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Bakgrund: Elever ges för lite tid att samtala om matematik, både hemma och i skolan. Att 
kunna föra resonemang är något som visat sig vara viktigt såväl i skolan som för övriga livet. 
Dessutom visar forskning att matematikämnet är abstrakt och kräver tid för reflektion, att 
samtala om och i matematik där elever ges möjlighet att lära av varandra har visat sig vara en 
viktig komponent för att fördjupa kunskaper i matematik. Däremot ges elever sällan möjlighet 
att samtala och arbetet sker oftast enskilt i läroböcker. Forskning visar dock att det inte är lätt 
att föra samtal som faktiskt leder till förbättrade kunskaper i matematik, men internationell 
forskning betonar att samtalsverktygen Talk Moves och Concept Cartoons ska kunna leda till 
samtal som fördjupar elevers resonemang i matematik. Därför ser vi det intressant att undersöka 
om samtalsteknikerna i Talk Moves kan hjälpa elever att fördjupa sina resonemang kring 
Concept Cartoons.  
 
Syfte: Syftet med studien var dels att undersöka om Talk Moves kan hjälpa elever att samtala 
kring en Concept Cartoons med modellering av subtraktionshändelser som matematiskt 
innehåll, men också att undersöka hur elever själva upplever det. 
 
Metod: Studien är kvalitativ och genomfördes i en årskurs två med tre elever. För att insamla 
empiri gjordes tre deltagande observationer och en elevintervju i grupp där vi båda intog rollen 
som samtalsledare/lärare. Alla observationer och intervjun videoinspelades med ljud- och 
bildupptagning för att både få syn på elevernas samtal och kroppsspråk.  
 
Resultat: Vårt resultat visar att eleverna vid det första observationstillfället oftare behövde 
stöttande frågor från oss, med hjälp av Talk Moves samtalstekniker kunde elevernas 
resonemang fördjupas. Vi kunde se en progression från första till sista observationen då 
eleverna oftare fördjupade sina resonemang på egen hand och med hjälp av varandra, vi 
behövde då inte ställa lika många stöttande frågor till eleverna. Elevernas upplevelser av arbetet 
var att det blev enklare att samtala ju fler gånger de fått göra det men att det ibland var svårt att 
framförallt upprepa någon annans tanke.  
 
Nyckelord: Matematik, samtal, frågor, modelleringsförmåga, subtraktion, klassrumsklimat, 
Talk Moves och Concept Cartoons. 
  



 

Förord 
Efter flera veckors lärorikt arbete har vi nu skrivit klart vårt andra examensarbete. Vi vill börja 
med att tacka alla nära och kära för er uppmuntran. Fortsättningsvis riktar vi ett stort tack till 
vår fantastiska handledare Lisa Dimming för allt stöd du gett oss. Därefter vill vi tacka personal 
och elever på skolan där vi insamlat vår empiri. Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott 
samarbete. 
 

Lisa Lyrhem & Linnéa Lundqvist 
Högskolan Väst 2018-04-12 
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Inledning  
Denna uppsats handlar om hur samtal kan konstrueras för att skapa lärande i matematik. Chapin 
och O´Connor (2007) menar att samtal kan leda till att elever utvecklar och fördjupar sina 
matematiska kunskaper. TIMSS (Skolverket, 2016), Trends in International Mathematics and 
Science Study, är en internationell studie som elever i årskurs fyra och åtta deltar i för att 
undersöka elevernas kunskaper i matematik. Sverige har under många år haft låga resultat i 
jämförelse med andra länder, i senaste undersökningen har dock resultatet stigit men det är 
fortfarande lägre än i många andra länder. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2017b) förkortat Lgr 11, poängteras att en betydelsefull del 
inom matematiken är att samtala. Chapin och O´Connor (2007) menar att när samtal sker i 
klassrummet har läraren en viktig roll som samtalsledare. Skolforskningsinstitutet (2017) 
poängterar vidare att beroende på hur läraren ställer frågor kan elevernas svar vara olika 
utvecklade, om läraren frågar efter elevernas väg till svaret finns det större möjlighet att fler 
vill och kan delta i samtalet.  
 
Enligt Mercer (2008a) ges elever för lite möjlighet att samtala i och om matematik och 
Skolinspektionens rapport (2009) belyser att den dominerande undervisningsformen är enskilt 
arbete i läroböcker. Nackdelen med att endast arbeta enskilt är att eleverna inte ges möjlighet 
att samtala om olika tillvägagångssätt och jämföra lösningsstrategier. Ifall undervisningen 
endast bygger på enskilt arbete missar eleverna också möjligheten att lära av och med varandra 
och på så vis fördjupa sina resonemang (Helenius, 2006; Skolforskningsinstitutet, 2017). Om 
undervisningen istället bygger på öppna frågor där eleverna får resonera sig fram till svaret 
menar Mercer och Dawes (2014) att läranderesultaten kan förbättras. Skolforskningsinstitutet 
poängterar i sin rapport att det inte är lätt att skapa samtal som leder till att läranderesultat 
förbättras. Det finns dock samtalsverktyg som visat sig kunna lyfta olika tillvägagångssätt. Ett 
samtalsverktyg, Concept Cartoons, betonas av Sepeng (2013). Concept Cartoons är en uppgift 
där olika fiktiva figurer har påståenden om en matematikuppgift som eleverna får samtala kring 
för att bland annat få syn på missuppfattningar. 
 
Mercer (2008b) menar att matematik är abstrakt därför behövs tid och samtal för att elever ska 
kunna befästa kunskaper samt fördjupa sina resonemang. Ett arbetssätt som visats sig kunna 
hjälpa läraren att ge elever möjlighet att fördjupa sina resonemang och lära av/med varandra är 
att arbeta med de internationella samtalsteknikerna Talk Moves. Chapin och O´Connor (2007) 
beskriver att Talk Moves består av fem mål vilka innehåller frågor som lärare och elever kan 
använda sig av för att göra alla delaktiga och fördjupa resonemang. I Lgr 11 (Skolverket, 2017b) 
betonas bland annat att elever tillsammans ska ges möjlighet att skapa ett intresse för matematik 
och få samtala om olika tillvägagångssätt samt våga diskutera missuppfattningar. Chapin och 
O´Connor (2007) poängterar att arbete med Talk Moves kan leda till engagemang bland elever 
där de får undersöka samt våga delta i samtal utifrån sina förutsättningar. Vad vi förstått så finns 
det dessutom inte speciellt mycket forskning om Talk Moves i Sverige ännu. Med utgångspunkt 
i ovanstående finner vi det därför intressant att undersöka om Talk Moves kan hjälpa elever att 
samtala kring en Concept Cartoons.  
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Styrdokument  
All undervisning i skolan måste bygga på de styrdokument som finns (Johnsson, 2009). De 
delar som betonas ur kursplanen för matematik i Lgr 11 (Skolverket, 2017b) som föreliggande 
studie berör är bland annat modelleringsförmågan och subtraktion. I syftestexten för kursplanen 
i matematik beskrivs att modelleringsförmågan, vilken innebär att elever omvandlar vardagliga 
händelser till matematiska utryck och tvärtom, är viktig för att eleverna ska se och kunna 
använda matematik i vardagen. I kommentarmaterialet för kursplanen i matematik (Skolverket, 
2017a) står det vidare beskrivet att ett sätt att tolka vardagliga händelser till matematiska uttryck 
och tvärtom kan vara att arbeta med räknehändelser, det vill säga att man med ord beskriver en 
matematisk händelse. I vår studie valde vi att använda oss av räknehändelser innehållande 
subtraktion som är ett av de fyra räknesätten som bland annat benämns i det centrala innehållet 
och kunskapskraven för årskurs tre i kursplanen för Lgr 11.  
 
En betydelsefull del inom matematiken är att eleverna ska ges möjlighet att tro på sina 
kunskaper och få ett intresse för matematik tillsammans med sina klasskamrater. När eleverna 
gör detta så kan det också leda till att de vågar göra fel, prova sig fram och reflektera över olika 
tillvägagångssätt. På så vis kan de också utveckla sina matematiska kunskaper (Skolverket, 
2017a). Vidare menas det i kursplanen för matematik (Skolverket, 2017b) att eleverna genom 
matematikundervisningen ska ges tillfälle att träna på att delta i sociala sammanhang för att 
utveckla sina kunskaper. I vår studie kommer eleverna tillsammans att få träna på att skapa 
tilltro till sin matematiska förmåga samt prova sig fram och reflektera över olika lösningar. Med 
utgångspunkt i vår studie har också delar från läroplanens inledande kapitel beaktats, där 
beskrivs bland annat vikten av individanpassning och att elever ska ansvara för sig eget lärande 
samt ge eleverna möjlighet att bli goda samhällsmedborgare, detta kan exempelvis ske genom 
att de ges möjlighet till samarbete och lära sig respektera varandra. Läraren har därför som 
uppdrag att ge eleverna tillfälle att samtala för att förbättra kommunikationen och ge eleverna 
möjlighet att känna tillit för sin språkliga förmåga samt stödja eleverna till att bli mer 
ansvarstagande i sitt lärande. 
 

Forskningsöversikt 
I nedanstående avsnitt framhålls forskning som belyser samtalets betydelse, bakomliggande 
förutsättningar för att samtalet ska fungera samt vad Talk Moves, Concept Cartoons och 
modelleringsförmågan innebär. Vår forskningsöversikt beskrivs under fem huvudrubriker vilka 
är ”Samtalets betydelse i klassrummet”, ”Talk Moves”, ”Förutsättningar för samtalet”, 
”Concept Cartoons”, ”Modelleringsförmåga”.  
 

Samtalets betydelse i klassrummet 
En anledning för att använda samtal i klassrummet är för att det kan stärka lärandet i matematik 
(Franke, Turrou, Webb, Ing, Wong, Shin & Fernandez, 2015). För att stärka lärandet i 
matematik behöver alla elever ges möjlighet att delta och utvecklas utifrån sina individuella 
förutsättningar (Skolforskningsinstitutet, 2017). Att använda samtal där alla ges möjlighet att 
delta kan också leda till att elever blir motiverade att medverka i undervisningen. Samtal kan 
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dessutom hjälpa elever att utveckla sina kunskaper genom att lyssna till andra samt reflektera 
över och utveckla sitt tänkande (Michaels, O´Connor & Resnick, 2008). En annan anledning 
till att arbeta med samtal i klassrummet är att många elever inte möter detta hemma och att det 
är viktigt för att kunna interagera med andra både som ung men också som vuxen. Det har dock 
visat sig att det är ovanligt med produktiva samtal i skolan. Produktiva samtal innebär samtal 
som bjuder in till delaktighet och är givande för kunskapsutvecklingen och ger elever verktyg 
att samtala på ett respektfullt sätt (Mercer, 2008a). Om elever får förklara och tydliggöra sina 
tankar för sina klasskamrater kan det leda till lärande då de genom samtal kan utveckla sitt 
resonemang samt får syn på eventuella missuppfattningar (Chapin & O´Connor, 2007; Mercer, 
2008a). Detta resonemang stärks även av Franke et al. (2015) som också tillägger att 
missförstånd och oklarheter synliggörs mer i samtal med andra än om eleverna arbetar enskilt. 
Chapin och O´Connor (2007) hänvisar till NCTM (National Council of Teachers of 
Mathematics) som menar att samtal är en viktig del för att lära matematik, vidare poängterar de 
att om samtal används på rätt sätt kan det vara ett verktyg för att lära sig mer avancerad 
matematik. Franke et al. (2015) menar att engagemang i andras idéer också gör att eleverna 
börjar fundera över sina egna idéer, vilket kan fylla ut kunskapsluckor. Om eleverna får 
engagera sig i andras idéer utvecklas inte endast matematikkunskaper det kan också utveckla 
elevers självbild och identitet. 
 
