vi bilda oss en helhetsuppfattning om oss själva31. Därmed konstaterar 
Bakhtin att vi kan sägas existera genom dialogen. Nedan är ett citat av Bakhtin som speglar 
detta.  

 

”En människa definieras i förhållande till andra och använder därför inte språket i första hand för 
att ge uttryck åt sig själv utan för att kommunicera, befinna sig i dialog.” 32   

 

Genom samtalet kan vi göra den andras argument till våra egna genom att väva in dem i våra 
redan etablerade kunskapsstrukturer då vi tillsammans lyckas tillskriva det sagda mening33. 

Bakhtin ansåg att mening endast kan uppstå i samspel med en andra part. Mening finns inte i 
det individuella medvetandet utan kan sägas vara relativ i den bemärkelsen att den uppstår 
som ett resultat av två individers dialog inom samma kontext fast med skilda idébaser34. Det 
sagda kan inte tillskrivas mening om det inte har mening för mottagaren som aktivt 
responderar i tal eller handling.  

                                                 
28 Dysthe (1995) s. 63 
29 IBID (1995) s. 61 
30 IBID.(1995) s. 63 
31 IBID (1995) s. 63 
32 IBID s. 63 
33 Dysthe (2003)  s. 173 
34 Holquist, M (1990) ”Dialogism – Bakhtin and his world” Cornwall, England : Routledge s. 20 
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Dialogens funktion för en människas utveckling är dess förmåga att skapa en dynamisk 
spänning mellan yttringarna i ett samtal när parternas förståelse går isär. Spänningen skapar 
nya möjligheter att tolka meningen på och ny förståelse kan då uppstå när samförståndet 
infinner sig. Det är det som gör konflikten mellan begreppssystemen hos den talande och den 
lyssnande så kreativ.  

Inlärningen formas sedan av den respons som eleven själv visar i samtalandet och den respons 
som eleven i sin tur väntar sig av läraren på sina egna bidrag i samtalet35.  

Enligt Bakhtin skapas alla yttringar genom dialog. Därmed hävdar han att monologen, som 
uttryck för dialogens motsats, aldrig kan existera. Vi åläggs därför att betrakta monologen 
som avsaknad av dialog36. När Dysthe talar om ”monologiskt” säger hon sig inte mena att 
dialogen helt och hållet saknas utan att den dialogiska potentialen inte utnyttjats. Det är den 
definitionen av monolog som jag härefter använder mig av.  

Det auktoritativa ordet är ett begrepp som Bakhtin använder sig av för att ge uttryck åt den 
monologiska kommunikationen. I motsats ställer han en annat egenmyntat begrepp, det inre 
övertygande ordet.   

Det auktoritativa ordet innebär att mottagaren av ett uttalande förväntas acceptera det som 
kommunicerats helt oemotsagt och oreflekterat. Meningen uppstår fortfarande i samspelet 
mellan dessa två parter men bygger på att den mottagandeparten passivt ger samtycke till den 
mening som sändaren tillskriver meddelandet. Som man kan utläsa av begreppets benämning 
så kommuniceras det auktoritativa ordet av auktoriteter. Därmed inte sagt att det bara yttras av 
auktoriteter utan är snarare ett uttryck för yttranden som inte ger tillfälle för eget tänkande och 
reflektion37. I skolan har det auktoritativa ordet bra grogrund. Läraren anses av eleverna som 
auktoritet och inom mången undervisning passiviseras eleverna av känslan att det alltid finns 
ett rätt svar på de frågor som läraren ställer. Eleven kommer då inte att argumentera för sitt 
resonemang eftersom eleven då förväntar sig att läraren kommer att utvärdera och korrigera 
eleven. Förhindrar man dialogen har man även satt käppar i hjulet för utveckling enligt 
Bakhtin.  

Motsatsen till det auktoritativa ordet är det inre övertygande ordet och betyder just att 
individen själv reflekterar över det som sägs och kan utifrån en inre övertygelse om värde i 
yttranden argumentera för sin ståndpunkt38.  

 

4.2 Förståelse och respons i kommunikationskedjan 

I Bakhtins tankemässiga förklaring av dialogen presenteras ett kommunikationsmönster i 
form av en speciell kommunikationskedja. Första länken kan vara ett yttrande av en person. 
De yttranden vi gör är alltid adresserade till någon enligt Bakhtin. Därför kan sändaren alltid 
vänta sig en respons av adressaten. Uteblir denna respons så har budskapet ingen mening och 
dialogen har ersatts av ett simpelt utbyte av ord istället39.  

”Förståelse och respons är ömsesidigt beroende av varandra; den ena är omöjlig utan den andra” 40 

                                                 
35 Dysthe (1995) s. 67 
36 IBID s. 69 
37 IBID s. 70 
38 Ellerton. N, Clarkson. P (1996) ”Language Factors in Mathematics Teaching and Learning” i Bishop, A et al. 
(eds.) “International Handbook of Mathematics Education, part 2” (s.987 – 1033) Dordrecht: Kluwer Academic 
Publishers 
39 Dysthe (2003) s. 100 
40 Dysthe (1995) s. 66 



 12 

       

Respons är betraktat av Bakhtin som ett tillmötesgående av budskapet och en bekräftelse på 
förståelse41. 

Den nödvändiga aktiva responsen behöver inte komma omedelbart utan kan ta sig uttryck vid 
ett senare tillfälle som till exempel i fall där en lärare håller genomgång av ett ämnesområde i 
en klass och åhörarna sitter tysta och lyssnar. I ett sådant fall kan responsen komma först 
senare under ett lektionspass till exempel i form av ett uttalande från en elev som ställer en 
fråga kring innehållet i genomgången42.  

 

4.3 Bakhtins teorier kopplade till lärande 

Bakhtins dialogiska teorier är beaktansvärd för många pedagoger på grund av de paralleller 
man kan dra mellan dialogens betydelse för tänkandet och den språkliga kommunikationens 
betydelse för lärande. Bakhtin själv ansåg ju att dialog är eftersträvansvärt i alla mänskliga 
aktiviteter som innebär interaktion med andra, undervisning inberäknat. Hans ståndpunkt var 
att om målet med undervisningen skall vara verklig och integrerad förståelse så bör läraren 
betrakta eleven som dialogpartner. Aktiv respons från eleven är det kvitto läraren får på att 
eleven nått en förståelse. I hans texter omnämns aktivt responderande förståelse som kort och 
gott ”aktiv förståelse”43.  Passiv förståelse är således bara en duplikation av en annan individs 
tankestruktur och kan inte på samma sätt integreras i en annan persons kunskapsmönster44. På 
så vis kan heller inte förståelse likställas med resultat av lyssnande. Envägskommunikation 
främjar alltså inte på något sätt förståelsen. För att förståelsen skall infinna sig krävs det att 
mottagaren aktivt går budskapet till mötes i samtalet. Först då kan förståelse komma till 
stånd45. Bakhtins teorier bygger i sociokulturell anda på att varje individ har sin egen 
tankestruktur. I ett undervisningssammanhang där till exempel en lärare skall förklara ett 
begrepp för en elev uppstår den tidigare omtalade kreativa konflikt mellan lärarens och 
elevens olika begreppssystem. De båda uppfattningarna av begreppet ingår i olika strukturer 
som måste konverteras med hjälp av samtalande parterna emellan. Konflikten är nödvändig 
för att medvetandegöra eleven om de felaktiga resonemangen men även för att ge läraren 
förståelse för elevens begreppsuppfattning46. 

 

4.4 Samtalet – en situerad verksamhet 

Samtalet är ett vitt begrepp som bör ges en mer precis definition. Till hjälp tar jag Per Linell 
som är språkforskare vid Linköpings universitet och har studerat samtalet som begrepp på ett 
djupare plan. Han beskriver samtalet som ett ”språkligt möte mellan två parter där tid och rum 
går att specificera”47. Samtalet innefattar även ett samspel mellan samtalsparterna med mål att 
bevara en gemensam uppmärksamhetsfokusering genom att bland annat turas om att tala48. 
Samtalet utspelar sig med andra ord alltid i en social situation och måste därför analyseras 
som en social praktik49. Ett uttalande av en individ rymmer nämligen så mycket av den ”tysta 
                                                 
41 IBID (1995) s. 65 
42 IBID (1995) s. 65 
43 IBID (1995) s. 71 
44 IBID (1995) s. 71 
45 Dysthe (2003) s. 66 
46 Dysthe (1995) s. 67 
47 Linell, P (2005) “Samtalskulturer – Analys av samtal och språklig kommunikativa verksamheter” 
Linköpingsuniversitet: Tema kommunikations s. 10 
48 IBID ( 2005) s. 10 
49 IBID (2005) s. 10 
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kunskap” vi har och som individen själv vanligtvis inte kan redogöra för50. Den tysta 
kunskapen har vi fått genom alla de kontexter vi tidigare deltagit i och som integrerats i vårt 
medvetande. Linell markerar att i analysen av samtal bör man även väga in de samtalade 
parternas förväntningar på var samtalet skall leda eftersom detta kommer verka styrande på 
själva samtalssituationen. Han tydliggör påståendet genom förklaringen att när en person 
närmar sig en pågående verksamhet så byggs förväntningar upp hos personen kring vad som 
försiggår där. Personens tidigare erfarenheter genererar en föreställning om vad personen har 
att förvänta sig av verksamheten. När de olika samtalsparterna har skilda förväntningar så 
kommer det att formas en helt ny situationsuppfattning parterna emellan51.   

Linell anser även att man måste göra skillnad på kommunikativa verksamheter och icke 
kommunikativa. Samtalet är en kommunikativ verksamhet eftersom ” det är meningsbärande 
bortom sitt fysiska utförande”52. Många aktiviteter kan ha kommunikativa inslag eftersom de 
tillskrivs mening utöver sin fysiska funktion. Att äta ett äpple tar Linell som exempel. En 
sådan verksamhet kan tillexempel tillskrivas mening utifrån olika kontexter där verksamheten 
uppvisas. Anspelningar på friskhet, och sund hälsa har vi sett i TV-reklamer där fräscha 
sportiga personer tuggar i sig äpple. Om däremot aktiviteten tas bort från sitt meningsbärande 
kontext så är äpplet bara ett äpple som äts.  

Kommunikation kan delvis beskrivas som en meningsskapande verksamhet eftersom orden 
har giltighet även utanför sina kontexter även om kontexten många gånger ger ytterligare 
associationer. Språklig kommunikation handlar i största utsträckning om att skapa en 
förståelse för världen. Begreppen förståelse och mening är relaterade begrepp men vi måste 
ändå göra en distinkt skillnad i kommunikativa sammanhang hävdar Linell53. Att ha nått 
förståelse omfattar mycket mer än att ha insett meningen med det innehållsmässiga i 
kommunikationen.   