Van der Veen, De Mey,Van Kruistum och Van Oers (2017) menar att forskning visar att samtal 
är bra för utveckling och lärande, men att det kan vara problematiskt för yngre elever att få till 
gynnsamma samtalsdiskussioner i helklass, då de kan ha svårt att koncentrera sig, sitta stilla 
och vänta på sin tur. Franke et al. (2015) delar också denna mening att det är svårt att få till 
produktiva samtal där elever exempelvis deltar och lyssnar till andra. För att elever ska ges 
möjlighet att bli aktiva och behålla koncentrationen poängterar Skolforskningsinstitutet (2017) 
att läraren ibland kan behöva ta mer plats i samtalet. Vidare menar de att samspelet mellan 
lärare och elever är en viktig komponent för att få till produktiva samtal där alla deltar. Van der 
Veen et al. (2017) tillför också att det finns studier som tyder på att klassrumssamtal inte leder 
till någon större utveckling inom ämneskunskap. Skolforskningsinstitutet (2017) betonar i sin 
rapport att om lärare arbetar med samtal i klassrummet behöver det inte betyda att eleverna lär 
det matematiska innehållet på djupet, läraren behöver vara med och stötta samt styra samtalet 
så att eleverna fokuserar på matematiken. Å andra sidan menar Wiliam (2013) att om läraren 
har uppsatta mål med undervisningen kan ämneskunskapen förbättras, om läraren däremot inte 
har klart för sig vad undervisningen ska beröra och om eleverna inte vet vad målet är kan man 
också gå miste om lärandet. 
 
Skolforskningsinstitutet (2017) poängterar i sin rapport att samtalet är beroende av 
sammanhang och att det inte finns något enkelt svar på hur ett produktivt samtal ska 
genomföras. Vidare belyser Skolforskningsinstitutet att det finns tre olika typer av 
samtalsformer, disputerande, kumulativa och utforskande samtal. Disputerande samtal handlar 
främst om att argumentera för sina egna idéer, det är också vanligt att eleverna inte är öppna 
för klasskamraternas tankar. Kumulativa samtal innebär att eleverna inte samtalar om varandras 
tankar, utan godtar dem okritiskt. I motsats till disputerande och kumulativa samtal handlar 
utforskande samtal om att eleverna engagerar sig i att argumentera kring sina och varandras 
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matematiska idéer. I utforskande samtal är processen till svaret i fokus. Vidare menar Hufferd-
Ackles, Fuson och Sherin (2004) att denna typ av samtal också fokuserar på att utgå från 
elevernas tankar och ger dem möjlighet att tillsammans fördjupa sina kunskaper.  
 
Betydelsen av elevers metakognition i samtalet 
En annan viktig aspekt för att arbeta med samtal i klassrummet är att elevernas metakognition 
kan utvecklas. Metakognition handlar om att vara medveten om sitt eget och andras tänkande, 
det kan också gynna den sociala interaktionen (Efklides, 2008; Gökhan, 2010). Vidare beskrivs 
det att reflektion över sitt eget tänkande kan främjas om eleverna får förklara sina idéer för 
andra (Franke et al., 2015). Metakognition är viktigt för självreglerat lärande vilket innebär att 
elever ska ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling. En viktig del för att självreglerat lärande 
ska fungera i klassrumssamtal anses vara att ha grundregler för samtalet, detta har också visat 
sig stötta metakognitionen (Van der Veen et al., 2017). Enligt Gökhan (2010) så kan endast 
lärandet vara effektivt om det sker medvetet, likaså gäller att individer endast kan bli goda 
samhällsmedborgare om de är medvetna som sitt eget tänkande.  
 
Frågors betydelse i klassrummet 
Emanuelsson (2001) menar att i många klassrum utgår undervisningen från att frågor ställs av 
läraren som eleverna sedan ska svara på, beroende på vad läraren vill se kan olika typer av 
frågor ställas exempelvis kan det handla om att eleverna ska hitta ett rätt svar eller att beskriva 
vägen till svaret. Skolforskningsinstitutet (2017) belyser två olika typer av frågor, stängda och 
öppna. Stängda frågor innebär att läraren ställer en fråga utan möjlighet till olika svar eller 
lösningsstrategier som eleverna sedan svarar på, därefter bedömer läraren elevens svar. Det 
motsatta är öppna frågor, vilket innebär att läraren ställer frågor som ger möjlighet till flera 
olika svar eller lösningsstrategier. Vid användning av öppna frågor vill läraren få syn på 
elevernas olika resonemang och bygga vidare på dem. Emanuelsson (2001) anger att hur och i 
vilket syfte frågor ställs avgör vilket svarsutrymme eleverna ges möjlighet till, därför är det 
viktigt att läraren funderar över detta. Franke et al. (2015) poängterar att lärarens frågor kan 
hjälpa eleverna att göra sina idéer mer detaljerade, vilket kan bidra till klasskamraternas 
möjlighet till engagemang och förståelse för idéen beror på hur detaljrika elevens förklaringar 
är. En annan aspekt som Mercer (2008b) betonar är beroende på när frågan ställs under en 
lektion så kommer läraren få olika svar. Om frågan ställs i slutet blir förklaringarna mer 
detaljrika eftersom eleverna då hunnit samla in mer kunskap kring ämnet. Vidare menar Moyer 
och Milewicz (2002) att frågorna som ställs påverkar vilken kunskap eleverna ges möjlighet att 
utveckla, frågor kan både fungera hämmande och utvecklande. Att faktiskt lära och kunna något 
går inte alltid snabbt, det handlar inte bara om att inhämta faktakunskaper det handlar också om 
att få nya perspektiv och hitta nya sätt att förstå kunskap (Mercer, 2008b). 
 
Det har visat sig att det ofta är läraren som talar mest och ställer flest frågor i klassrummet samt 
att eleverna inte ges tillräckligt med talutrymme menar Mercer och Dawes (2014). Vidare 
belyser Mercer och Dawes ett undervisningssätt som är att läraren fungerar som en övervakande 
person, där katederundervisning dominerar och läraren endast förmedlar kunskap samt ställer 
stängda frågor. Om läraren fokuserar mer på att få fram rätt svar på frågorna i undervisningen 
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än processen till svaret så kan det leda till att eleverna inte blir aktiva i sitt lärande när frågorna 
ställs. Ett annat sätt att tänka kring frågor är att ha processen i fokus och aktivera eleverna 
(McAninch, 2015). Vidare menar Franke et al. (2015) att arbetet blir produktivt när läraren 
ställer frågor som gör att eleverna behöver analysera och klargöra sitt tänkande. Mercer och 
Dawes (2014) menar också att det blir bättre läranderesultat om frågorna som ställs är öppna 
och fokuserar mer på förklaringar om hur eleven kom fram till lösningen. Dessutom menar 
Chapin och O´Connor (2007) att läraren inte ska ge eleverna rätt svar utan ge eleverna verktyg 
för att samtala sig fram till svaret, detta innebär att elevernas tankar hamnar i fokus och ses som 
viktiga. Som tidigare nämnts menar Van der Veen et al. (2017) att det kan vara problematiskt 
att få till ett produktivt samtal, speciellt bland unga elever. Vidare beskrivs det att Talk Moves 
kan vara bra samtalstekniker att använda i klassrummet, detta för att komma ifrån frågor som 
endast fokuserar på ett rätt svar. Talk Moves innebär nämligen fem mål innehållande 
samtalstekniker som är till för att fördjupa elevernas resonemang, en mer ingående beskrivning 
av Talk Moves kommer nedan. 
 
Den forskning som Skolforskningsinstitutet (2017) sammanställt menar att utforskande samtal 
där läraren ställer öppna frågor kan leda till att eleverna ges möjlighet att ta del av, analysera 
och jämföra andras samt sina egna tankar. I tidigare studier har det visats att lärarens frågor 
samt elevernas svar och engagemang i dem kan delas in i olika nivåer, en låg nivå innebär att 
eleverna exempelvis håller med i ett resonemang eller inte, medelnivå innebär att eleven 
berättar om detaljer och/eller strategier i ett resonemang, hög nivå innebär avslutningsvis att 
eleven gör ovanstående samt lägger till nya eller alternativa detaljer och idéer till resonemanget 
(Franke et al., 2015). Skolforskningsinstitutet (2017) refererar till Hufferd-Ackles et al. (2004) 
som betonar att detsamma gäller lärarens frågor, dessa kan kategoriseras in i olika nivåer som 
fungerar olika bra för att fördjupa elevernas resonemang. Frågorna och svarens olika nivåer 
kommer att beskrivas mer ingående under rubriken ”Teoretisk utgångspunkt”. 
 

Talk Moves  
Ett sätt att få till produktiva samtal kan vara att använda sig av så kallade Talk Moves vilket 
enligt Chapin och O´Connor (2007) innebär att läraren använder sig av olika samtalstekniker 
för att utveckla och fördjupa samtalet. Vidare menar forskarna att samtal måste utformas på ett 
planerat sätt som fokuserar på att utveckla elevers tankar för att det ska vara produktivt. De 
beskriver också att läraren har en viktig roll i att stödja eleverna i samtalet för att det ska bli 
produktivt och göra alla elever delaktiga. Chapin och O´Connor beskriver att Talk Moves består 
av fem mål vilka alla avser att utveckla klassrumssamtal. Mål ett används när en elevs tanke är 
oklar eller svårförstådd, frågor ställs som hjälp för att eleven ska kunna utveckla sitt 
resonemang, exempelvis menar du att? Mål två handlar om att eleverna ska få upprepa någon 
annans tanke, för att kunna upprepa en tanke menar man att det också är viktigt att lyssna 
noggrant. Om eleverna tvingas att upprepa och förstå någon annans tankar utvecklar de också 
sina egna tankar. Med mål tre menas att eleverna ska få analysera klasskamraternas idéer genom 
att hålla med eller ifrågasätta. Eleverna lär sig på så sätt att man behöver underbyggda argument 
för sin tanke. Mål fyra innebär att fråga om någon har något mer att tillägga i samtalet, på så 
vis kan många bli delaktiga i samtalet och eleverna får fundera kring sina kunskaper. Det sista 
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och femte målet handlar om att ge eleverna tillräckligt med betänketid. Chapin och O´Connor 
menar vidare att läraren ofta är obekväm med att vänta på svar längre än 3 sekunder, vilket är 
för kort tid. I matematiken behöver eleverna extra lång betänketid eftersom ämnet är så abstrakt. 
Några huvudsakliga anledningar till att arbeta med klassrumssamtal är att det kan leda till att 
synliggöra förståelse och missuppfattningar. De poängterar också att elevernas olika 
lösningsstrategier kan leda till att befästa kunskaper. Samtal kan dessutom leda till djupare 
resonemang, utveckla språket och ens sociala förmåga att respektera andra och sig själv 
(Anderson, Chapin & O´Connor, 2011).  
 
Talk Moves är ett samtalsverktyg men det räcker inte att arbeta med bara det. För att samtal ska 
vara produktiva är första steget ett gott klassrumsklimat där eleverna respekterar varandra. För 
att detta ska vara möjligt behöver eleverna få verktyg för hur de ska samtala (Chapin & 
O´Connor, 2007; Mercer, 2008b). Målet med samtalen är att klargöra olika idéer och lösningar 
på problem, men misstag som kommer upp kan tas personligt. Läraren måste därför vara med 
och stötta/vägleda samtalet så att fokus flyttas från person till idé samt att alla får vara delaktiga. 
För att ge goda möjligheter för alla att delta bör läraren förtydliga vad som förväntas av eleverna 
samt ge dem möjlighet att träna på detta. I många klassrum ges inte tillfälle att samtala och även 
om läraren ger den möjligheten finns det alltid elever som inte deltar (Chapin & O´Connor, 
2007). Ännu en aspekt som Michaels et al. (2008) nämner är att det i klassrumssamtal ofta blir 
någon som dominerar medan andra inte tar/ges något talutrymme. 

 
Förutsättningar för samtalet  
Franke et al. (2015) menar att läraren har ett viktigt uppdrag att skapa ett samtalsklimat där 
eleverna får syn på att kommunikation är värdefullt och att de ges förståelse för att lära med 
andra är en naturlig del i matematikundervisningen. Det är också viktigt att eleverna ges 
möjlighet att se sig själva som samtalande individer som kan kommunicera på olika sätt och 
har matematiska idéer att delge andra. När lärare och elever samtalar om varandras idéer så 
skapas inte bara möjlighet att fördjupa förståelsen för matematiken, de ges också möjlighet att 
inspireras av varandra och lära på ett skapande sätt. Att ha ett gott klassrumsklimat är något 
som Chapin och O´Connor (2007) menar vara betydelsefullt, detta för att över huvud taget 
kunna arbeta med samtal på ett respektfullt sätt där alla ges möjlighet och har lust att delta. 
Mercer och Dawes (2014) framhåller att det är viktigt att välkomna elevers tankar och idéer för 
att de ska ha lust att och bli aktiva i samtalet. Vidare menar Mercer (2008b) att klimatet som 
råder under samtalet beror på kulturen som finns i klassrummet. Skolforskningsinstitutet (2017) 
visar dessutom på att det tar tid att ändra normer i klassrummet. Enligt Chapin och O´Connor  
(2007) är det viktigt att allas tankar tas på allvar och inte ignoreras eller förkastas. Vidare menar 
de att ingen vill delge eller ventilera sina idéer om ens tanke blir förlöjligad. De är också viktigt 
att samtala med eleverna om att ens kroppsspråk kan visa ointresse när någon pratar. Chapin 
och O´Connor menar vidare att det är betydelsefullt att läraren stoppar beteenden som inte 
respekterar övriga deltagare, annars kommer klassrumsklimatet inte att genomsyras av respekt. 
Franke et al. (2015) understryker att det är viktigt att läraren hjälper eleverna att fundera kring 
sina och andras idéer samt få syn på det matematiska innehållet. Ett sätt att göra detta är att 
eleverna själva får bjuda in klasskamrater att samtala om sina tankar. För att samtalet ska 
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fungera väl belyser Skolforskningsinstitutet (2017) att läraren kan ge eleverna olika fraser som 
kan vara lämpliga att använda när någons idé ska analyseras.  
 
Franke et al. (2015) menar att elever kan ha svårt att veta hur de ska göra för att engagera sig i 
andras idéer, exempelvis hur de ska uttrycka sig på ett respektfullt sätt, det räcker nämligen inte 
att läraren bjuder in till samtal. Skolforskningsinstitutet (2017) poängterar att det vanliga inte 
är att ifrågasätta klasskamraters tankar och att det därför är viktigt att de ges verktyg för detta. 
Ett sätt att ge möjlighet att skapa ett gott samtalsklimat är att införliva regler tillsammans med 
eleverna, genom att gestalta hur ett samtal går till och fråga eleverna vad de tyckte fungerade 
väl och inte. Läraren kan genom att ställa frågor till eleverna ge dem möjlighet att själva komma 
fram till hur de ska agera i samtalet (Mercer 2008a; Mercer, 2008b). Exempel på samtalsregler 
kan vara att alla elever ska och vill/får delta samt att alla visar att de är öppna för nya idéer och 
vågar ställa frågor om de inte förstår. Om någon/några är oense behövs bevis, samtal sker kring 
anledningen till ståndpunkten istället för att lyssna till de högsta rösterna. Resultatet av detta 
kan då bli att eleverna vågar dela sina tankar, samtala och fråga om det är något de inte förstår, 
det kan i sin tur leda till att eleverna blir bättre på att lösa problem och föra resonemang (Mercer, 
2008a). Att införliva samtalsregler belyses som viktigt även av Skolforskningsinstitutet (2017), 
som menar att samtalsregler kan hjälpa elever att delta i samtalet på ett önskvärt och respektfullt 
sätt.  
 

Concept Cartoons 
En Concept Cartoons innehåller bilder av fiktiva figurer som argumenterar i olika pratbubblor 
för olika lösningar på vardagsnära uppgifter. Concept Cartoons är ett samtalsverktyg som kan 
användas i matematikundervisningen för att utveckla elevernas förmåga att argumentera samt 
synliggöra olika begrepp, tankar och missuppfattningar. Några av figurernas tankar kan 
innehålla lösningar på missuppfattningar som elever kan ha. Frågorna kan också med fördel 
vara öppna så att flera lösningar kan stämma, på så vis synliggörs olika sätt att komma fram till 
svaret på uppgiften (Andrén & Östman, 2012; Keogh & Naylor, 1999; Sepeng, 2013). Genom 
att använda sig av en bild med fiktiva figurer kan det bli lättare för eleverna att bli engagerade 
och prata om missuppfattningar och olika lösningsstrategier, eftersom de inte behöver stå för 
tanken personligen. Detta kan gynna alla elever, speciellt de som inte tror på sin egen förmåga 
då eleverna kan hålla med figurens tanke och inte känna sig utelämnade med sin egen person 
(Andrén & Östman, 2012; Keogh & Naylor, 1999).  
 
I kursplanen för matematik (Skolverket, 2017b) beskrivs olika långsiktiga mål som eleverna 
ska ges möjlighet att utveckla under hela sin skolgång. Dessa långsiktiga mål är förmågor som 
till exempel procedurförmågan som handlar om att kunna lösa rutinuppgifter eller 
modelleringsförmågan (se nedan) som berörs i denna studie. Enligt Andrén och Östman (2012) 
är en fördel med Concept Cartoons att förmågorna kan synliggöras, dessutom får läraren en 
snabb översiktlig bild av elevernas missuppfattningar och kunskaper. Sepeng (2013) menar att 
Concept Cartoons dessutom kan leda till att samtalen i klassrummet blir mer produktiva, men 
att läraren har en viktig roll som samtalsledare.  
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Modelleringsförmåga 
Som tidigare nämnt beskriver Johnsson (2009) att läraren behöver förhålla sig till de 
styrdokument som finns. I läroplanens syftestext (Skolverket, 2017b) finns fem långsiktiga mål 
som kallas för förmågor. En av förmågorna är modelleringsförmågan vilket beskrivs såhär 
”Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga 
och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens 
uttrycksformer” (s, 56). Att modellera innebär att förklara något matematiskt med vardagligt 
språk och/eller matematiska uttryck, att kunna modellera anses vara viktigt för att kunna möta 
matematik i vardagen (Helenius, 2006; Palm, 2007). Utifrån vår tolkning har vi skrivit fram ett 
exempel på en modelleringsuppgift; uttrycket 8-3=5 skulle i vardagsspråk kunna vara Lisa har 
åtta karameller medan Linnea har tre hur många fler har Lisa? Pettersson (2008) hänvisar till 
Krutetskiis forskning om matematiska förmågor och framhåller att matematiska förmågor 
utvecklas genom att delta i matematiska sammanhang där tillfällen ges till att öva och skapa 
erfarenheter. Skolinspektionen (2009) menar att undervisningen ofta domineras av enskilt 
arbete i läroböcker. Vidare anser Helenius (2006) att det kan vara problematiskt att endast 
arbeta med läroböcker eftersom de kan tendera att endast fokusera på det matematiska 
innehållet och missa att ge eleverna möjlighet att utveckla de olika förmågorna, däribland 
modelleringsförmågan. Däremot poängterar Helenius även att det är väsentligt att förmågorna 
utvecklas i relation till ett matematiskt innehåll.  
 
Subtraktionshändelser  
Subtraktion kan bland annat innebära minskning eller jämförelse av mängd. Minskning innebär 
att elever vid beräkning tar bort en mängd, medan jämförelse handlar om att se skillnaden 
mellan två mängder (Frisk, 2009; Larsson, 2011). Exempelvis menar Larsson (2011) att en 
subtraktionshändelse med minskning kan vara "Sofia har sex päron och äter upp två av dem, 
hur många har hon nu?" (s, 48). Medan ett exempel på en jämförelsehändelse kan vara "Sofia 
har fyra päron, Martin har två päron. Hur många fler päron har Sofia?" (s, 48).  Vidare menar 
Frisk att en anledning som kan göra att elever har svårt att få förståelse för subtraktion kan vara 
att det finns många olika sätt att tänka och göra beräkningar. En annan aspekt är att subtraktion 
förekommer på många olika sätt i vardagen. Larsson menar att det vanligaste sättet att förstå 
subtraktion är att minska en mängd, däremot framhåller hon också att det är viktigt att ge 
eleverna möjlighet till förståelse för subtraktions olika egenskaper. Frisk (2009) förklarar 
dessutom att det är viktigt att eleverna ges möjlighet att arbeta med subtraktion på olika sätt och 
i olika sammanhang för att kunna välja bland olika beräkningsstrategier som passar till 
uppgiften. Vid arbete med subtraktion är det viktigt att samtala om ord som kan leda till 
missuppfattningar, exempelvis äldre och mer, dessa ord kan få eleverna att tro att de ska addera 
istället för att subtrahera.  
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Syfte och frågeställningar 
Tidigare forskning belyser att samtal mellan elever kan bidra till fördjupade kunskaper i 
matematik, däremot har det visat sig att elever i matematikundervisningen oftast arbetar enskilt 
i läroböcker och sällan ges möjlighet att samtala. Forskning framhåller dessutom att om 
utforskande samtal används kan elevers resonemang fördjupas. Det har också poängterats att 
om elever endast arbetar enskilt i läroböcker så ges de inte möjlighet att utveckla sina förmågor 
i matematik, däribland modelleringsförmågan. För att arbeta med modelleringsförmågan 
behövs ett matematiskt innehåll som till exempel subtraktionshändelser. Syftet med studien är 
därför dels att undersöka om Talk Moves kan hjälpa elever i årskurs två att samtala kring en 
Concept Cartoons med modellering av subtraktionshändelser som matematiskt innehåll, men 
också hur eleverna själva upplever samtalet. Utifrån vårt syfte har två frågeställningar 
utkristalliserats sig. 
  