 

4.5 Det deliberativa samtalet 

När vi nu klargjort samtalets dimensioner är det läge att fördjupa sig i en specifik samtalsform 
som har mycket gemensamt med de karaktärsdrag som vi tillskriver dialogen. Samtalsformen 
kallas ”det deliberativa samtalet”. ”Deliberativt samtalande” kan översättas med: ”nyanserat 
övervägande av olika alternativ”54.  Vi stöter på idén i samhällsvetenskapliga sammanhang 
där begreppet ger uttryck för hur kommunikativ demokrati bör fungera. Om man tar en 
politisk fråga som utgångspunkt där det råder delade meningar mellan två olika parter så 
handlar deliberativ demokrati om att förstå var oenigheten mellan parterna ligger samt att enas 
om en lösningsstrategi. Själva begreppet om ”deliberativa samtal” har lång historisk bakgrund 
och kan spåras tillbaka till Aristoteles tid där deliberativ samtalskonst gick ut på att nyanserat 
och noggrant kommunicera och överväga skilda uppfattningar för att så småningom komma 
fram till ett gemensamt beslut55. 

I skolans värld aktualiserades begreppet särskilt i de auktoritativa texter som gavs ut av 
Skolverket och Utbildningsdepartementet år 2000. 

 

 

                                                 
50 IBID (2005) s. 6 
51 IBID (2005) s. 5 
52 IBID (2005) s.11 
53 IBID (2005) s.4 
54 Englund, T (2005) http://www.kk.kau.se/svenska/amnesdidaktik2005/pdf/tomas_englund.pdf 
55 IBID (2005) 



 14 

 

Det deliberativa samtalets egenskaper anges som:  

• Skilda synsätt som ställs mot varandra och olika argument ges utrymme 

• Tolerans och respekt för den konkreta andre; det handlar bland annat om att lära sig 
lyssna på den andres argument 

• Inslag av kollektiv viljebildning där strävan av att komma överens eller till temporär 
överenskommelse skall vara en drivkraft 

• Där auktoriteter eller traditionella uppfattningar må ifrågasättas  

• Inslag utan direkt lärarledning, kunna använda samtalet inom elevgruppen för att 
belysa olika synvinklar på ett problem56 

 

Dessa punkter för det deliberativa samtalet är tagen ifrån en artikel skriven av Tomas Englund 
som är professor i pedagogik vid Örebro universitet. Han menar att användningen av det 
deliberativa samtalet i undervisningen uppmuntrar eleverna till aktivt lyssnande och 
självgående strävan efter ny kunskap och aktiv samförståelse57.  

Thomas Olsson, tidigare pedagogisk forskare vid Linköpings tekniska högskola, framhäver de 
retoriska aspekterna av deliberativa samtal.  Han skriver i en artikel, ”Deliberativa samtal för 
pedagogisk utveckling”, att begrepp inom retoriken ”kan användas för att förklara och förstå 
det deliberativa samtalets möjligheter för pedagogiska utveckling”. Vidare skriver han: 

 

”Retorik uppfattas vanligtvis som talekonst eller konsten att övertyga. Men retorik handlar också 
om att problematisera, överväga och reflektera – kunskapsretorik”.58 

 

Retoriken handlar enligt Olsson om att lösa problem på ett dialogiskt sätt där ömsesidigt 
övervägande och tankeutbyten leder parterna fram till samförstånd.  

Det deliberativa samtalet har många kvalitéer av att vara uppbyggande av demokratiska 
strukturer i skolan men det finns teorier som talar för att denna kommunikationsform även 
skulle vara positiv ur matematikinlärningssynpunkt.  

För att kunna påvisa sådana kopplingar bör man först och främst ha vetskap om vad som är 
matematik och vilka målen är med undervisningen.  

 

 

5. Matematik i skolan  
Staten som skapare av läroplanen vill ju att individerna skall bli del av den matematiska 
kulturen. Tanken är inte bara att lära eleven att ”räkna” utan att få förståelse för hela den 
matematiska kulturen. Målen med undervisningen är att eleven skall få vetskap om vad 
matematik är, vad som karaktäriserar matematiken, vad det innebär att göra ett antagande 
inom matematiken och vad det innebär att lösa ett matematiskt problem. 

                                                 
56 Englund T (2005) 
57 IBID (2005) 
58 Olsson, T (2006) ”Deliberativa samtal för pedagogisk utveckling” Linköpings tekniska högskola  
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5.1 Vad är matematik 

Matematiken låter sig inte gärna inrymmas i en enkel definition. Många vill hävda att 
matematiken är ett språk medan andra försöker sig på att fånga in matematiken inom ramarna 
av speciella kriterier. Kursplanen för matematik inom de obligatoriska skolformerna 
definierar matematiken som ett sätt att beskriva och förklara verkligheten på samt ett verktyg 
för att beräkna följderna av olika handlingar59. När ämnet beskrivs i kursplanen för de 
frivilliga skolformerna är definitionen ytterligare utvidgat. Matematiken sägs här vara en 
mänsklig tankekonstruktion där själva problemlösningen är en skapande aktivitet60. 
Skolmatematiken vilar egentligen på grundvalar av tre olika idétraditioner 61. Först i ledet har 
vi konstruktivismen som säger att all matematik konstrueras ur mänsklig intellektuell 
aktivitet. Matematiken kan därför ses som en social konstruktion. Formalismen förklarar 
istället matematiken som en uppbyggnad av symboler som följer vissa regler. Till hjälp har 
man formler, teorem och axiom som bestämmer hur symbolerna får sättas samman och 
manipuleras. Den tredje åskådningen kallas Platonismen. Utifrån denna åskådning anses 
matematiken existera oberoende av människan. Matematiken finns här redo att upptäckas. 
Men skolans matematik visar som sagt prov på att matematiken både upptäcks och uppfinns62. 
Vår frihet att konstruera och göra antaganden fläktar av vindar från konstruktivismen och 
formalismen. När vi i nästa stund räknar ut en sida i en triangel med hjälp av Pythagoras sats 
använder vi oss av samband och ett tankesätt som är mer av en Platonisk karaktär.  

Visst kan det även ligga nära till hands att betrakta matematiken som en konstart tack vare 
dess egenskaper att kunna ge konkreta svar på stora frågor. Den syn läraren har på 
matematiken är naturligtvis även avgörande för hur den verbala kommunikationen i 
matematikundervisningen kommer att se ut.  

Utan att ta några beslut kring vad matematik är kan vi istället ta reda på vad som är 
karaktäristiskt för matematiken. Det kan vara mer intressant i ett sådant här sammanhang när 
vi ska dra slutsatser om huruvida samtalande kan hjälpa oss fram till kunskaperna inom 
ämnet. Matematikens utmärkande drag är att den rymmer abstraktion, generaliseringar och 
formaliseringar.  

Abstraktionen har en sällsam egenskap av att isolera kärnan i ett matematiskt sammanhang 
genom att onödiga och överflödiga detaljer utesluts. I vardagliga situationer så lär vi oss 
genom att ingå i olika kontexter. Skolan är däremot det undantag där kunskapen måste 
dekontextualiseras, d.v.s. tas ur sitt sammanhang. Detta kan leda till att innehållet i 
undervisningen upplevs som väldigt abstrakt. Det krävs mycket övning för att i tanken kunna 
bilda sig en uppfattning om ett begreppsområde i sitt ursprungliga sammanhang utan att ha 
sammanhanget tillgängligt. Det är detta vi benämner som abstrakt tänkande. Det är utifrån 
sådana aspekter som tankar om att skapa läromiljöer som i så stor utsträckning som möjligt 
efterliknar livet utanför skolan är sprungna63.  

 

Matematikämnet utgår från begreppen tal och rum och studerar begrepp med väldefinierade 
egenskaper. All matematik innehåller någon form av abstraktion. Likheter mellan olika företeelser 

                                                 
59 Skolverket.se, Kursplanerna för de obligatoriska skolformerna - Matematik 
60 Skolverket.se, Kursplaner för de frivilliga skolformerna - Matematik 
61 Wyndhamn, J (1994:7) ”Matematiska samtal i klassrummet” Arbetsrapport: Tema Kommunikation, 
Linköpings universitet s.38 
62 IBID (1994) s.38 
63 Dysthe, O (2003) s. 43 
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observeras och dessa beskrivs med matematiska objekt. Redan ett naturligt tal är en sådan 
abstraktion.64 

 

Citatet är hämtat från kursplanen i matematik och belyser abstraktionen som en viktig del av 
matematiken och ett mål med undervisningen i skolan. 

I kursplanen för matematiken inom de frivilliga skolformerna framhålls det även att 
matematik är en viktig del av vår kultur. Ämnet syftar till att utveckla elevens intresse för 
matematik och att kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer65. Den svenska 
skolan är en skola för alla. Här ryms individer med olika möjligheter och förutsättningar för 
att nå förståelse för matematiken. Den svenska skolan tar hänsyn till att vi lär på olika sätt och 
därför skall även undervisningen vara så varierad att varje individ skall kunna få sina behov 
av arbetsform tillgodosedda. Konkretisering av undervisningen och vardagsförankring har 
därför blivit slagord i undervisningssammanhang. Man måste då komma ihåg att matematiken 
är av en mångskiftande natur. I skolan sysslas det förvisso i stor utsträckning med matematik 
som är till för vardagens överslag och beräkningar. Men abstraktionen är en lika viktig del av 
matematiken. Matematikundervisningen handlar om att lära sig räkna på konkreta fall för att 
därefter kunna lyfta kunskaperna till en generell nivå och hitta matematiska modeller som 
även fungerar i andra sammanhang66.  När eleverna skall föra över sina skolkunskaper i 
matematik till autentiska vardagliga sammanhang måste eleven även klara av det språkliga 
diskursbytet. Till detta krävs förtrogenhet med de grundläggande matematiska begreppen och 
språktermerna67. 

Generaliseringar är en tillämpning av det abstrakta tänkandet. Här sker en omvandling av 
konkret information till nya termer för att informationen skall bli allmängiltig. Att 
generalisera är att gå från en snäv tankestruktur till en mycket vidare tankestruktur som även 
innefattar den första strukturen68. Vygotskij talar om att en ung individ som ännu inte har 
uppnått det abstrakta tänkandet som en mer erfaren individ besitter, kan använda ord för att 
beskriva abstrakta begrepp utan att själv ha uppfattat innebörden av sitt uttryck. Trots att den 
yngre oerfarne individen refererar till samma föreställning som den abstrakt tänkande erfarna 
individen så har den yngre bara tillgodogjort sig vissa fristående element. För att förståelsen 
för begreppet skall infinna sig så måste individen kunna koppla samman dessa element till en 
helhet69. Utan sammankopplingen kan man inte med säkerhet säga att individen använt sig av 
ett abstrakt tänkande anser Vygotskij. Detta resonemang kan överföras på begreppsbildning 
inom matematikinlärningen också. Generaliseringsstrukturen utvecklas genom att det i varje 
steg av begreppsutvecklingen uppstår nya relationer mellan tankarna. Förbindelserna mellan 
tankarna antar en allt högre form och närmar sig då allt mer ett abstrakt tänkande där 
förståelsen blir allt mer oberoende av varseblivningen70. Vygotskij ser ordet som det centrala i 
begreppsbildningen.  