• Vilka frågetekniker utifrån Talk Moves är effektiva för att få elever att utveckla sina 
resonemang?  

• Hur upplever elever att arbeta med Concept Cartoons när läraren använder Talk Moves 
olika frågetekniker? 

 

Teoretisk utgångspunkt  
Under den teoretiska utgångspunkten beskrivs det analysverktyg vi skapat genom att kombinera 
nyckelstrategier med Talk Moves. Dessa förklaras och beskrivs mer ingående under rubrikerna 
”Nyckelstrategier”, ”Talk Moves” och ”Vårt analysverktyg”. 
 

Nyckelstrategier   
Hufferd-Ackles et al. (2004) beskriver fyra nyckelstrategier, vilka är viktiga för att se hur 
samtalen i klassrummet gestaltar sig. Nyckelstrategierna har sedan översatts i 
Skolforskningsinstitutets (2017) rapport, denna översättning används i studien. Den första 
nyckelstrategin handlar om vem som ställer frågor, den nyckelstrategin kommer inte att 
användas och analyseras i vår studie eftersom den inte stämde överens med vårt syfte och 
frågeställningar. Vi har istället bestämt oss för att använda de andra tre nyckelstrategierna för 
att analysera vårt resultat, eftersom dessa stämde väl överens med studiens syfte och 
frågeställningar. Skolforskningsinstitutet översättning av de andra tre nyckelstrategierna är, 
”Vem som förklarar och motiverar matematiska idéer”, ”Vem bidrar med matematiska idéer” 
och till sist ”Vem som tar ansvar för lärandet och utvärderingen av matematiska resonemang” 
(s. 24). Varje nyckelstrategi som Hufferd-Ackles et al. (2004) beskriver har delats in i tabeller 
som innehåller fyra nivåer på lärarens och elevernas handlingar där den högsta nivån innebär 
att utforskande samtal används medan den lägsta nivån ofta behandlar stängda frågor. Nedan 
presenteras de nyckelstrategier vi utgått ifrån vår studie.   
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Den första tabellen som redovisas nedan beskriver olika nivåer på lärarens frågor och elevernas 
svar, detta för att hjälpa elever att oftare klargöra hur de tänker. 

Tabell 1: Skolforskningsinstitutets översättning av Hufferd-Ackles nyckelstrategi ”Förklara hur man 
tänker”. 

Nyckelstrategi: Förklara hur man tänker 
– förändring mot att eleverna oftare förklarar och motiverar sina 

matematiska idéer 
Lärare  
 
Nivå 0 
Inga eller få lärarhandlingar för att locka 
eleverna till att dela med sig av sitt 
tänkande, sina strategier eller förklaringar; 
läraren förväntar sig svarsfokuserad 
respons från eleverna. 
 
Nivå1 
Läraren utforskar elevers tänkande till viss 
del. En eller två strategier lockas fram. 
Läraren fyller ibland själv i förklaringarna 
 
 
Nivå 2 
Läraren utforskar mer djupgående i syfte att 
lära sig om elevernas tänkande och ger stöd 
för detaljerade beskrivningar av eleverna. 
Läraren öppnar för och lockar fram flera 
olika strategier. 
 
 
 
Nivå 3 
Läraren lyssnar noga på elevernas 
beskrivningar av sitt tänkande och 
uppmuntrar eleverna att göra sina 
förklaringar mer fullständiga bland annat 
genom att ställa utforskande frågor. Läraren 
stimulerar eleverna att tänka ingående om 
strategier. 

Elev 
 
Nivå 0 
Inga förklaringar av det egna tänkandet eller av 
strategier. Eleverna svarar bara på lärarens frågor. 
 
 
 
 
Nivå 1 
Eleverna delar med sig av sitt matematiska tänkande, 
vanligen då det efterfrågas av läraren, få som gör det 
på eget initiativ. De ger korta beskrivningar av sitt 
tänkande. 
 
Nivå 2 
Eleverna ger vanligen information då det efterfrågas av 
läraren, med vissa inslag av egna initiativ. De börjar ta 
ställning och ge uttryck för mer information som svar 
på lärarens uppmuntran. De förklarar olika steg i sitt 
tänkande genom att ge fylligare beskrivningar och de 
börjar försvara sina metoder och svar. Andra elever 
lyssnar stödjande. 
 
Nivå 3 
Eleverna beskriver mer kompletta strategier; de 
försvarar och motiverar sina svar, med endast lite 
uppmaning från läraren. Eleverna inser att de kommer 
att behöva svara på frågor från andra elever när de är 
klara, så de är motiverade och måna om att vara 
grundliga. Andra elever ger stöd genom aktivt 
lyssnande. 
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Den andra tabellen som redovisas nedan handlar om att elever ska ta ansvar för sitt eget lärande. 
Lärarens frågor och elevernas svar kategoriseras in i olika nivåer beroende på hur utforskande 
frågorna och svaren är. 

Tabell 2: Skolforskningsinstitutets översättning av Hufferd-Ackles nyckelstrategi ”Ta ansvar för lärande 
och utvärdering”. 

Ta ansvar för lärande och utvärdering 
– förändring mot att eleverna i ökande utsträckning tar ansvar för lärande och utvärdering 

av sina egna och andras resonemang. Matematisk mening är kriteriet för utvärdering. 
 

Lärare  
 
Nivå 0 
Läraren upprepar elevernas svar (som 
riktar sig till läraren) för klassen. Läraren 
responderar på elevers svar genom att 
bekräfta rätt svar eller visa den korrekta 
metoden 
 
Nivå 1 
Läraren börjar skapa strukturer för att 
underlätta för elever att lyssna på och 
hjälpa andra elever. Endast läraren ger 
feedback. 
 
 
Nivå 2 
Läraren uppmuntrar eleverna att ta 
ansvar för att förstå andra elevers 
matematiska idéer. Läraren ställer frågor 
om andra elevers arbeten, om de håller 
med eller inte, och varför. 
 
 
Nivå 3 
Läraren förväntar sig att eleverna tar 
ansvar för att gemensamt utvärdera allas 
arbeten och tankegångar. Hen stödjer 
eleverna när de hjälper varandra att reda 
ut missuppfattningar.  Hen hjälper till och 
följer upp vid behov.  
 

Elev 
 
Nivå 0 
Eleverna är passiva lyssnare; de försöker imitera läraren 
och tar inte ansvar för sina klasskamraters lärande eller 
för sitt eget. 
 
 
 
Nivå 1 
Eleverna blir mer engagerade genom att upprepa vad 
andra elever säger eller genom att på lärarens uppmaning 
hjälpa andra elever. Hjälpen består mest i att eleverna 
visar hur de har löst ett problem. 
 
 
Nivå 2 
Eleverna börjar lyssna för att förstå varandra. När läraren 
ber dem förklara de andra elevernas idéer med sina egna 
ord. Att hjälpa andra elever inbegriper att klargöra andras 
idéer för hela gruppen. Eleverna imiterar lärarens 
uppmuntran i pararbete och i helklassdiskussioner. 
 
 
Nivå 3 
Eleverna lyssnar för att förstå, de tar initiativ till att 
klargöra andra elevers arbete och idéer för dem och för 
andra under helklassdiskussioner såväl som i smågrupper 
och arbeten i par. Eleverna hjälper varandra att förstå och 
att rätta felsvar. 
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Den tredje tabellen berör vem som kommer med matematiska idéer, här förklaras olika nivåer 
på lärarens frågor och elevernas svar.  

Tabell 3: Skolforskningsinstitutets översättning av Hufferd-Ackles nyckelstrategi ”Källan till matematiska 
idéer”. 

Källan till matematiska idéer 
– förändring från läraren som källa till alla matematiska idéer till att 

elevernas idéer också påverkar riktningen på lektionen 
 

Lärare  
 
Nivå 0 
Läraren står vid tavlan, vanligen med en penna 
i handen och berättar och förklarar för 
eleverna hur de ska göra. 
 
Nivå 1 
Läraren är fortfarande den huvudsakliga källan 
till idéer, även om läraren också lockar fram 
egna idéer hos eleverna. 
 
Nivå 2 
Läraren följer upp förklaringar och bygger 
vidare på dem genom att be eleverna att 
jämföra och kontrastera.  Läraren är bekväm 
med att använda elevers felsvar som 
möjligheter till lärande. 
 
Nivå 3 
Läraren tillåter att hens förklaring avbryts av   
eleverna. Eleverna får förklara och äga 
nyckelstrategier även om läraren fortfarande är 
engagerad och avgör vad som är viktigt att 
fortsätta utforska. Läraren använder elevers 
idéer och metoder som grund för lektionen 
eller för att göra små utvikningar. 
 

Elev 
 
Nivå 0 
Eleverna svarar på det matematikläraren 
presenterar. De bidrar inte med egna matematiska 
idéer. 
 
Nivå 1 
Några av elevernas idéer tas upp i diskussionen, 
men de utforskas inte. 
 
 
Nivå 2 
Eleverna visar självförtroende när det gäller deras 
egna idéer och delar sitt tänkande och sina 
strategier, även om de skiljer sig från andra elevers 
idéer. Elevernas idéer styr ibland riktningen på 
matematiklektionen. 
 
Nivå 3 
Eleverna skjuter in idéer när läraren undervisar 
eller andra elever pratar, säkra på att deras idéer är 
viktiga. Eleverna jämför, kontrasterar och bygger 
vidare på andras idéer spontant. Elevers idéer 
formar delar av innehållet i många 
matematiklektioner. 
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Talk Moves olika samtalstekniker 
Chapin och O´Connor (2007) beskriver att Talk Moves innehåller fem olika mål med 
samtalstekniker som kan göra alla elever delaktiga i samtalet och det fördjupar och utvecklar 
deras resonemang. Det första målet innebär att eleven ombeds att klargöra sin tanke, det andra 
handlar om att lyssna på och upprepa varandras tankar medan det tredje avser att lyfta fram om 
eleverna håller med varandra eller inte. Det fjärde målet frågar efter ytterligare tankar och idéer 
till samtalet. Det femte målet handlar om att ge eleverna tillräckligt med betänketid. I tabellen 
nedan ges exempel på frågor inom varje mål: 
 
Tabell 4: Vår översättning av Chapin & O´Connors olika Talk Moves mål. 