Vikten av att få uttrycka sina tankar i ord belyser han som ett medel att få kontakt med sitt 
tänkande. Det medför att individen inte bara får insikt i ”vad” man har förstått utan även ”hur” 
man förstår det man förstår71.  

                                                 
64 Skolverket.se, Kursplanen för matematik för de obligatoriska skolformerna - Matematik 
65 Skolverket.se, Kursplanerna för de frivilliga skolformerna - Matematik 
66 Löwing (2004) s.92 
67 IBID (2004) s.125 
68 Wyndhamn, J (1987) ”Matematikdidaktiska reflexioner” Lärarutbildningen: Linköpingsuniversitet s. 15 
69 Vygotskij(1999, 1934) Öberg, K (red) ”Tänkande och språk” Göteborg: Daidalos AB s.246 
70 IBID (1999, 1934) s. 376 
71 Malmer, G (1990) “Kreativ matematik” Solna: Ekelunds förlag AB s. 39 
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Formalisering förklarar Wyndhamn som ”matematikerns sätt att anpassa matematiken för 
mekanisk bearbetning”72. Till vår hjälp har vi formelspråket. De ger oss regler för hur vi kan 
sätta samman och bearbeta olika symboler.  

Påfallande många har uppfattningen att matematiken är något som är till för skolans skull73. 
De ser därmed inte vilken nytta de kommer att kunna ha av kunskaper inom ämnet i sitt 
senare liv. I kursplanen för matematik står det att ämnets syfte är att: 

 

Eleverna skall kunna analysera, kritiskt bedöma och lösa problem för att självständigt kunna ta 
ställning i frågor, som är viktiga både för dem själva och samhället, som t.ex. etiska frågor och 
miljöfrågor.74 

 

Matematiken skall med andra ord göra eleven till kritiskt reflekterande samhällsmedborgare 
och kunna använda matematiken för att analysera och granska den information de stöter på 
ute i samhället. Det finns alltså ett behov att demokratisera matematikundervisningen eller 
som Gudrun Malmer skriver: ”Att vi tränar upp vår värderingsfunktion”75.  

Mellan den matematik man sysslar med i skolan och den matematik som används ute i 
verkligheten finns ett stort glapp. Trots läromedlens ambitiösa försök att verklighetsförankra 
matematiken genom att göra uppgifterna så verklighetstrogna som möjligt så upplevs 
matematiken som avlägsen och meningslös av många. Verkligheten är helt enkel en annan än 
den som skildras i matematikboken. För att lyckas göra matematiken lättillgänglig i 
skoluppgifterna måste verkligheten läggas tillrätta och struktureras76. Det finns även alltid ett 
medföljande facit som medverkar till att det analytiska tänkandet inte lockas fram i samma 
utsträckning. Det blir inte nödvändigt för eleven att tänka över om svaret är rimligt eller ej 
utan den enklaste vägen är att kolla om svaret överensstämmer med facit.  

 

5.2 Matematik som språk och kultur 

I undervisning som vilar på sociokulturella perspektivramar är det naturligt att betrakta 
matematiken som ett språk eller en kultur. Här får samtalet en alldeles speciell roll som 
kunskapsbyggande verktyg och meningsskapare. Matematik, liksom alla andra skolämnen kan 
ses som en kultur. I denna kultur finns ett speciellt sätta att se på saker och ting och ett 
speciellt sätt att kommunicera.  

Att se matematiken som ett språk gör det tänkbart att kommunicera med matematik. Detta bör 
dock inte förväxlas med den vidare betydelsen att ”tala matematik”. Ordet kommunicera 
kommer från latinets communicare och betyder ”att skapa gemensam förståelse”77. Att ”tala 
matematik” kan däremot ha två betydelser. Dels att kunna delta i en dialog och göra 
begreppslig analyser av matematiska företeelser och dels att kunna använda sig av ett korrekt 
matematiskt språk i sina förklaringar78.  

                                                 
72 Wyndhamn (1987) s. 17 
73 Malmer (1990) s. 42 
74 Skolverket.se, Kursplaner för obl. och frivilliga skolformerna - Matematik 
75 Malmer (1990) s.46 
76 IBID s. 46 
77 Wistedt, I ”Rum för lärande ” i Grevholm, B. (red.) (2001). Matematikdidaktik - ett nordiskt perspektiv. Lund: 
Studentlitteratur s.220 
78 Stendrup, C (2001) ”Undervisning och tanke – Ämnesdidaktisk bok om språk och begreppskunskap. Exemplet 
matematik” Stockholm: HLS Förlag s.76 
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Att se matematiken som en kulturell och mänsklig produkt öppnar även upp för synsättet att 
det existerar speciella konventioner och värderingar som är direkt knutna till matematiken.  

Modellen i figur 1 beskriver språkinlärningen som en rörelse genom olika faser. Modellen 
bygger på premissen att alla språk, även det matematiska språket, har sina rötter i barnets 
första erfarenheter av världen79. Den vuxnes samtal med barnet hjälper till att organisera 
barnets egna upplevelser och konkreta erfarenheter. De nya begreppen förses med namn och 
beskrivningar och barnet kan snart se mönster i användandet av ordet. Barnet bygger då upp 
ett sorts schema för dagliga eller ständigt återkommande situationer. Schemat fylls sedan på 
allt eftersom med nya ord. När individen påbörjar sin skolgång byggs strukturerna på med nya 
ord. Varje skolämne kan ses som en egen diskurs. Eleven integreras allt eftersom i de nya 
diskurserna och blir förtrogen med begreppsbenämningarna i de nya kontexterna. Tillslut kan 
även eleven själv använda orden för att skapa mening. Om vi tittar på modellen nedan så ser 
vi hur språkbruket hela tiden fördjupas och blir mer och mer specificerat. Modellen kan på så 
sätt tolkas som att en individ måste ha passerat alla tidigare faser i språkinlärningen för att 
tillslut kunna nå fram till den sista fasen där individen själv kan skapa mening med språket 
inom den nya diskursen. 

Figur 1: Socio-psycho-linguistic modell80 

 
 

6. Resultat 
”Om det är så att en väsentlig del av tänkandet är knutet till språket är skälet desto större att göra 
förhållandena gynnsamma för språklig samverkan av hög nivå mellan eleverna och läraren.” 81 

 

Detta citat av Dysthe får inleda den resultatdel där det nu skall presenteras olika teorier och 
forskningsresultat kring klassrumssamtal inom matematikundervisning som kan knytas an till 
                                                 
79 Ellerton. N, Clarkson. P (1996)  
80 IBID (1996) 
81 Dysthe (2003) s.84   
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antingen en monologisk eller en dialogisk kommunikationsform. Det är kommunikationen 
mellan lärare och elev som ligger i fokus. Beroende på vem som talar kan vi alltid identifiera 
en mottagare och en sändare i samtalet. I teorierna som presenteras nedan kommer mottagar- 
och sändarrollerna växla mellan lärare och elev för att få en så vid bild av kommunikationen i 
klassrummet som möjligt. Kommunikationen är en situerad verksamhet och därför presenteras 
samtalen utifrån olika möjliga tänkbara kontexter som kan uppstå i undervisningen.   

 

6.1 Samtalet som brygga mellan vardag och matematisk diskurs  

I en matematisk problemlösningssituation är det ofta generaliseringar som skapar oreda i 
elevernas begreppsvärld. Att generalisera inom matematiken innebär en rörelse av tanken 
mellan det konkreta vardagstänkandet och det matematiska tänkandet. Om vi skall tro Jan 
Wyndhamn, kommunikationsforskare vid Linköpings universitet, utgör denna övergång ett 
stort hinder i den tidiga matematikinlärningen.  

Jan Wyndham var tidigare ansvarig för ett forskningsprojekt om verbal kommunikation i 
matematikundervisning och uttrycker sig så här: 

 

”Likt öar i vattnet utanför fastlandet finns abstrakta, formella matematiska 
ämnesområden, strängt isolerade från den vardagliga verkligheten”82 

 

Han menar att eleven respektive matematiken befinner sig i olika diskurser som inte 
automatiskt förenas så snart eleven ställs inför ett matematiskt problem. Elever som ännu inte 
till fullo inlemmats i den matematiska kulturens konventioner har sin vardagsverklighet som 
utgångspunkt för sitt tänkande. Eleverna följer de regler för samtal och resonemang som är 
gällande i vardagen även när de befinner sig i en matematisk situation83. I sin bok 
”Matematikdidaktiska reflektioner” presenterar Wyndhamn en arbetsmodell att tillämpa vid 
problemlösning (se figur 2). Den visar olika språk, som eleven måste lära sig hantera i sin 
matematikinlärning. De olika ”språken” markeras som A, B och C.  

A står för vårt vardagsspråk som vi använder i vardagliga samtal med olika människor. B 
representeras av det matematiska språket och innefattar alla matematiska termer och 
begreppsbenämningar som är typiska för matematiken. Inom språk B finns även symboler, 
diagram och beteckningar som har med matematik att göra. Språk C är det språk som förenar 
de båda andra språken. Inom detta språkområde kan en översättning av språk A till språk B 
göras och vice versa. Med språk C analyserar vi ett problem som skall lösas. Det kan även 
hjälpa oss att hitta fram till ett lämpligt räknesätt eller lämplig lösningsmodell för hantering av 
problemet.  

 

 

 

 

 

                                                 
82 Wyndham, J (1995:1) ”Lärarens triangel och elevens trekant” Arbetsrapport, Tema kommunikation: 
Linköpings universitet s. 1 
83 Wistedt (2001) s.221 
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Figur 2: Modell över tre olika diskursiva språk, A, B och C. 84  
    

 

 

C-språket som kan sägas vara lite av ett problemlösande språk kan eleverna lära sig behärska 
genom att diskutera strategier eller lösningsförslag. De får då lära sig att tala om matematik.    
För att läraren skall kunna hjälpa eleven att växla mellan de olika språken krävs det att läraren 
är tvåspråkig och dels kan tala det språk som eleverna är familjära med och dessutom 
presentera de matematiska benämningarna på olika begrepp. Eleverna kan då på ett tryggt sätt 
få lära sig att använda det matematiska språket i samtal innan de stöter på 
begreppsbenämningar i texter85.  

Undervisningen är till för att underlätta inlärningen för eleverna. I all välmening presenteras 
därför matematiska hjälpregler, metoder och instruktioner i undervisningen för att eleven skall 
få hjälp på traven i sitt matematiska upptäckande86. Tyvärr kan detta arbetssätt medföra att 
elevernas matematiska tänkande i stor utsträckning styrs av symboler och regler. Genom 
lärobokens rubriker och uppgifternas utformning försöker de finna ledtrådar till vilken 
lösningsmetod de skall använda87. Problemen löses sedan av eleverna utan att de 
överhuvudtaget reflekterat över problematiken som uppgiften var tänkt att ställa eleven inför. 
Jag citerar Wistedt som belyser just detta problem i sin artikel:  

                                                 
84 Wyndhamn, J (1987) s. 72 
85 Malmer (1990) s.101 
86 Wistedt, I i Grevholm, B (2001) (red) ”Matematikdidaktik… ” Lund: Studentlitteratur s. 219-229 
87 Stendrup (2001) s. 52 
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”Eleverna hanterar matematiken med hjälp av standardmetoder och behöver inte utveckla någon 
medvetenhet om innehållet eller om metodernas tillämplighet. De lär sig hantera matematiken utan 
att någonsin komma i kontakt med matematik som en mänsklig kulturyttring och blir därmed 
aldrig delaktig i det offentliga samtal som kräver förmåga till matematisk reflektion.” 88 

Samtidigt försöker läraren avhjälpa problemet genom att vardagsanknyta matematiken för att 
eleverna skall få bättre förståelse. Det har dock visat sig att detta inte alltid bidrar med någon 
djupare förståelse hos eleverna. Förklaringen till detta kan kanske ligga i den svårighet som 
Wyndhamn hävdar att eleven har när det gäller att ställa om sitt vardagliga tänkande till ett 
matematiskt tänkande. Det är alltså inte ytterligare konkretion av matematiken som eleverna 
behöver utan snarare en hjälp att röra sig mellan den vardagliga och den matematiska 
diskursen. 

 

6.1.1 Vetenskapliga och vardagliga begrepp 

Paralleller med diskursbytet kan vi dra till Vygotskijs teori kring vardagliga respektive 
vetenskapliga begrepp. I en modell som finns avbildad i figur 3 försöker Wyndhamn 
åskådliggöra mötena mellan de vardagliga respektive de vetenskapliga begreppen. I modellen 
är begreppen representanter för två olika diskurser. Övergången mellan diskurserna kan 
beskrivas som en rörelse av de båda begreppen mot ett möte. I figuren kallas begreppstyperna 
för spontana respektive vetenskapliga begrepp. Spontana begrepp uppstår i vardagliga möten 
mellan människor medan de vetenskapliga begreppen är förekommande i mer skolade 
sammanhang. Om vi kastar ett öga på bilden kan vi se exempel på olika tänkbara möten 
mellan diskurserna.  Lyckade möten mellan två begreppsuppsättningar uppstår i fallen A och 
B. I fall C däremot krävs det att parterna orienterar sig i linje med varandra för att 
samförstånd skall infinna sig.  I fall D talar parterna helt förbi varandra vilket tillexempel kan 
bero på att parterna inte är medvetna om varandras förkunskaper. Figuren illustrerar en 
mycket förenklad modell av möten mellan begreppen men fyller ändå ett syfte i att 
åskådliggöra problematiken i mötena. 

 

Figur3: Olika tänkbara möten mellan två begreppsuppsättningar.89 
 

Vetenskapliga begrepp 

 

        A      B           C                D 
Spontana vardagsbetonade begrepp 

 

Wyndhamn menar att begreppstyperna påverkar varandra på ett sätt som gör att de kommer 
att synkronisera sig mot varandra. De spontana begreppen är enligt Vygotskij omedvetna 

                                                 
88 Wistedt, I (2001) s. 223 
89 Wyndhamn, J, Riesbeck, E & Schoults, J (2000) ” Problemlösning som metafor och praktik” Instutitionen för 
lärarkunskap, Linköpings universitets s. 102 
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genom att de från början är ganska ostrukturerade. De har sin tillblivelse i konkreta situationer 
men strävar så småningom mot en mer generell och abstrakt nivå. De vetenskapliga 
begreppen och andra sidan har sin utgångspunkt i det abstrakta tänkandet och rör sig istället i 
motsatt riktning mot att bli mer konkreta. 

Vygotskij framhäver att skolan är den plats där dessa två begreppstyper skall mötas. Om man 
då tänker sig eleven som en del av den vardagliga diskursen och läraren som representant för 
den mer matematiskt vetenskapliga diskursen så ger figuren en vink om vikten av att finna 
elevens förförståelse för att kunskaper av mer generella slag skall få fäste i elevens 
kunskapsstruktur. Här aktualiseras återigen Vygotskijs idéer om den proximala 
utvecklingszonen. Goda möten mellan spontana och vetenskapliga begrepp sker just i denna 
zon90.  

I skolan banaliseras ibland övergången mellan de vetenskapliga och de vardagliga begreppen 
när till exempel ett matematiskt begrepp som av eleverna anses svårt anknyts till en situation 
eleven är van vid i vardagen och då per automatik förväntas bli begripligt. Ett vetenskapligt 
begrepp kan inte direktöversättas till ett vardagligt och vise versa.  

Att sambanden mellan den vardagliga, upplevda världen och den naturvetenskapliga modellen 
av världen inte är så enkla att se som det ibland lite naivt försöks framställas i skolans 
matematikundervisning, poängteras i Madelein Löwings avhandling 
”Matematikundervisningens konkreta gestaltning – En studie av kommunikationen lärare – 
elev och matematiklektionens didaktiska ramar”. Hon refererar till Strömdahl, författare av 
boken ”Kommunicera naturvetenskap i skolan” som trycker på att naturvetenskapen har en 
närmast onaturlig karaktär för den vardagstänkande individen genom sin abstrakta och 
idealiserande framtoning. Naturvetenskapen går inte alltid att direktöversättas till ett 
vardagssammanhang för att på så sätt göras förståelig. Desamma gäller även för matematisk 
vetenskap anser Löwing91. 

 

6.1.2 Det matematiska språket 

Till skillnad från vårt vardagliga språk är det matematiska språket mycket ordknappt och 
preciserat till sin natur.  I de fall där orden finns representerade i båda ”språken” kan eleverna 
få problem att tolka den matematiska innebörden. I det matematiska språket kan ordet till och 
med ha en helt ny innebörd. Begrepp som ”avstånd”, ”bas” och ”förkorta” är exempel på 
sådana ord.  Det matematiska språket kan oftast översättas till ett mer vardagligt språk men i 
många fall går innebördens precision då förlorad. I Löwings studie visar det sig även att 
lärarna inte använder sig av ett korrekt matematiskt språk i sin undervisning av hänsyn till 
elevernas förståelse. Detta leder till konflikt i kommunikationen mellan elev och lärare 
eftersom det resulterar i att parterna pratar förbi varandra. Ett korrekt matematiskt språk är av 
stor vikt för elevernas begreppsbildning92. Det är även ett steg i inskolningen av den 
matematiska diskurs som läraren redan är del av och som eleven måste inlemmas i för att 
kommunikationen mellan lärare och elev skall kunna hjälpa eleven att tillgogogöra sig 
matematikkunskaperna.  

Dilemmat i matematikundervisningen ligger i att lärare och elev ofta har olika matematiskt 
språkliga kompetenser93. Termerna i det matematiska språket, som även förekommer i det 

                                                 
90 IBID s.102 
91 Löwing (2004) s. 63 
92 IBID (2004) s. 72 
93Lennerstad, H (2004) ”Mathematish – a Tacit Knowledge of Matematics” i Bergsten, C & Grevholm, B (2004) 
(eds.) “Mathematics and Language” Linköping: SMDF  s. 168-184  
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vardagliga språket, har i det matematiska språket en mycket mer preciserad innebörd. Även 
det leder till konflikter i undervisningen.   

Lika viktigt som det är att läraren är en språklig förebild för eleverna är det att läraren hjälper 
eleverna att tillägna sig det matematiska språket genom att skapa tillfällen där språket måste 
användas94. 

Många gånger gör elevens brist på kunskaper i det matematiska språket att de helt enkelt inte 
har förmåga att urskilja vilken information som är av matematiskt intresse. De matematiska 
problem eleverna ställs inför i skolan och problemens förankring i vardagen kopplas inte 
nödvändigtvis samman i elevernas tänkande. De kan därför många gånger ge helt orealistiska 
svar på skoluppgifterna.  

Samtalet måste alltså vara den brygga som hjälper eleven över från ett vardagstänkande till ett 
matematiskt tänkande. Det är i samtalet som elevens livsvärldsförankrade tänkande vidgas 
hävdar Wyndhamn95. Detta har han gemensamt med Vygotskij som anser att förståelse måste 
kläs i ord för att för att kunna etableras i kunskapsstrukturen. 

 

6.2 Olika kommunikationsmönster  
Här följer en översikt av olika mönster kopplade till en dialogisk eller monologisk 
kommunikationsform i de matematiska klassrumssamtalen. Den monologiskt organiserade 
undervisning går under flera olika namn beroende på vem som uttalar sig. Här presenteras 
både den så kallade IRF-modellen som en typ av fråga-svar-respons-mönster och det 
recitativa klassrumssamtalet som är språkforskare Nystrands benämning på en monologisk 
undervisning. 

Kommunikationsforskare Jan Wyndhamn har kunnat visa att elever har svårt att på egen hand 
klara övergången mellan en vardaglig diskurs och en matematisk diskurs och att samtalet kan 
vara en hjälp att överbrygga problemet. I en arbetsrapport som går under namnet 
”Matematiska samtal i klassrummet – tvärkulturella studier”  presenteras ett japanskt 
undervisningsexempel där elevens tänkande är utgångspunkt för hela den matematiska 
undervisningen. Som en kontrast till det japanska exemplet sätts ett amerikanskt 
undervisningsexempel där läraren har det auktoritativa ordet i samtalen i undervisningen. 

Om läraren inte söker efter elevens förkunskaper kan heller inte läraren få förståelse för 
elevens behov i en situation där eleven behöver hjälp att förstå. Ett matematiskt samtal kan då 
lätt sluta i att läraren ”lotsar” eleven fram till rätt svar. 

Madeleine Löwing, som i grunden är matematiklärare och lärarutbildare i matematik ger sin 
syn på kommunikationen i matematikklassrummet. I hennes avhandling undersöks hur läraren 
kommunicerar med eleverna för att stödja deras lärande i matematik. Här går hon in på de 
villkor som gäller för kommunikationen i klassrummet och vilka betingelser som möjliggör 
eller försvårar en meningsfull kommunikation96. 

 

6.2.1 Dialogisk undervisning kontra monologisk undervisning 

I den monologiska undervisningsmodellen, vilken är den rådande i de flesta svenska skolor, 
följer undervisningen i hög grad ett imaginärt kontrakt som både elev och lärare rättar sig 
                                                 
94 IBID (2004) s. 120 
95 Wyndhamn, J (1995:22) ”Avstånd till verkligheten” Arbetsrapport: Tema kommunikation, Linköpings 
universitet s. 18 
96 Löwing (2004) s. 121 
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efter97. Det didaktiska kontraktet har det kallats och innebär att det är förutbestämt att det är 
läraren som ställer frågor och instruerar medan eleven svarar och utför de aktiviteter som 
läraren föreslår98. Det förutsätts lite krasst att den som skall lära sig per definition saknar 
kunskap99. Ett sådant synsätt motiverar en envägskommunikation från den vetande läraren till 
den ovetande eleven. Men teorierna om dialogens fördelar för lärande är ändå rätt etablerade 
inom skolan idag100. Ändå visar studier gjorda av flera av de källor som finns representerade i 
denna rapport att den monologiska undervisningen dominerar i klassrummen. 