Talk Moves 
- Mål för att skapa produktiva samtal 

 
 
Mål 1: Utveckla dina tankar  
Berätta mer...  
Menar du att..?  
 
  
Mål 2: Lyssna på och upprepa en kamrats tanke  
Kan någon upprepa det ... sa?  
Säg med dina ord vad … just sa!   
 

 
Mål 3: Hålla med eller inte  
Håller någon med? Berätta!  
Håller någon inte med? Berätta!  
 

 
Mål 4: Lägga till något ytterligare i samtalet  
Kan någon säga något mer om det... sa?  
Har du något att lägga till?  
-Varför tror du att?  
-Hur kom du fram till detta?  
 

 
Mål 5: Tillräckligt med betänketid  
Viktigt med betänketid.  
Samtala i par.  
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Vårt analysverktyg 
I vår studie har vi kombinerat delar av de tre nyckelstrategierna med Talk Moves för att skapa 
vårt analysverktyg. Vi valde att endast använda elevkolumnen i nyckelstrategierna och byta ut 
lärarkolumnen mot mål från Talk Moves. Vi ville få syn på nivåerna i elevernas svar men är 
inte intresserade av nivåerna på våra frågor, i och med att vi i vår studie ska ta reda på om Talk 
Moves olika frågor kan hjälpa elever att samtala samt vilka av frågorna som är effektiva för att 
eleverna ska utveckla sitt resonemang. Vi valde därför att byta ut lärarkolumnen mot Talk 
Moves för att det passade vårt syfte och frågeställningar bättre. Vi tolkade tabellerna med dess 
olika nivåer som Hufferd-Ackles et al. (2004) skapat och jämförde sedan innehållet i 
nyckelstrategin med de olika målen i Talk Moves, på så vis fick vi syn på att de matchade 
varandra väl. Vi valde sedan att sammanfoga Talk Moves mål ett och tre med nyckelstrategin 
”Förklara hur man tänker”, mål två med ”Ta ansvar för lärande och utvärdering” och mål fyra 
med ”Källan till matematiska idéer”. Mål fem ingår inte i någon tabell då vi i vår tolkning ansåg 
att betänketid är ett raster som genomsyrar alla observationer. Nedan presenteras det 
analysverktyg som vi konstruerat. 
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Den första tabellen redogör lärarens frågor i Talk Moves mål ett och tre ”Utveckla dina tankar 
samt hålla med eller inte” som vi kombinerat med elevsvarens olika nivåer i nyckelstrategin 
”Förklara hur man tänker”.  
 
Tabell 5: vår konstruktion av en kombination mellan Chapin och O´Connors Talk Moves mål 1 och 3 
”utveckla dina tankar samt hålla med eller inte” samt Skolforskningsinstitutets översättning av Hufferd-
Ackles nyckelstrategi ”förklara hur man tänker”. 

Mål 1 och 3, Utveckla dina tankar samt hålla med eller inte 
Nyckelstrategi: Förklara hur man tänker 

Talk Moves 
frågor  
 
• Berätta mer 
• Menar du 

att..? 
• Håller någon 

med/ inte 
med? Berätta! 

 

Svar från elever 
 
Nivå 0 
Inga förklaringar av det egna tänkandet eller av strategier. Eleverna svarar bara på 
lärarens frågor. 
 
Nivå 1 
Eleverna delar med sig av sitt matematiska tänkande, vanligen då det efterfrågas av 
läraren, få som gör det på eget initiativ. De ger korta beskrivningar av sitt tänkande. 
 
Nivå 2 
Eleverna ger vanligen information då det efterfrågas av läraren, med vissa inslag av 
egna initiativ. De börjar ta ställning och ge uttryck för mer information som svar på 
lärarens uppmuntran. De förklarar olika steg i sitt tänkande genom att ge fylligare 
beskrivningar och de börjar försvara sina metoder och svar. Andra elever lyssnar 
stödjande. 
 
Nivå 3 
Eleverna beskriver mer kompletta strategier; de försvarar och motiverar sina svar, 
med endast lite uppmaning från läraren. Eleverna inser att de kommer att behöva 
svara på frågor från andra elever när de är klara, så de är motiverade och måna om 
att vara grundliga. Andra elever ger stöd genom aktivt lyssnande. 
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Den andra tabellen handlar om frågor som läraren kan ställa utifrån mål två i Talk Moves 
”Lyssna på och upprepa en kamrats tanke”. Vi kombinerade sedan dessa frågor med nivåerna 
på elevsvaren i nyckelstrategin ”Ta ansvar för lärande och utvärdering”. 

Tabell 6: vår konstruktion av en kombination mellan Chapin och O´Connors Talk Moves mål 2 ”Lyssna på 
och upprepa en kamrats tanke” samt Skolforskningsinstitutets översättning av Hufferd-Ackles 
nyckelstrategi ”Ta ansvar för lärande och utvärdering”. 

Mål 2, Lyssna på och upprepa en kamrats tanke 
Nyckelstrategi: Ta ansvar för lärande och utvärdering 

Talk Moves 
frågor 
 
• Kan någon 

upprepa det ... 
sa? 

• Säg med dina 
ord vad .. just 
sa 

 

Svar från elever 
 
Nivå 0 
Eleverna är passiva lyssnare; de försöker imitera läraren och tar inte ansvar för sina 
klasskamraters lärande eller för sitt eget. 
 
Nivå 1 
Eleverna blir mer engagerade genom att upprepa vad andra elever säger eller genom 
att på lärarens uppmaning hjälpa andra elever. Hjälpen består mest i att eleverna 
visar hur de har löst ett problem. 
 
Nivå 2 
Eleverna börjar lyssna för att förstå varandra. När läraren ber dem förklara de andra 
elevernas idéer med sina egna ord. Att hjälpa andra elever inbegriper att klargöra 
andras idéer för hela gruppen. Eleverna imiterar lärarens uppmuntran i pararbete 
och i helklassdiskussioner. 
 
Nivå 3 
Eleverna lyssnar för att förstå, de tar initiativ till att klargöra andra elevers arbete 
och idéer för dem och för andra under helklassdiskussioner såväl som i smågrupper 
och arbeten i par. Eleverna hjälper varandra att förstå och att rätta felsvar. 
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Den tredje tabellen redovisar vilka frågor som läraren kan ställa utifrån mål tre i Talk Moves 
”Lägga till något ytterligare i samtalet”. Vi sammankopplade detta med elevsvaren ur 
nyckelstrategin ”Ta ansvar för lärande och utvärdering”. 

Tabell 7: vår konstruktion av en kombination mellan Chapin och O´Connors Talk Moves mål 4 ”Lägga till 
något ytterligare i samtalet” samt Skolforskningsinstitutets översättning av Hufferd-Ackles nyckelstrategi 
”Källan till matematiska idéer”. 

Mål 4, Lägga till något ytterligare i samtalet 
Nyckelstrategi: Källan till matematiska idéer 

Talk Moves 
frågor 
 
 
• Kan någon säga 

något mer om 
det... sa? 

• Har du något 
att lägga till? 
- Varför tror du 
att? 
- Hur kom du 
fram till detta 

Svar från elever 
 
Nivå 0 
Eleverna svarar på det matematikläraren presenterar. De bidrar inte med egna 
matematiska idéer. 
 
Nivå 1 
Några av elevernas idéer tas upp i diskussionen, men de utforskas inte. 
 
Nivå 2 
Eleverna visar självförtroende när det gäller deras egna idéer och delar sitt 
tänkande och sina strategier, även om de skiljer sig från andra elevers idéer. 
Elevernas idéer styr ibland riktningen på matematiklektionen. 
 
Nivå 3 
Eleverna skjuter in idéer när läraren undervisar eller andra elever pratar, säkra på 
att deras idéer är viktiga. Eleverna jämför, kontrasterar och bygger vidare på 
andras idéer spontant. Elevers idéer formar delar av innehållet i många 
matematiklektioner. 
 

 

Metod 
I följande avsnitt beskrivs hur vi sökt litteratur, vilka metodval och urval som gjorts samt hur 
vi genomförde vår studie. Fortsättningsvis beskrivs hur vi bearbetade och analyserade den 
empiri som samlats in. Sedan förklaras de forskningsetiska överväganden som gjorts och till 
sist studiens styrkor och begränsningar.  
 

Litteratursökning  
För att inhämta tidigare forskning som behövdes för att kunna undersöka studiens syfte och 
frågeställningar inspirerades vi av olika studentuppsatser, rapporter, artiklar och avhandlingar. 
Vi har använt söktjänsten från biblioteket på Högskolan Väst samt sökt i Digitala Vetenskapliga 
arkivet (DiVa), avhandlingar.se och Google Schoolar. Våra sökord var matematik, samtal, 
frågor, modelleringsförmåga, subtraktion, klassrumsklimat, Talk Moves och Concept 
Cartoons.  
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Val av metod 
Jacobsen (2017) beskriver att beroende på vad forskaren vill få syn på finns olika 
tillvägagångssätt. Ett sätt kan vara en kvalitativ ansats då forskaren avser att fördjupa kunskapen 
om fenomenet genom att exempelvis observera det som sker i en viss situation och frågar om 
informanternas egna upplevelser. För att undersöka vårt syfte och besvara våra forskningsfrågor 
valdes en kvalitativ metod genom att vi genomförde tre deltagande observationer och en 
halvstrukturerad elevintervju i grupp där vi intog rollen som samtalsledare/lärare.  
 
Deltagande observation   
Observation innebär att den som observerar vill få syn på exempelvis hur en grupp människor 
interagerar eller tar sig an en uppgift. För att genomföra en observation är det viktigt att veta 
vad som ska observeras och varför (Bell & Waters, 2016). I vår studie hade vi därför bestämt 
syfte och frågeställningar innan observationerna genomfördes. När vi genomförde våra 
observationer deltog vi båda som samtalsledare. Bell och Waters (2016) menar att en variant 
av observation är deltagande observation, vilket enligt Jacobsen (2017) innebär att den som 
observerar deltar på samma sätt som informanterna. För att få syn på vad som händer i en grupp 
under en viss tid kan därför deltagande observation användas. Bell och Waters (2016) menar 
att om man genomför en deltagande observation kan det leda till att forskaren kan komma nära 
verklighet tillsammans med informanterna, vilket i vårt fall passade sig väl då vi bland annat 
ville undersöka om olika samtalstekniker kan hjälpa elever att samtala men även hur elever 
upplever det. Vidare menar Justesen och Mik-Meyer (2011) att något som kan ses som positivt 
med deltagande observation är att observatören kan få syn på hur informanterna interagerar 
med varandra. I vår studie passade därför deltagande observation väl och vi gjorde tre 
deltagande observationer för att få syn på det som ovanstående forskare poängterar, vilket för 
oss innebar om olika samtalstekniker kan hjälpa elever att fördjupa matematiksamtal men även 
elevernas upplevelser av det. Å ena sidan menar Jacobsen (2017) dock att det finns nackdelar 
med deltagande observation och det är bland annat att tillförlitligheten kan minska då 
observatören kan påverka resultatet åt något visst håll eftersom den själv deltar. Å andra sidan 
så hade vi bestämda samtalsfrågor som vi skulle använda oss av för att få syn på om dessa 
kunde förändra elevernas djup i resonemangen, men detta är också något som vi tagit hänsyn 
till i analysarbetet av vårt resultat. 
 