I tabellen nedan åskådliggörs skillnaderna mellan vad som karaktäriserar den dialogiska 
respektive monologiska undervisningsformen. ( se fig.4 )  

 

Fig. 4: Det dialogiska klassrummet kontra det monologiska klassrummet101 

 Monologiskt organiserad 
undervisning 

Dialogiskt organiserad 
undervisning 

Arketyp Hörande Samtalande 

Paradigm Lärarstyrda samtal 

 

Diskussion 

Kommunikationsmodell Överföring av kunskap 

 

Omvandling av förståelse 

Epistemologi Objektivism: Kunskap är något 
givet 

Dialogism: Kunskap är något 
som skapas genom interaktion 
mellan olika röster 

Källa för önskvärd kunskap Lärare och lärobok som 
auktoritet, exkluderar den 
lärande 

Inkluderar den lärandes 
tolkningar och personliga 
erfarenheter 

 

Om vi analyserar tabellen ovan så kan vi dra slutsatsen att den monologiska undervisningen 
inte alls har samma stöd i de sociokulturella traditionerna som den dialogiska undervisningen. 
Överföring av kunskap är inte en företeelse som detta perspektiv ställer sig bakom. Som 
sociokulturell anhängare anser man inte heller att kunskap är given utan låter hellre den 
dialogiska epistemologin vara representerande för den egna kunskapssynen. Omvandling av 
förståelse kan tolkas som att individen inlemmas i en ny diskurs vilket är ytterligare ett 
sociokulturellt förhållningssätt till lärande. Man har även funnit att en klass som undervisas 
enligt en monologisk kommunikationsmodell ofta får en mindre grupp av elever som oftare än 
andra svarar på lärarens frågor och därför blir en sorts styrgrupp efter vilken läraren anpassar 
undervisningstakten102. 

Liksom Bakhtin har Dysthe ett mycket kritiskt förhållningssätt till monologisk undervisning.  
och kopplar den monologiskt organiserade undervisningens dominans till att många lärare tror 

                                                 
97 Wyndhamn, J (1995:22 ) s. 3-4 
98 Blomhøj, M ”Ett osynligt kontrakt mellan elever och lärare” i Nämnaren nr. 4 (1994) 
99 Dysthe (1995) s.222 
100 IBID s. 223 
101 Dysthe (1995) s.50 
102 Wyndhamn, J(1994:7) ”Matematiska samtal i klassrummet…”  Arbetsrapport, Tema Kommunikation: 
Linköpings universitet s. 15 
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sig föra en dialogisk undervisning fast den i själva verket bara är skendialogisk103. Vibeke 
Grøver Aukrust är forskare och pedagog inom barns språk och kommunikation och skriver i 
sin artikel att det inte räcker med att eleverna samtalar om vad de ser utan de måste även 
kunna förklara med egna ord vad de förstått. Det de lärt sig blir inte till kunskap om det inte 
fått mening och betydelse för eleven själv. Vi ser många exempel på ett reproducerande av 
lärobokens innehåll där begrepps innebörder återges av eleverna helt oreflekterade104.  

Som hon säger så räcker det inte med att flera röster får göra sig hörda i samtalande 
undervisningssekvenser. Om lärarens frågor är av ett slag som inte inbjuder eleverna till 
likvärdigt samspel så är det snarare frågan om en monologisk dialog105.   Samspelet 
domineras då av läraren och elevernas bidrag är bara en utfyllnad av lärarens 
envägskommunikation. Det hon ser som största problemet med monologisk undervisning är 
att den inte tar hänsyn till elevernas tidigare erfarenheter. Läraren har istället sina egna 
referensramar som utgångspunkt. Frånvaron av dialog gör att eleven och läraren inte får en 
gemensam referensram. En annan viktig anledning till monologens starka förankring i 
undervisningen är dess egenskap av att vara kontrollskapande. I sin bok använder Dysthe sig 
av flera andra liktänkande källor men ger även andra mindre kritiska perspektiv på 
monologisk undervisning utrymme. Gemensamt för de senare är att de i grund och botten är 
förespråkare av dialogisk undervisning men tycker att det helt klart finns tillfällen där den 
monologiska undervisningen passar bättre än den dialogiska. Som exempel tar en av forskarna 
genomgång av matematiska bevis. Här levereras budskapet enligt honom bäst under 
enstämmigt förmedlande. Argumentet är att budskapet i förmedlingen är här givet på förhand 
och inget nytt synsätt kan ändra på det106. 

En av teoretikerna i Dysthes bok som ger den dialogiska debatten jämvikt är Juri Michail 
Lotman. Han har myntat begreppet funktionell dualism107. Han hävdar nämligen att alla 
språkliga yttringar är av en dubbelnatur som har dels en dialogisk och dels en enkelstämmig 
funktion. En av funktionerna dominerar alltid i ett språkligt yttrande. För att anknyta 
begreppet, funktionell dualism, till en händelse tas en klassrumssituation som exempel där en 
elevgrupp är mitt uppe i en laboration. De har svårt att se sambanden mellan det som 
laborationen är tänkt att visa. De ber därför om lärarens hjälp. Läraren ger eleverna 
enstämmiga instruktioner som ändå har egenskaper av både öppenhet och dialogicitet. Tanken 
är då att eleverna inte skall acceptera uttalandena som färdigt budskap utan se dem mer som 
tankeredskap och kunna komma vidare i sitt eget resonemang108.  Lotman poängterar dock att 
det bara är när den dialogiska funktionen dominerar som eleven själv får anta rollen som 
meningsskapare. 

 

6.2.2 I diskussionen med eleven 

I ett lärandesammanhang handlar dialogen även om att sätta ord på sin förståelse för att kunna 
dela dem med en annan part och därigenom få respons på idéerna. Det är dessa premisser som 
en diskussion mellan lärare och elev också bygger på. Diskussionen kan vara ett samtal 
mellan lärare och elev lika väl som en diskussion i helklass med läraren som ordförande. Ett 
väl använt sätt att få eleven att sätta ord på sina tankar är att ställa frågor. Frågornas 
utformning har betydelse för samtalens kvalité. Med dialogen som samtalsideal bör frågorna 

                                                 
103 Aukhurst Grøver, V(2003) i Dysthe (2003) s.219-229 
104 IBID (2003) 
105 Dysthe (1995) s.223 
106 Dysthe (2003) s. 225 
107 Dysthe (1995) s.225 
108 IBID (1995) s. 226 
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vara av en öppen och autentiska beskaffenhet. En autentisk fråga är en fråga som inte har ett 
givet svar till från början. Om inte frågorna som ställs är autentiska kommer de heller inte att 
leda till en äkta kunskapssökande dialog. I skolan ställs ofta frågor av läraren i syfte att få 
information om elevens kunnande och inte för att faktiskt få reda på faktainformation. Detta 
är eleven väl medveten om och svaret som eleven avger är färgat av denna vetskap. Eleven 
vet att det finns ett ”rätt” svar på frågan som läraren ställer. Som elev vet man att läraren även 
kommer att bedöma prestationen man gör och det viktiga blir då att försöka avkoda lärarens 
intentioner med frågan för att kunna finna just det svar som läraren tänkt sig. 

Efter att ha hittat en lyckad frågeställning kommer nästa utmaning nämligen att hålla elevens 
engagemang i samtalet vid liv. Det måste hela tiden kännas meningsfullt för eleven att delta i 
diskussionen.  För att detta skall kunna ske måste eleven få känna sig accepterad av läraren 
som likvärdig samtalspartner109.  

Både Dysthe och Wyndhamn har även kunnat observera ökat elevengagemang i samtalandet 
då läraren bygger vidare på elevens yttrande i ett samtal. Eleven uppfattar detta som en sorts 
positiv bedömning av inlägget. Bedömningen av elevsvaren måste dock vara specifik och 
syfta till det eleven just sagt samt vara inverkande på vad som sägs härnäst110. Läraren kan 
göra detta genom uppmuntrande kommentarer som: ”Bra tänkt” eller ”här belyser du något 
väsentlig”.   

Inom matematikundervisningen blir det allt vanligare med laborativa inslag i undervisningen. 
Situationer där eleven skall upptäcka saker skapar nya förutsättningar för kommunikationen. I 
fall då materialet inte är tillräckligt genomskinligt så att de matematiska sambanden som skall 
upptäckas inte upptäcks så måste läraren gå in och vägleda.  

Klassrumsobservationer gjorda av pedagogikprofessor Roger Säljö m.fl. ger tydliga exempel 
på detta dilemma i en situation i en klass där eleverna skall få arbeta med ett laborativt 
material för att upptäcka sambandet mellan en triangels area och sidorna i en fyrkant. I detta 
fall har läraren redan på förhand bestämt ramarna för experimenterandet och innehållet i de 
diskussioner som skall föra eleverna fram mot upptäckten. Problemet är bara att eleverna inte 
är insatt i samma matematiska tänkande som läraren har och har därför svårt att finna det 
matematiskt intressanta i situationen. I samtalet eleverna emellan lyckas de helt enkelt inte 
komma fram till den formulering av triangelns area som läraren tänkt sig. Läraren försöker då 
samtala med elevgruppen och ge dem en ny ände att nysta från. Läraren vill tala om för 
eleverna vad de skall leta efter utan att avslöja vad de skall finna111. Elevernas oförmåga att 
tala ”matematiska” med läraren utifrån samma matematiska diskurstänkande som läraren gör 
det omöjligt för eleven att spåra det samband som experimentet är tänkt att visa på112.  

I samband med laborativa övningar säger sig Gudrun Malmer ha sett elever som kunnat dra 
logiska slutsatser och hittat smarta lösningar på problem men inte kunnat formulera detta i 
ord. Hon tycker att detta visar på att det finns en tydlig skillnad mellan tanke och språk men 
att det även finns ett stort behov av att ge eleverna tillfälle att utöka sitt ordförråd 113.  

 

6.2.3 Läraren respektive eleven som styrande av kommunikationen 

Läraren styr i stor utsträckning den språkliga kommunikationen i klassrummet. Inte bara på 
det sättet läraren väljer sina ord utan även genom den roll läraren tilldelar eleverna. 
                                                 
109 Dysthe (1995) s. 233 
110 IBID (1995) s. 234 
111 Dysthe (2003)  s. 237 
112 IBID (2003) s. 238 
113 Malmer (1990) s. 40 
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Rollfördelningen bygger på den förkunskap som läraren har om elevernas kunskaper. Anses 
eleven väldigt duktig i matematik kommer sannolikt detta göra skillnad i sättet läraren 
samtalar med eleven och vice versa114. Lärarens relation till eleven är även en 
påverkandefaktor för kommunikationen. Med vissa elever kan kommunikationen te sig 
väldigt formell medan i andra fall kan tonen i kommunikationen vara mer avslappnad. Den 
målinriktning som läraren har spelar även in som styrande faktor på samtalet. I en situation 
där läraren går runt och hjälper eleverna i deras självständiga arbete måste läraren först kunna 
tolka elevens behov för att därefter hitta en lämplig förklaringsmodell som kan uttryckas på 
ett adekvat sätt men som samtidigt är begriplig för eleven. 115.  

Återigen aktualiseras frågandet som en igångsättare av dialog. Här riktar vi nu in oss på 
exemplet där eleven är den som ställer frågan. Vi kan känna igen situationen där läraren går 
runt och hjälper eleverna i deras enskilda arbete med problemlösning. Det är då inte alltid som 
eleven själv vet vad han eller hon inte förstår. Läraren får då anta rollen som konfliktmakare 
för elevens felaktiga resonemang. Dysthe belyser detta och refererar till en forskningsstudie i 
citatet nedan:  

 

 Lärarens främsta funktion är att som någon sorts katalysator gå in här och där när de egna 
frågorna saknas och skapa konflikter i felaktiga resonemang som eleven byggt upp. 116 

 

Samma typ av dilemma uppstår när läraren ger eleverna en välmenande uppmaning att fråga 
om det är något som de inte förstår under en genomgång. Detta kräver först och främst att 
man har vetskap om vad man inte förstår samt att man kan formulera detta i ord påpekar 
Malmer117. 

 

6.2.4 Fråga – svar- respons 

Stor del av den matematiska undervisningstiden går alltså åt till en s.k. recitativ 
undervisningsform där eleverna på lärarens uppmaning endast får göra små korta språkliga 
inlägg vilka karaktäriseras av återgivande av redan känd information118. Ett mer specificerat 
exempel på detta är den Fråga – svar - respons - modell som omnämns i flera av de böcker 
och rapporter jag tagit del av119.  I Vibeke Grøver Aukrusts artikel går den under 
benämningen ”IRE-modellen” eller ”IRF-modellen”120. I:et står för initiering av en 
undervisningsaktivitet vilket i detta fall utgörs av en fråga av något slag från läraren till 
eleverna. Eleven responderar (R) med ett svar som evalueras (E) av läraren. Det var först när 
modellen blivit ett känt begrepp inom pedagogikforskningen och intresset för lärarens 
uppföljning av elevsvaren växte som E:et ersattes av ett F istället. F (eng.) står för 
motsvarighet till svenskans ”uppföljning”.  Mönstret bygger på korta kommunikationsinlägg 
från eleven som uppföljs med lika kommentarer från läraren. Detta är ett exempel på en 
enkelriktad kommunikationsform och beskrivs av Dysthe som en ”tankefri utfyllnad av 
lärarens monologiska kommunikativa förmedlande av information” 121. Inom denna 

                                                 
114 Löwing (2004) s. 141 
115 Löwing (2004) s. 117 
116 Marton Dahlgren Svensson och Säljö (1987) i Löwing (2004) sid. 117 
117 Malmer (1990) s. 41 
118 Wyndhamn ( 1994:7) s.14 
119 Malmer (1990), Wyndhamn (1994), Dyste (2001) 
120 Dysthe (2003) s.168-169 
121 Dysthe (1995) s. 222 



 28 

kommunikationsform finns en betoning på att förmedla, reproducera och kvantitativt mäta 
kunskap. Svaren som efterfrågas är redan förutbestämda och det finns alltid ett rätt alternativ 
som eleverna förväntas återge.  

IRF-modellen är den vanligaste kommunikationsformen i klassrummet enligt Löwing där den 
istället omnämns som ”Triaden”122.  

 

 

Fig. 5: Exempel på IRF-modellen123 

 

 

 

Här i exemplet (fig.5) har läraren bestämt sig för en formulering som skall återges av eleven. 
Med sina frågor vill läraren testa elevens kunskaper. Läraren involverar eleverna i sin 
genomgång genom att ställa en fråga. Eleverna ger korta svar som läraren utvärderar.  

Sådana kommunikationsmönster ger inte upprinnelsen till några djupare diskussioner och ger 
få tillfällen där läraren kan skapa konflikt i felaktiga resonemang anser Löwing.   

Ett något överraskande resultat av en studie presenteras i Dysthes bok där det visade sig att 
det inte var IRF-mönstret i sig som var avgörande för elevernas lärande utan i vilken 
utsträckning som läraren byggde vidare på elevernas svar på frågor som läraren ställde. 
Dysthe refererar till språkforskare Martin Nystrand som har gjort en fallstudie av två olika 
lärares kommunikationsmönster i klassrummet. Lärare 1 använder sig i mycket större 
utsträckning av autentiska frågor än lärare 2. Detta till trots så uppvisade lärare 1 sämre 
inlärningsresultat i sin klass. Det som verkar ha gjort lärare 2:s  kommunikationsform mer 
framgångsrikt var den bekräftelse som läraren alltid gav ett elevsvar. Han ställde även högre 
krav på korrekt kunskap vilket hade god inverkan på inlärningen.  

Alla forskare är dock inte lika kritiska till det lärarstyrda IRF-mönstret som sådant.  Ser man 
på begreppet genom Vygotskijs perspektiv så fyller faktiskt detta kommunikationsmönster 
bland annat syfte av att vara verktyg till uppbyggnaden av den stödstruktur som kan utgöras 
av en mer kapabel person. Det är framförallt uppföljningen av elevsvaren efter ställd fråga 
som intresserat dessa IRF-positivt inställda forskarna. Här anser man att IRF-strukturen har ett 
inbyggt reparationssystem så att lärarens frekvent återkommande inlägg i samtalen kan ersätta 
inkorrekta uttalanden med en mer korrekt variant124. Andra forskare är inte överens om den 
passiva roll som IRF-negativa språkrör tillskrivs eleverna i IRF-strukturerade samtalsformer. 
                                                 
122 Löwing (2004) s. 259 
123 Löwing (2004) s. 118 
124 IBID s. 179 

Teacher: Here is a diagram of 3D shape – who can tell me what it is? 

Student: A rectangular shape. 

Teacher: Mmm, almost. John? 

Student: A rectangular cube. 

Teacher: Nearly, you got it half right. Margret? 

Student: A rectangular prism. 

Teacher: Good, that´s it. A rectangular prism. Funny word isn´t it.  
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De hävdar att det många gånger kan vara eleven som innehar den mest aktiva rollen i samtalet 
och att detta omfördelar den auktoritativa makten till elevens fördel125.  

 

 

 

6.2.5 Med elevens tänkande i fokus 

I den studie som Jan Wyndhamn gjort där han jämfört en japansk undervisningsmodell med 
en amerikansk får vi en inblick i hur dialogisk undervisning kan jämföras mot monologisk 
undervisning. I det japanska undervisningsexemplet så läggs fokus helt och hållet på elevens 
tänkande. Här uppmuntras alla elever att dela med sig av sina tankegångar. Alla förklaringar, 
korrekta som felaktiga, behandlas lika länge med samma entusiasm i helklassamtalen. Felsvar 
anses bara lärorika och som ett naturligt inslag i lärandet.  

I rapporten ställs det amerikanska undervisningsexemplet som motvikt. Här observeras 
undervisning där läraren auktoritativt dominerar samtalen. Klassrumssamtalen i den 
amerikanska undervisningen karaktäriseras av jakten på korrekta och entydiga svar till 
skillnad från det japanska exemplet där rimligheten i elevlösningen får avgöra om svaret kan 
godtas.  

 

6.2.6  Olika sätt att fråga 

Frågeställandet är en viktig del i kunskapssökandet oavsett om det är läraren eller eleven som 
formulerar frågorna. Frågor tvingar eleven till medvetenhet om sitt eget tänkande. Lärarens 
frågor kan även väcka ny kunskapstörst hos eleverna kring samband de tidigare inte tänkt på. 
Lika viktigt är dock att eleverna också själv får formulera och ställa frågor.  

Tidigare i rapporten har vi nämnt att frågor som ställs i syfte att skapa dialog med eleven bör 
vara av en autentisk natur. Syftet med frågorna behöver dock inte alltid vara att skapa dialog. 
Lärarens frågande kan även användas som ett hjälpmedel för att göra eleven uppmärksam. 
Fokuserande frågor är just de frågor som ställs för att göra eleven medveten om detaljer som 
eleven själv inte skulle ha upptäckt på egen hand. Ett undervisningsinnehåll kan följas upp vid 
nästa lektionstillfälle av repeterande frågor där eleven får chans att fräscha upp tidigare 
inlärda kunskaper. Frågor av klargörande karaktär ställer läraren för att dels få information 
om vad eleven kan och dels för att eleverna skall bli engagerade i utredandet av matematiska 
förhållanden. Klargörande frågor kan dock ha nackdelen av att samtalssekvensen slutar i ett 
gissande av vad det är läraren är ute efter. 126 När eleverna vet att läraren har ett mål med sin 
fråga kan det lätt bli så att eleven försöker att avkoda lärarens tänkande.  

Nystrand låter olika kommunikationsmönster i klassrummet delas in under kategorierna 
recitativa och dialogiska klassrumssamtal. Det recitativa klassrumssamtalet kännetecknas av 
att läraren introducerar ämnet och fördelar ordet bland eleverna. Resten av 
kommunikationsmönstret följer sedan det IRF-mönster som tidigare presenterats. Det är även 
vanligt förekommande att läraren ställer testfrågor för att se om eleverna hänger med. Det 
dialogiska klassrumsamtalet är en friare form av kommunikation.  

 

                                                 
125 IBID s.179 
126 Wyndhamn (1995:17) ”Likt och olikt – i två lektionssamtal kring triangelns area ” Arbetsrapport, Tema 
kommunikation: Linköpings universitet s. 14 
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6.2.7 Sätta ord på sin förståelse  

Att kunna omsätta sin begynnande förståelse i ord hjälper till att reda ut begreppsliga 
missförstånd.  

”I början är uppfattningen mycket språkberoende men allt eftersom den matematiska intuitionen 
utvecklas så minskar språkberoendet”127 

 

Detta skriver Gudrun Malmer och refererar till en text av Jens Allwood. Allwood hävdar att 
tänkandet kan frikopplas från sin verbalisering efter en tids vana. Eleverna får komma i 
kontakt med sitt tänkande genom att uttrycka tankarna i ord skriver Malmer vidare.  

Som Vygotskij säger så omstruktureras tanken när den omsätts i ord128. Även Per Linell är 
inne på samma linje. Genom att tvingas förklara för en lyssnare så skärps koncentrationen hos 
individen vilket påverkar kvalitéen på tänkandet. Detta överraskar talaren själv som helt 
plötsligt får nya associationer och insikter. Nya sammanhang uppenbarar sig vilket kan leda 
till uppslag av nya lösningar. Att formulera redan tänkta tankar föder alltså även nya tankar 
enligt honom129.  