Observation kan som sagt hjälpa observatören att få syn på bland annat hur en grupp tar sig an 
en uppgift och hur deltagarna interagerar med varandra. Å andra sidan visas inte alltid 
människors uppfattningar, tolkning och avsikt med sina handlingar (Esaiasson et al., 2017). 
Genom att både genomföra observation och intervju kan forskaren även få syn på hur 
informanterna tänker (Kvale och Brinkmann, 2014), därför gjordes både deltagande 
observationer och en elevintervju i vår studie. 
 
Elevintervju i grupp 
I vår studie ville vi komma så nära elevernas egna tankar som möjligt och därför gjorde vi även 
en elevintervju i grupp. En aspekt som vi tagit hänsyn till är det faktum som Hansen Orwehag 
(2013) nämner, nämligen vuxnas maktrelation till barn. Barn kan på grund av denna 
maktrelation svara så som de tror förväntas av dem. För att förebygga denna maktrelation kan 
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det bland annat finnas en poäng med att intervjua barn i grupp eftersom det kan leda till en mer 
avslappnad situation, vilket vi också valde att göra i vår studie. Hansen Orwehag menar att "alla 
stora har en gång varit barn (men det är inte många av dem som kommer ihåg det)" (s.157). Då 
alla en gång varit barn kan en vuxen tro att den kan tänka sig in i barnets tankar och tolka dem, 
men det behöver inte alltid stämma överens med barnets egna uppfattningar. Hansen Orwehag 
menar att forskaren kan ta barnperspektiv eller fråga om barns perspektiv, barnperspektiv 
innebär att forskaren tolkar och tänker om vad som är bäst för barnet medan barns perspektiv 
innebär att forskaren frågar barnet om egna tankar och erfarenheter. Det har dock visat sig att 
forskaren oftast tar barnperspektiv istället för att fråga om barnens egna tankar. Vidare menar 
Hansen Orwehag att ett sätt att få syn på barns perspektiv kan vara att intervjua dem, men å 
andra sidan gör forskaren då en tolkning av barnets tankar. Det som ovanstående forskare 
hänvisar till är något som vi tagit hänsyn till och därför valde vi även att fråga om barns 
perspektiv under elevintervjun genom att vi frågade dem om deras upplevelser och tankar kring 
samtalet. 
 
Den form av intervju som användes i vår studie var en halvstrukturerad intervju, Lantz (2013) 
beskriver att denna intervjuform används för att bland annat ta reda på informanternas 
upplevelser. Jacobsen (2017) menar att fördelen med att strukturera intervjun till en viss grad 
är att analysarbetet inte tar lika lång tid, vilket också passade väl då vi i vårt arbete hade 
begränsat med tid. En annan aspekt som Jacobsen framhåller som betydelsefull är att man vid 
en intervju som till viss grad är strukturerad kan förbereda frågor som inte är ledande eller 
fördomsfulla. Vidare menar Lantz (2013) att frågor i den halvstrukturerade intervjun är 
förbestämda och ofta öppna med följdfrågor så att informanterna kan delge sina upplevelser. 
En annan viktig aspekt är att frågeställningarna bör vara lättförstådda och att den inledande 
frågan ska vara vid och ställd så att alla har något att tillägga (Kvale & Brinkmann, 2014). Vid 
planeringen av intervjuguiden (se bilaga 3) förberedde vi för en halvstrukturerad intervju för att 
vi ville ta reda på elevers upplevelser och inte ställa fördomsfulla eller ledande frågor men även 
för att se till att frågorna var öppna så att eleverna kunde delge sina egna tankar. 
 
Videoinspelning 
Vi valde att videoinspela med ljud- och bildupptagning på de deltagande observationerna och 
elevintervjun, bland annat eftersom Mercer (2008a) samt Chapin och O´Connor (2007) menar 
att det är ett sätt att i efterhand studera händelser i samtalet. Lindahl (2002) poängterar att 
videoinspelning visar barn och vuxnas handlingar samt vad som händer i den observerade 
miljön, detta var något som vi ville få syn på i våra observationer. Repstad (2007) menar att om 
forskaren endast spelar in det som observeras ges det inte möjlighet att analysera kroppsspråket 
i efterhand, därför valde vi att använda oss av videoinspelning där vi både kunde få bild- och 
ljudupptagning. Vidare förklarar Jacobsen (2017) att skillnaden från att endast använda 
ljudupptagning är att man kan få syn på helheten kring händelser och situationer som uppstår 
mellan deltagare. Vi ansåg att det var av intresse för vår studie att i efterhand observera 
elevernas engagemang i samtalet, då både Mercer (2008a) samt Chapin och O´Connor (2007) 
beskriver att kroppsspråk bland annat kan visa ointresse när någon delar med sig av sina tankar. 
Lindahl (2002) menar dock att en nackdel med att videoinspela kan vara att informanterna 
påverkas av att det finns en kamera under samtalet, samtidigt beskrivs det att barn kan påverkas 
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i en mindre grad av den då de kan vänja sig med kameran efter en stund. Jacobsen (2017) 
belyser att det ofta kan vara så att de som videoinspelas gör sig till och inte uppträder som de 
brukar, däremot poängterar han att det nu för tiden är lätt att göra videoinspelningar eftersom 
utrustningen är liten och smidig. På så vis förklarar Jacobsen vidare att de som videoinspelas 
kan glömma av kamerans närvaro, speciellt om de filmas under en längre period. Kamerans 
närvaro kan ha spelat roll för samtalet, det är svårt att utesluta helt men vi upplevde att eleverna 
glömde bort den efter ett tag. 

 
Urval 
Skolan där undersökningen genomfördes valdes av bekvämlighetsskäl. Denscombe (2016) 
beskriver att ett bekvämlighetsurval kan vara fördelaktigt när forskaren har begränsat med tid, 
vidare menar forskaren att ett sådant urval innebär att man känner till plats eller person där 
empirin samlas in. I vår studie gjorde vi ett bekvämlighetsurval eftersom en av oss kände till 
skolan samt viss personal och elever men även för att vi hade begränsat med tid. En av oss var 
bekant med eleverna sedan tidigare, vilket kan ha styrt resultatet åt ett visst håll men vi har 
också tagit detta i beaktning när vi analyserat och skrivit fram vårt resultat. Skolan låg centralt 
i ett mindre samhälle i Västsverige, vår studie genomfördes i årskurs två och sedan valdes fyra 
elever med påskrivet samtyckesbrev (se bilaga 4) ut slumpmässigt utifrån lottning. Bryman 
(2011) menar att slumpmässigt urval innebär att utifrån de urvalsunderlag som finns ges alla 
samma möjlighet att delta. Under den första observationen deltog fyra elever, efter denna 
observation blev en sjuk så under observation två och tre deltog endast tre elever. Vi valde att 
inte ta med den elev som blev sjuk i resultatet då vi inte kunde få syn på den elevens progression 
under de tre observationerna, men även av etiska skäl för att kunna behålla elevens anonymitet.  
 

Genomförande  
För att kunna samla in empiri tillfrågades först skolans rektor, sedan klassföreståndaren. När de 
godkänt att vi kunde genomföra vår studie hos dem skrevs ett missivbrev till vårdnadshavare 
och elever (se bilaga 4) där de fick skriva under om de ville/fick delta eller inte. Under rubriken 
”Forskningsetiska överväganden” finns information om hur vi gick tillväga när vi skrev 
missivbrevet. Av de missivbrev vi fick tillbaka, där eleverna ville/fick delta, valdes sedan fyra 
elever slumpmässigt genom lottdragning. Observationerna och elevintervjun skedde i ett 
grupprum och vi höll i dem tillsammans. Samtliga observationer och intervjun genomfördes 
vid ett runt bord, vi satt på ena sidan av bordet och eleverna på den andra. Kameran var placerad 
högt men bakom oss för att få syn på elevernas ansiktsuttryck och kroppsspråk men den var 
även placerad så att den också fångade vårt kroppsspråk. 
 
Inför de tre deltagande observationerna och elevintervjun i grupp förberedde vi oss genom att 
göra tre olika Concept Cartoons (se bilaga 1), när vi gjorde de olika uppgifterna och de fiktiva 
figurernas påståenden inspirerades vi av Utveckla din bedömarkompetens (Skolverket, 2010). 
Bilderna som vi använt oss av i våra Concept Cartoons är hämtade från sökverktyget bilder som 
får användas och ändras på Google. Vi valde att använda Concept Cartoons bland annat för att 
Andrén och Östman (2012), Keogh och Naylor (1999) och Sepeng (2013) menar att när elever 
får arbeta med detta arbetssätt kan de ges möjlighet att utveckla sina resonemang samt 
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synliggöra missuppfattningar, tankar och begrepp. Concept Cartoons kunde då vara medlet för 
vår undervisning då vi skulle använda oss av Talk Moves. Eleverna var inte bekanta med varken 
Talk Moves eller Concept Cartoons sedan tidigare. Det matematiska innehållet, modellering av 
subtraktionshändelser, i våra Concept Cartoons valdes bland annat för att Helenius menar att 
det visat sig att elever som endast arbetar enskilt i läroböcker inte ges möjlighet att samtala och 
utveckla sina matematiska förmågor, detta resonemang stärks även i den rapport som 
Skolforskningsinstitutet (2017) tagit fram. En annan aspekt är att både modellering och 
subtraktion är något som eleverna kan ha nytta av i vardagen (Frisk, 2009; Helenius, 2006; 
Palm, 2007). Under planeringen av observationerna gjorde vi också en stödmall (se bilaga 2) 
för översättning av Chapin och O´Connors (2007) beskrivning av Talk Moves med de olika 
samtalsteknikerna som ingår i Talk Moves, denna tänkte vi skulle kunna hjälpa oss i samtalet. 
Till sist tillverkades en intervjuguide (se bilaga 3), med frågor om hur eleverna upplevt 
matematiksamtalen med Concept Cartoons och samtalsteknikerna utifrån Talk Moves. 
Jacobsen (2017) menar att det är betydelsefullt att förbereda intervjufrågor bland annat för att 
det inte ska bli ledande. 
 
Insamlandet av empirin fortsatte sedan med att vi genomförde tre deltagande observationer där 
vi höll i matematikundervisning med fokus på samtalsfrågor från Talk Moves, under samtalet 
utgick vi från våra olika Concept Cartoons som handlade om modellering av 
subtraktionshändelser. Den sista observationen avslutades med en elevintervju i grupp. Vi valde 
att båda hålla i undervisningen under observationerna, bland annat för att vi skulle kunna 
hjälpas åt att fördjupa elevernas resonemang då vi inte arbetat med Talk Moves tidigare men 
också för att inte eleverna skulle bli stressade av att någon av oss satt och antecknade. Under 
den första observationen förklarade vi vad som förväntades av eleverna och vi gestaltade ett 
dåligt exempel på hur ett samtal kan gå till för att sedan låta eleverna komma med 
förbättringsförslag. Chapin och O´Connor (2007) menar att det kan vara fördelaktigt att starta 
arbetet med Talk Moves genom att gestalta ett exempel för eleverna för att sedan låta dem 
förbättra exemplet, detta resonemang stärks även av Mercer (2008a). Nästkommande 
observationer påmindes eleverna om förväntningarna, det vill säga Talk Moves olika mål och 
att visa respekt för varandras tankar. Alla observationer var ca 40 minuter långa och varje 
observation innehöll en Concept Cartoons (se bilaga 1) som handlade om modellering av 
subtraktionshändelser som vi samtalade kring. Under de deltagande observationerna använde 
vi oss av stödmallen vi skapat utifrån målen i Talk Moves. 
 

Bearbetning och analys 
Efter varje deltagande observation och den avslutande elevintervjun samtalade vi kring våra 
upplevelser och förde anteckningar över händelser som noterats. Exempel på händelser som 
noterades var hur vi upplevde betänketiden eller resonemangen i koppling till Talk Moves 
frågetekniker. Jacobsen (2017) menar att det kan vara fördelaktigt att föra anteckningar i direkt 
anslutning till observationen eller intervjun men att man också kan missa information som 
videoinspelningen sedan belyser. Detta resonemang stärks även av Fejes och Thornberg (2009) 
som poängterar att transkriberingen kan leda till att man får syn på ytterligare aspekter som inte 
noterats under empiriinsamlingen. Vi tittade därför igenom hela videoinspelningarna och 
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transkriberade all empiri för att inte missa eller glömma av viktiga delar och detaljer för vår 
studie. Allt transkriberat material omfattade 18 handskrivna A4-sidor. När vi transkriberat 
empirin har vi bytt ut elevernas namn mot fiktiva för att behålla deras anonymitet. Namnen vi 
gav eleverna var Alex, Billie och Charlie vilka är androgyna, vi valde dessa namn eftersom vi 
ansåg att elevernas kön inte spelade någon roll för att undersöka vårt syfte och få svar på våra 
forskningsfrågor.  
 
Jacobsen (2017) menar att det kan vara bra att kategorisera det transkriberade materialet, detta 
för att skapa struktur och få syn på vad den insamlade empirin visar. Enligt Jacobsen är en 
variant av kategorisering att forskaren har förbestämt kategorier som empirin ska delas in i. I 
vårt fall gjorde vi två kategoriseringar, först plockade vi ut delar ur transkriberingen för att 
besvara vår ena forskningsfråga ”Vilka frågetekniker utifrån Talk Moves är effektiva för att få 
elever att utveckla sina resonemang?”. Vi kategoriserade in det under Talk Moves fem mål; mål 
ett ”Utveckla dina tankar”, mål två ”Lyssna på och upprepa en kamrats tanke”, mål tre ”Håll 
med eller inte”, mål fyra ”Lägga till något ytterligare i samtalet” och mål fem ”Tillräckligt med 
betänketid”. Efter att vi kategoriserat in resultatet i de fem olika Talk Moves målen använde vi 
vårt analysverktyg som kombinerade fyra av Talk Moves mål med nyckelstrategierna; mål ett 
och tre kombinerades med nyckelstrategin ”Förklara hur man tänker”, mål två med ”Ta ansvar 
för lärande och utvärdering” och mål fyra med ”Källan till matematiska idéer”. Mål fem ingår 
inte i någon tabell då vi ansåg att betänketid är ett raster som genomsyrar alla deltagande 
observationer och elevintervjun. Vi analyserade alltså vilka elevsvar som skedde i relation till 
Talk Moves mål ett till fyra med nivåerna i de tillhörande nyckelstrategierna. Nivåerna i 
nyckelstrategierna har vi citerat och vissa delar har inte inkluderats i vårt resultat då det inte 
förekom under observationerna, exempelvis helklassdiskussioner vilket vi inte hade. Vi valde 
trots det att använda oss av hela tabellen för att få en helhetsbild av de olika nyckelstrategierna. 
Därefter gjordes ytterligare en kategorisering av det transkriberade materialet för att besvara 
vår andra forskningsfråga ”Hur upplever elever att arbeta med Concept Cartoons när läraren 
använder Talk Moves olika frågetekniker?”. Denna kategorisering gjordes på liknande sätt 
genom att vi utifrån Talk Moves mål och arbetet med Concept Cartoons kategoriserade in 
elevernas upplevelser från observationerna och elevintervjun. Efter kategoriseringen och 
analysarbetet valdes de relevanta citaten ut utifrån vårt syfte och frågeställningar, detta skrivs 
fram i vårt resultat. 
 

Forskningsetiska överväganden 
För att genomföra en studie beskrivs det i God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017) att 
hänsyn bör tas till fyra krav, vilket innefattar informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagarna har 
informerats om studiens syfte och vad som förväntas av den som deltar. Samtyckeskravet 
handlar om att deltagarna har lämnat sitt medgivande om att delta i studien. Det tredje kravet 
handlar om Konfidentialitet vilket innebär att uppgifter om deltagarna förvaras så att ingen 
utomstående kan komma åt informationen, vid framskrivning av resultat ska deltagarna också 
vara anonyma. Det sista kravet handlar om att informationen som tas fram i studien endast 
kommer användas till den deltagarna lämnat samtycke till, vilket kallas nyttjandekravet. 
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Vetenskapsrådet beskriver även att om de som deltar i studien är barn under 15 år ska också 
vårdnadshavare informeras och lämna samtycke.  
 
I vår studie har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna genom att vårdnadshavare 
och elever informerats om studiens syfte. Deltagarna har också informerats om att 
medverkandet är frivilligt, anonymt samt att information som samlats in endast kommer att 
användas av oss i vårt examensarbete. För att informera om detta skrev vi ett missivbrev (se 
bilaga 4) som skickades ut av klassföreståndaren till vårdnadshavare och elever, eleverna 
påmindes även om de forskningsetiska principerna vid vår första träff. Hansen Orwehag (2013) 
menar att det förekommer att eleverna inte tillfrågas om att delta i studier, istället tillfrågas bara 
deras vårdnadshavare. I vår studie skrev vi ett missivbrev både riktat till eleverna och deras 
vårdnadshavare samt frågade eleverna ytterligare en gång inför observationen om de ville 
medverka i vår studie.  
 
I studien har också bilder använts i missivbrev och Concept Cartoons. För att inte bryta mot 
upphovsrätten är bilderna hämtade från sökverktyget bilder som får användas och ändras från 
webbsidan www.google.se. Sökorden som användes var påskkyckling, ritad gris, tecknad häst, 
tecknad får och tecknad ko.  
 

Studiens trovärdighet 
Jacobsen (2017) menar att alla studier både har styrkor och begränsningar, men att det är 
betydelsefullt att vara kritisk och medveten samt redogöra för läsaren vilka dessa är. Något som 
är viktigt att tänka på när en studie genomförs är att syfte och frågeställningar är kopplade till 
metodval så att studien undersöker det den säger att den ska göra, studien ska även vara relevant 
för professionen. Vårt metodval passade väl för att undersöka studiens syfte och besvara våra 
frågeställningar, dessutom har det visat sig att samtal är en viktig del i att utveckla matematiska 
kunskaper. En styrka med vår studie är att vi även beskrivit för- och nackdelar med olika 
metodval, exempelvis beskrev vi för- och nackdelar med varför vi valde att använda 
videoinspelning med både ljud- och bildupptagning istället för att endast använda 
ljudupptagning. Att beskriva för- och nackdelar med olika val är bland annat viktigt för att det 
kan ha påverkat resultatet men även för att någon utomstående ska kunna genomföra en 
liknande studie samt bedöma dess trovärdighet (Jacobsen, 2017; Repstad, 2007). 
 
De tre elever som deltog och finns med i vårt resultat låg på liknande matematisk nivå i koppling 
till det vi arbetade med, detta visste vi inte sedan innan men det kan ha påverkat resultatet att 
de gjorde det. I det inledande kapitlet i Lgr 11 (Skolverket, 2017b) står det skrivet att det är 
väsentligt att uppgifter som används i skolan ska anpassas efter elevens kunskapsnivå, 
Reichenberg (2000) menar dock att det inte är helt enkelt att göra det. Men som vi kunde se i 
vårt resultat var uppgifterna väl anpassade till elevernas matematiska kunskaper, däremot är det 
inte säkert att resultatet hade blivit detsamma om elevernas kunskapsnivåer hade skiljt sig åt. 
 
Kvale och Brinkmann (2014) menar att använda sig av observation och intervju kan 
komplettera varandra. I vår studie valde vi därför att både använda oss av observation och 
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intervju. Efter vi analyserat empirin upptäckte vi en begränsning i vår studie som var att 
elevintervjun genomfördes i slutet av sista observationen vilket ledde till att eleverna var trötta 
och kan ha svarat utifrån som de trodde förväntades av dem. Hansen Orwehag (2013) menar att 
det finns en risk att barn under intervjuer svarar som de tros förväntas av dem. Samtidigt hade 
vi förberett frågor som inte skulle leda elevernas svar åt något visst håll men detta är något vi 
har haft i åtanke när elevsvaren analyserades. Vi valde att ha elevintervjun som sista moment i 
insamlandet av empirin för att eleverna då kunde samtala om arbetssättet. Att vi dessutom valde 
att lägga intervjun som avslutning i sista observationen var för att eleverna skulle ha tankar om 
arbetssättet klart i huvudet, men i efterhand har vi funderat på om vi skulle fått ut mer av att ha 
intervjun för sig.  
 
Jacobsen (2017) belyser att en begränsning med kvalitativa studier är att dess resultat kan ha 
låg generaliserbarhet eftersom de endast görs på ett ställe med en mindre grupp, detta 
resonemang stärks även av Bell och Waters (2016). I vår studie var dock inte syftet att 
generalisera resultatet utan att endast undersöka hur samtalet i den observerade gruppen 
fortlöpte och hur eleverna upplevde det, däremot kan en styrka i vår studie vara att den kan 
inspirera andra lärare till att prova något liknande. Jacobsen menar nämligen att resultatet på en 
kvalitativ studie kan användas för att inspirera andra och att informationen ändå kan vara 
relevant för många.  
 

Resultat 
Under detta avsnitt besvaras studiens frågeställningar ”Vilka frågetekniker utifrån Talk Moves 
är effektiva för att få elever att utveckla sina resonemang?” och ”Hur upplever elever att arbeta 
med Concept Cartoons när läraren använder Talk Moves olika frågetekniker?”. Svaret på 
frågorna presenteras under följande rubriker ”Frågornas utfall” samt ”Elevers upplevelser”, 
avslutningsvis görs en ”Sammanfattning” där svaret på våra forskningsfrågor summeras. Under 
resultatet har vi inte skiljt på vem av oss som ställer frågan utan de citaten skrivs fram som vi. 
Elevernas namn är fiktiva och de tilltalas med Alex, Billie och Charlie.  
 