Att få sätta ord på sin kunskap i tal verkar vara ett uppskattat inslag i undervisningen enligt 
den rapport om lustgivande aspekter i matematikundervisningen som Skolverket låtit göra. 
Däremot kan man läsa i rapporten att förekomsten av samtalande undervisning är sparsam130.  

 

6.3 ”Lotsning”   

I vissa av matematikklassrummets kommunikationssammanhang hämmas inlärningsprocessen 
av lärarens välmenande men ändå så olyckliga förklaringsmetoder. Ett exempel på detta är det 
som i lärandesammanhang kallas för lotsning. Wyndhamn beskriver fenomenet som att 
läraren ger eleven stöd i form av hjälp och förklaringar som eleven egentligen inte behöver131. 
Läraren leder på så sätt fram eleven till rätt svar. Lotsning kan även vara när eleven söker 
lösning i utommatematiska strukturer så som kapitelrubriker i läroboken eller i själva 
problemets språkliga utformning. I syfte att ge eleven den stödstruktur som Vygotskij talar så 
varmt om så glömmer läraren bort att ta reda på var eleven befinner sig i sin förförståelse. 
Läraren gissar sig snarare till vad eleven inte förstår och lägger upp sin förklaring utefter 
dessa premisser.  

I figur 5 beskrivs en lotsande situation. Det som klassas som lotsning i detta fall är att läraren 
poängterar att ettan är på fel plats men talar aldrig om varför. Eleven i sin tur löser då inte 
problemet på ett reflekterande sätt utan lyckas helt enkelt få läraren att tala om hur problemet 
skall lösas.  

Figur 5132 

 

 

 

                                                 
127 Malmer (1990) s.39 
128Vygotskij, L (1981) Hydén, L-C (red) ”Psykologi och dialektik” Nordstedt och söner AB 
129 Linell (1983) s. 47 
130 Skolverket.se ”Lusten att lära med fokus på matematik” Nationell kvalitetsgranskning (2001-2002) 
Stockholm 
131 Wyndhamn, (1994:7) s.15   
132 IBID s.16 

L: Ha…sätt nu ut…Det är rätt ja. Två gånger sex, det är? 
E: Två gånger sex det är tolv. Så. 
L: Nej, var sätter du ettan nu? 
E: Där. Två gånger ett är två…plus ett är tre. 
L: Hm? Är det rätt nu? Det är det.  
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Den lotsande handledningen leder knappast till nya kunskaper. Lärarens lotsning kan vara en 
konsekvens av att många elever inte alltid är så intresserade av att diskutera och resonera 
kring sina lösningar.133 ”Förklara inte så mycket, tala bara om för mig hur jag ska göra” kan 
vara en vanlig kommentar.  

För lärarens del gäller det här att se upp. Eleverna lär sig med tiden att ställa lotsande frågor 
för att enligt ”minst motståndets lag” kunna lösa uppgiften. I en stressad situation där det är 
flera elever på tur att få hjälp kan det då vara lätt att som lärare oreflekterat besvarar dessa 
frågor och skynda vidare till nästa elev. Samma elev kommer då med största sannolikhet snart 
sitta med handen i vädret igen i väntan på hjälp. 

Hetsen i att räkna så många tal som möjligt kan vara ett tecken på att en kvantitativ 
kunskapssyn har etableras bland eleverna. Prestationen inom ämnet valideras efter hur många 
uppgifter man räknat och hur pass ”långt fram” i läroboken man kommit istället för efter vad 
man verkligen har förstått. Det är oftast elever med mycket negativ inställning till matte och 
som tappat sitt matematiska självförtroende som är minst intresserade av att resonera134. De 
känner sig stressade av att ligga sist och avverkar hellre mattetalen på planeringen med 
lärarens lotsande hjälp än tar sig tid att sätta sig in i matematiken för att verkligen förstå.   

I sådana situationer är det viktigt att ge eleverna tid att bygga upp det mest grundläggande 
begreppen först innan man kan gå vidare med tillämpningar i olika sammanhang. Läraren 
måste då tillhandahålla sådana inlärningssituationer som främjar detta135. 

För att nå varje elev i samtal är ju självständigt arbete med problemlösning ett bra tillfälle för 
att gå runt bland eleverna och diskutera. Tiden som inte används till diskussion med läraren är 
eleverna ganska utelämnade åt lärobokens förklaringar. En vanlig undervisningsmodell i 
matematikundervisningen är en indelning av lektionen i en genomgång av ett ämnesområde 
följt av ”självständigt arbete” där eleverna själva löser uppgifter. Det självständiga arbetet 
visar sig vara just mycket arbete på egenhand för eleverna. Observationer har visat att läraren 
hinner tala högst 2 minuter med varje elev under ett lektionspass. Det innebär att eleven kan 
vara lämnad att på egen hand lösa uppgifter i matteboken upp till 95 % av tiden136. Diskussion 
kring uppgifterna blir då inte meningsfull för eleverna utan fokus läggs på att så snabbt som 
möjligt komma vidare i problemlösandet.  

Av de studieresultat som Löwing delar med sig av i sin avhandling förstår man att det är 
vanligt att läraren inte alltid tar sig tid att ta reda på elevens förförståelse för ett matematiskt 
innehåll inför en förklaring.  Istället för att sätta sig in i elevens sätt att tänka kring ett problem 
så använder sig läraren av sina egna föreställningar som utgångspunkt för förklaringen utan 
att för den skull delge eleven denna. Eleven ställer sig då oförstående inför lärarens frågor och 
förklaringar vilket i sin tur leder till att läraren kommer att lotsa fram eleven till lösningen 
istället137. Liknande problem uppstår på samma sätt när en elev som varit utelämnad åt 
lärobokens förklaringar ber läraren om hjälp i sitt problemlösande och läraren använder en 
helt annan strategi än läroboken i sin support till eleven138. Detta blir ett problem om det krävs 
en helt annan förförståelse för att sätta sig in i de olika strategierna, vilket ofta verkar vara 

                                                 
133 Malmer (1990) s. 102 
134 IBID (1990) s.102 
135 IBID (1990) s 102 
136 Skolverket.se ”Lust att lära med fokus på matematik” Nationell kvalitetsgranskning (2001-2002) s.14 
137 Löwing (2004) s.150 
138 IBID (2004) s.250 
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fallet enligt Löwings studie. Här talar elev och lärare återigen förbi varandra. I sådana 
sammanhang avstannar oftast kommunikationen när elevens egentliga problem blivit kartlagt. 
En lotsning av eleven tog istället vid139.  

 

 

7. Diskussion och slutsats 
I ett citat tidigare i rapporten hävdar Dysthe att om det nu förhåller sig så att en väsentlig del 
av tänkandet är knutet till språket så är det desto större anledning att vi breder plats för den 
språkliga samverkan mellan lärare och elev i undervisningen. Citatet sammanfattar även 
många forskares syn på samtal i matematikundervisning. Hur ser då kommunikationen i 
klassrummet ut? Når tankarna, vilka här representeras av Dysthe, ända ut till 
matematikklassrummen ute i skolorna? Detta diskuteras nedan samt vilka fördelar och 
nackdelar en dialogisk respektive en monologisk undervisning har i 
matematikundervisningen. 

 

7.1 Kommunikationen i klassrummet 

Många forskare som undersökt dialogens fördelar i matematikundervisningen verkar vara 
överens om att det dialogiska samtalet är positivt för matematikinlärningen. Trots detta hittar 
jag lika många studier som visar på att i de flesta matematikklassrum så organiseras 
undervisningen efter en tämligen monologisk undervisningsmodell. IRF-modellen som är en 
dominerande samtalsform i matematikundervisningen där läraren ställer frågor som besvaras i 
korthet av eleven och därefter utvärderas av läraren känner nog många av oss igen från vår 
egen skolgång. IRF-modellen lever fortfarande kvar i den svenska skolan än i dag och är en 
typiskt monologisk kommunikationsform trots sina inslag av samtalande karaktär. Här styrs 
samtalet av den auktoritative läraren som anses besitta de rätta svaren och även makten att 
fördela ordet. 

De typiskt monologiska karaktärsdragen i IRE-modellen är att de inte bygger på en strävan 
efter att nå samförstånd. Det råder heller inte någon vidare jämvikt i vem som styr samtalet. 
Eleverna är medvetna om att frågorna som ställs av läraren har ett ”rätt” svar som eftersöks. 
Om då svaret inte är känt för eleven blir det poänglöst att delta i samtalet. I Nystrands texter 
går de monologiska samtalen under benämningen ”recitativ undervisning”. Recitativ är ett 
annat ord för återgivelse av ett innehåll. Benämningen sätter fingret på den monologiska 
kommunikationens syfte som är att reproducera kunskaper. Recitativa samtal ger varken 
läraren chans att ta reda på elevens förkunskaper eller eleven chans att bygga vidare på 
desamma. 

Vad ”det rätta” svaret anbelangar så är ju matematiken många gånger unik i det fallet att det 
ofta finns ett rätt svar till de matematiska uppgifter som eleven skall lösa. Men ett rätt svar har 
mindre betydelse än vägen dit kan jag tycka och här kan därför samtalet med eleven fokusera 
på att söka upp de olika vägarna som leder fram till det rätta svaret. 

Ett annat tydligt exempel på enstämmigheten i matematikundervisningen är den vanligt 
förekommande ”lotsningen”. Just inom matematiken är lotsningen ett problem eftersom den 
motarbetar matematikundervisningens syfte på så många punkter. Till att börja med är 
lotsningen förödande för elevens analytiska tänkande. Elever som är vana att bli lotsade letar 
efter instruktioner för hur uppgifter skall lösas. Om inte dessa finns tydligt beskrivna i 
                                                 
139 Löwing (2004) s.260 
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läromedlen frestas eleven att fråga läraren om instruktionerna istället. Eleven uppmuntras 
knappast till att reflektera över uppgifterna och själv komma fram till det matematiskt 
intressanta när läraren guidar eleven fram genom lösningsgången. Denna 
kommunikationsform som lotsningen utgör medverkar heller inte till att eleven får känsla för 
matematiken som kultur. Som Inger Wistedt säger så hittar många elever metoder för att lösa 
matematikuppgifter utan att för den skull behöva reflektera över det som gör uppgifterna 
värda att lösa. Här belyser hon något väsentligt tycker jag. Människan är en kreativ varelse. 
Elever som lämnas i allt för stor utsträckning åt individuellt arbete verkar hitta egna finurliga 
sätt att finna rätt svar. De lever i tron att ett rätt svar är ett bevis på förståelse oavsett hur man 
kommit fram till svaret. Elevens frågor till läraren är ett typiskt exempel på finurlig 
elevstrategi. Ofta verkar inte läraren vara medveten om att vägledningen som läraren ger är 
lotsande. De tänker sig inte för när de svarar på elevens lotsande frågor. Frågeställande i form 
av ”hur skall jag göra” istället för ”hur skall jag tänka” är en sådan metod. Svaret på den 
första sortens fråga har stor risk att bli lotsande om inte läraren är på sin vakt. Lotsningen gör 
även att lärarens förmåga att skapa konflikt i elevernas felaktiga resonemang går förlorad. 
Lotsandet kan i bästa fall bidra med att ge eleven en passiv förståelse, där eleven oreflekterat 
kan acceptera lärarens budskap, medan i sämsta fall ingen förståelse alls.  

Den monologiskt organiserade undervisningen är kopplat till det s.k. ”didaktiska kontraktet” 
som enligt Blomhøj styr mycket av verksamheten på matematiklektionerna. Läraren instruerar 
och eleverna utför. Kontraktet färgar även av sig på kommunikation mellan läraren och 
eleverna i klassrummet. Det didaktiska kontraktet underblåser en monologiskt organiserad 
undervisning som föranleder ett synsätt på lärandet där läraren skall förse eleverna med 
kunskaper istället för att låta eleverna själva vara aktivt inhämtande. Den monologiska 
undervisningen vilar på grundvalar av att kunskapen är något givet och överföringsbar. En 
sådan syn på lärande rimmar illa med det sociokulturella perspektivets kunskapssyn som är 
rådande i målstyrningen för vår svenska skola. Det sociokulturella synsättet bygger på att 
kunskapen inte existerar utanför individen eftersom individen själv konstruerar sin egen 
kunskap. Erfarenheterna som individen har med sig är nödvändiga i vidare 
kunskapskonstruktion och därför är det inte möjligt att överför kunskaper från en person till 
en annan.  

 
7.2 Fördelar och nackdelar med dialogiskt respektive monologisk undervisning 

Matematiken skiljer sig från vårt vardagliga sätt att tänka och kan därför ses som en helt egen 
kultur. Dess komplexa uppbyggnad av abstrakta samband och generaliseringar gör 
matematiken svår att greppa för många elever. När matematiken känns som ett övermäktigt, 
stort och komplicerat fält tror jag att det kan vara svårt att se nyttan med att inhämta 
kunskaper inom området.  

Det dialogiska samtalet skall därför hjälpa eleven att hitta fram till det matematiskt intressanta 
och bygga broar mellan elevens vardagliga sätt att tänka och det matematiska sättet att tänka. 
Eleven skall få känna att motivationen ökar när samtalet hjälper till att strukturera upp 
tankarna kring matematiska begrepp. När eleven får sätta ord på det som är krångligt eller 
förklara hur den egna föreställningen för ett begrepp ser ut så kommer detta ge eleven en 
klarare bild av begreppet. I samtalet kan läraren även detektera felaktigheter i elevens 
tänkande och på ett tidigt stadium korrigera missuppfattningen. Ibland är det inte lösningen på 
uppgiften som ställer till problem utan avsaknaden av förståelse för själva frågans utformning. 

Jag kan konstatera att förekomsten av dialogiska samtal i undervisningen inte är lika vanlig 
som viljan att använda samtal som verktyg för lärande i matematikundervisningen. De 
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slutsatser jag kan dra utifrån denna studie är att kommunikationen i matematikklassrummet 
många gånger är tänkt att vara dialogisk men i själva verket inte lyckas med att uppfylla 
kriterierna. 

Med dialogen och det deliberativa samtalet som ideal önskar man uppnå en kommunikation i 
matematikundervisningen som karaktäriseras av respektfulla relationer, öppna sinnen och 
kreativa lösningsförslag. Här skall eleverna våga ställa sina frågor och uppmuntras att 
argumentera för sitt tänkande. Samtalet hålls levande om eleven känner att deras bidrag i 
samtalen är värdefulla. Detta kan åstadkommas genom uppföljning av elevens inlägg i 
diskussionerna och positiv respons på det som sägs. I det japanska klassrumsexemplet i 
Wyndhamns studie såg vi exempel på hur läraren lade lika mycket uppmärksamhet vid felsvar 
som vid korrekta lösningar på matematikproblem. Felsvaren ansågs vara en tillgång för att 
reda ut felaktiga resonemang som säkerligen delades av flera av klassens övriga medlemmar. 
Samtal där även felaktiga resonemang utreds kan göra att eleverna känner större lust att dela 
med sig av sitt tänkande tror jag.   

Dysthe belyser även vikten av att ställa autentiska frågor för att få istånd en äkta 
kunskapssökande dialog med eleverna. Detta tror jag också är viktigt för elevernas motivation 
att diskutera. Diskussion kring frågor som det redan finns svar på kan nog lätt upplevas som 
meningslösa och konstlade.  

Dialogiskt organiserad undervisning har, med mycket forskning som underlag, visat sig ge 
många positiva effekter på inlärningen. I den dialogiska undervisningsformen tar man 
avstamp i elevens vardagstänkande eftersom eleven här själv får vara med och styra innehållet 
i samtalet. Att lära sig matematik är att bli del av en kultur och tillägna sig ett nytt sätt att 
tänka. Det krävs därför även att man har förmåga att kunna röra sig över diskursgränserna 
mellan vardaglig och matematiska diskurs. Eftersom detta är ett problem för många elever 
och resultera i att eleverna känner hopplöshet och brist på motivation för ämnet har vi som 
lärare ett ansvar att hitta lösningar på problemet tycker jag. I dialogen kan eleven få stöd i att 
överbrygga det avstånd som skiljer diskurserna åt. Läraren får då söka upp eleven i sitt 
tänkande och på så sätt möta elevens spontana begreppsuppfattning med en mer vetenskaplig 
begreppsuppfattning.  

Samtalet bidrar även med den viktiga tillägningen av det matematiska språket vilket också det 
är diskursrelaterat. Jag tror att det är särskilt viktigt att eleven får vana i att använda sig av det 
matematiska språket så att kommunikationen inte fallerar på grund av att lärare och elev inte 
förstår varandra. Som i vilken annan social situation som helst så krävs det ju att man talar 
samma språk för att man skall förstå varandra. Tillägning av det matematiska språket ger 
också eleven frihet i att kunna sätta ord på sin förståelse. Jag tror att det ligger mycket i det 
Malmer säger att eleverna många gånger förstår mycket mer än de har förmåga att uttrycka 
just på grund av att de har bristande kunskaper i det matematiska språket. 

Att få tillfälle att sätta ord på sin förståelse anser jag är huvudsyftet med samtalet i 
undervisningen. Det har fördelar för både läraren och eleven. Eleven får reda chans att reda ut 
sina tankegångar samtidigt som läraren får information om elevens förkunskaper kring 
tillexempel ett begrepp. En liten missuppfattning av eleven kan på ett tidigt stadium upptäckas 
av läraren som då kan belysa problematiken för eleven. Dialogen förhindrar då att 
missuppfattningen fortplantar sig i elevens vidare resonemang där det kanske kan vara svårare 
att spåra.  
    
Eleven är i behov av stöd i sitt tänkande som dialogen kan erbjuda. Genom att i samtalet spåra 
elevens förkunskaper och ha dessa som utgångspunkt i ett resonemang kan läraren på så sätt 
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hitta fram till elevens proximala zon. Om det nu förhåller sig som Vygotskijs teorier säger så 
är det ju i denna zon som lärandet sker.  

Men som både Dysthe och Löwing påpekar så finns det ändå tillfällen då en monologiskt 
presenterande undervisning är att föredra. En lärare som är sceniskt duktig på att introducera 
ett ämnesområde i form av presenterande undervisning tycker jag skall använda denna talang 
vid sådana tillfällen. En intressant presentation av ett ämne kan vara mycket fantasieggande 
och sätta elevernas tankar i rörelse.  

När fördelarna med monologisk undervisning diskuteras i Dysthes bok tas genomgång av ett 
matematiskt bevis som exempel. Enligt Lotmans teorier om funktionell dualism rör det sig här 
om ett faktainnehåll som bäst presenteras genom enkelstämmiga kommunikationen än genom 
dialogisk. Här anses inte elevens synsätt tillföra något till samtalet. Man resonerar som så att 
beviset finns där och kommer antagligen inte att ändras av andra synsätt. Detta kan dock 
diskuteras. Ett matematiskt bevis tycker jag är ett exempel på undervisningsmoment som 
lämpar sig extra bra för dialog. Ofta finns det flera olika sätt att bevisa ett matematiskt 
förhållande på. Elevernas tillskott kan i ett sådant tillfälle göra att de matematiska bevisen blir 
mer ”mänskliga” och inte bara något som det krävs geniegenskaper för att komma fram till.    

 

7.3 Summering 

Fördelarna med den dialogiska undervisningen är att det uppmuntrar eleven till ett aktivt 
inhämtande av erfarenheter som kan byggas upp till kunskap. Läraren ger stöd i elevens 
tänkande istället för att egenhändigt ta över elevens konstruktionsarbete. I samtalet 
uppmuntras eleven att pröva sina tankegångar och att använda sig av sina tidigare erfarenheter 
för att förstå innehållet i undervisningen. Detta skapar tilltro till den egna förmågan när 
läraren bekräftar eleven i samtalet och bygger vidare på de inlägg som eleven gör oavsett 
graden av korrekthet. Vi vet även att tanken står i nära relation till talet. Som Vygotskij säger 
så omstruktureras tanken när den kläs i ord. Sambanden blir klarare när de uttalas och 
koncentrationen skärps. Detta ger högre kvalité på tänkandet. Uttryck av tanken i ord ger oss 
associationer som man inte tidigare hade och leder till nya angreppssätt. Strävan efter 
samförstånd gör heller inte diskussionerna runt matematiska problem så förutsägbara. 
Eleverna får känna att deras bidrag i samtalen gör skillnad. Ur en rent matematiska synvinkel 
kan dialogen hjälpa eleven att nå ut till den formella och abstrakta matematiska diskursen som 
enligt Wyndhamn befinner sig ute på en ö utanför den vardagliga ”fastlandet”. 

Den dialogiska undervisningsmodellen får uppleva starkt motstånd i sin framfart att erövra 
skolväsendet från den monologiska undervisningsformen som i många fall är dominerade i 
skolan.  Att försöka definiera fördelarna med en ren monologisk undervisningsform känns 
inte relevant men jag kan däremot konstatera att denna undervisningsform har sin rättmätiga 
plats i rätt proportioner och i rätta sammanhang. Vad som är rätt proportioner kan vara 
mycket individuellt mellan klasser och beroende på vilka egenskaper läraren själv har.  

Jag skulle vilja avsluta med ett konstaterande att samtalande undervisning i matematik är en 
arbetsform med intressanta potentialer för lärandet i ämnet. Arbetsformen har länge varit 
attraktiv men har av olika skäl inte implementerats i tillräckligt stor utsträckning i skolan kan 
jag tycka. Den insikt som varit mest värdefull för mig är att det eftersträvansvärda i 
samtalande undervisning är att få i stånd en dialog. Samtalande som är lotsande eller styrda av 
auktoritativa röster är inte eftersträvansvärda i lärandesammanhang. Så släpp fram det 
analytiska tänkandet i matematiken genom samtalet och ge därmed problemlösandet en chans 
att vara den skapande verksamhet som läroplanen efterlyser.  
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