Frågornas utfall  
Mål 1 - Utveckla dina tankar 
Det första målet i Talk Moves är knutet till nyckelstrategin ”Förklara hur man tänker”. 
Nyckelstrategin handlar om att elevsvaren delas in i nivåer beroende på djupet i resonemanget 
samt hur väl eleverna förklarar och motiverar sina svar på egen hand (Hufferd-Ackles et al., 
2004). 
 
Under observation ett upprepade vi elevernas tankar och undrade om vi förstått dem rätt, 
eleverna accepterade ofta våra förklaringar utan egna tillägg. Under första observationen var 
elevsvaren ofta på nivå ett, eftersom eleverna endast svarade ja eller nej på våra frågor om vi 
förstått deras tanke rätt. En gång under observation ett var elevsvaret på nivå tre då eleven 
berättade och motiverade sin tanke utan att vi frågade om det. Vi provade då att beskriva elevens 
tanke, varpå eleven inte höll med beskrivningen utan förtydligade: 
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Vi: Menar du att […]? 
Billie: Nja... Så kan man ju tänka men jag tänkte två högar, en med 22, en med 19 och då kan man lägga 
till i den med 19 så blir det 22 (gestikulerar de två högarna med händerna).  

 
Under observation två och tre hjälpte eleverna varandra mer att fördjupa sina resonemang, när 
vi frågade eleverna om deras tankar så svarade och motiverade eleven men också 
klasskamraterna den ursprungliga tanken. Eftersom eleverna själva motiverade och beskrev 
sina strategier hamnade elevsvaren på nivå tre. Vid observation två försökte en elev utveckla 
sin tanke men avbröt med en suck och beskrev att det var svårt att förklara, se exempel nedan: 
 

Vi: Har jag förstått dig rätt om du menar att det inte är någon händelse i hästens påstående? 
Alex: Jo, men det är ju en händelse att den bara visste att det var fem. Men dom är ju liksom... andra med 
också.. Åh (Suckar och lägger händerna på kinderna) Det är svårt att förklara. 
Vi: Men om vi går över till kossan, varför kan det stämma överens med påståendet? 
Alex: Alltså den är ju, hästen den... Här kan jag ju (Suckar och vrider på sig)… Jag har det i hjärnan men 
det kommer inte ut. 
Vi: Fundera en stund så kommer vi tillbaka till din tanke.  
Billie: Men jag tror att jag vet. Nu ska vi se här... Alltså hästen säger att den vet, den räknar inte ut det på 
något sätt. Men kossan, grisen och fåret, räknar ut saken på något sätt. 
Alex: Jaaaa! (Entusiastisk) Dom räknar ut med grejer men hästen räknar ut med hjärnan och en 
räknehändelse är när det har hänt någonting. 

  
Mål 2 - Lyssna på och upprepa en kamrats tanke 
Det andra målet i Talk Moves har vi kopplat samman med nyckelstrategin ”Ta ansvar för 
lärande och utvärdering”, vilket Hufferd-Ackles et al. (2004) menar berör elevernas förmåga 
att lyssna aktivt samt olika nivåer på att upprepa och klargöra varandras tankar.  
 
Vid alla tre observationer uppmuntrades och efterfrågades det om eleverna kunde upprepa 
varandras tankar. Under alla observationerna pendlade elevsvaren mellan nivå noll och tre, då 
det vid vissa tillfällen förekom att eleverna inte kunde återupprepa någon annans tanke medan 
de vid andra tillfällen kunde göra detta. Nedan visas ett exempel som är hämtat ur observation 
tre där elevsvaret hamnade på nivå noll eftersom eleven inte kunde återupprepa klasskamratens 
tanke: 
 

Vi: Alex, kan du upprepa det Billie sa? 
Alex: Svårt, jag hör vad Billie säger men det går inte (lägger handen på pannan). 

 
I alla observationer förekom det att vi frågade om eleverna kunde upprepa och klargöra 
varandras tankar, men det skedde även att de gjorde detta självmant, exempelvis: 
 

Billie: […] jag tänkte också att man kan ta 19, vad blir det? 19 hum hum hum (räknar på fingrarna), tills 
det blir 22. 
Charlie: Man kan räkna uppåt.  
Billie: Det var det jag menade när jag berättade min egen tanke, alltså att man kan räkna uppåt. 
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Denna dialog uppstod under observation ett och visade att eleverna tog egna initiativ vad gäller 
att återupprepa och klargöra varandras tankar med egna ord, detta är ett kriterium för nivå tre. 
Samtidigt under observationerna kunde elevsvaren vara på nivå noll:  
 

Vi: Alex kan du pröva upprepa det Billie sa?  
Alex: Att... Jag hörde men kan inte (ser nedstämd ut).  

 
Svaret hamnar på nivå noll därför att eleven inte kunde upprepa kamratens tankar.  
 
Under alla observationer upprepar eleverna de fiktiva figurernas tankar i Concept Cartoons, 
både genom att läsa innantill men också med egna ord. Exempelvis: 
 

Vi: Kan du upprepa grisens tanke? 
Charlie: Grisen hade 63 potatisar men gav bort fyra till sin vän. Då hade grisen bara 59 potatisar kvar. 
Jag tyckte det var bra när kon frågade hur många fler. Jag tyckte inte den (pekar på kycklingen) var så 
bra då den bara räknade, den hade ingen förklaring utan räknade bara uppåt.  

 
Elevsvaret hamnade på nivå tre därför att eleven tog eget initiativ och tydliggjorde figurens 
tanke.  
 
Mål 3 - Hålla med eller inte 
Det tredje målet i Talk Moves är likväl som mål ett också knutet till nyckelstrategin ”Förklara 
hur man tänker”. Hufferd-Ackles et al. (2004) beskriver att nyckelstrategin handlar om hur 
elevernas svar delas in i nivåer beroende på djupet i resonemanget samt hur väl de förklarar och 
motiverar sina svar på egen hand.  
 
Under alla observationstillfällena berättade alla elever vilken fiktiv figur de höll med eller inte 
höll med. Vid det sista observationstillfället kunde eleverna oftare berätta om de höll med om 
varandras tankar eller inte även om de inte tillfrågats av oss, ett exempel är: 
 

Billie: Men han säger ju också svaret och ibland så kan det vara bra att använda kossan då, för där säger 
han inte svaret och då kanske man lär sig bättre. 
Alex: Jag håller inte med, hur lär jag mig när jag inte vet svaret? 

 
Därefter lade den tredje eleven till en tanke om hur och varför en räknehändelse skulle kunna 
avslutas med en fråga. Alla elevsvar var på nivå tre, eftersom de berättar om och varför de höll 
med klasskamratens tanke eller inte. Vid observation två förekom det också att eleverna 
berättade om de höll med kamraternas tanke eller inte. Under observation ett ställde vi aldrig 
frågan om eleverna höll med varandras tankar eller inte eftersom det glömdes bort, däremot 
gjorde eleverna detta vid några tillfällen ändå, då hamnade elevsvaren på nivå tre se exempelvis: 
 

Charlie: Jag tycker att minska passar bättre (pekar på hästen). 
Alex: Nej, men vi ska ju inte minska någonting (ser frågande ut)? 
Charlie: Jo, 22-19. 
Alex: Jaha...  



 

27  

I citatet ovan hamnar elevsvaren på nivå tre eftersom eleverna självmant håller med varandras 
tankar eller inte.  
 
Mål 4 - Lägga till något ytterligare i samtalet 
Mål fyra är sammankopplat med nyckelstrategin ”Källan till matematiska idéer”. 
Nyckelstrategin innebär att elever på olika nivåer vågar dela med sig av sina idéer trots att de 
kanske inte tycker likadant som klasskamraterna. En skillnad på låg och hög nivå är hur pass 
spontant eleverna kontrasterar, jämför och delar med sig av sina tankar (Hufferd-Ackles et al., 
2004). 
 
Vid alla observationer ställde vi frågor från mål fyra, det förekom vid något enstaka tillfälle att 
eleverna befann sig på nivå noll. Det var dock vanligare att elevsvaren låg på nivå två då de 
trots att de inte tyckte samma som sina klasskamrater delade med sig av sina tankar när vi 
frågade efter dem. Utifrån transkriberingen kunde vi dock se en progression mellan de tre 
observationerna som visade att eleverna oftare hamnade på nivå tre i observation två och tre 
genom att de lade till och utvecklade sina och varandras resonemang självmant, vilket då styrde 
samtalets riktning. exempel från observation ett och två: 
 
Observation 1 

Vi: Vad tänkte du Billie? 
Billie: Jag tänkte som hästen. 
Vi: Varför tänkte du som hästen? 
Billie: För att 22-19 och då blir det ju svaret. 
Vi: Hur kom du fram till det? 
Billie: För att jag vet att det är tre, jag räknade ut det. 
Vi: Hur visste du att det var subtraktion du skulle använda? 
Billie: Jag tyckte det var ett bra räknesätt.  
Vi: Var det något i frågan som gjorde att du tänkte att hästen hade rätt? 
Billie: Det var för att den använde subtraktion. 

 
I ovanstående citat är vår tolkning att eleven behövde våra stöttande frågor för att lägga till 
något ytterligare till sitt resonemang. Medan eleverna i kommande citat la till information till 
resonemangen själva med hjälp av varandra. 
 
Observation 2 

Vi: Har jag förstått dig rätt om du menar att ingen räknesaga börjar med "det var en gång"? 
Alex: (skakar på huvudet) Jo, men det är ju en räknehändelse. 
Charlie: Detta var mer som en saga. 
Alex: En riktig saga, men här är det ju kronor, karameller och blommor (pekar på de andra förslagen). 
Hästen pratar bara om att den redan visste att svaret var fem. 
Billie: Det är ju inte som en räknehändelse, det är ju bara att den redan vet svaret. 
Charlie: Dom säger ju till exempel att "då åt man upp" men hästen säger bara svaret. Det är ju inte direkt 
någon riktig... För de andra säger ju "om fåret har" "grisarna har" "jag har", men hästen säger bara "det 
var en gång". Fast det kan ju vara med "det var en gång" i en räknehändelse men... 
Alex: Men den passar inte riktigt in i det här. 
Charlie: Det tyckte inte jag heller. 
Billie: Inte jag heller. 
Charlie: Själv håller jag med fåret. 
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En skillnad mellan observationerna var att eleverna i den andra observationen hjälpte varandra 
att lägga till något ytterligare i samtalet utan våra stöttande frågor. 
 
Mål 5 - Tillräckligt med betänketid 
Under alla observationstillfällen tänkte vi på att ge betänketid. Under arbetet med 
transkriberingen upptäckte vi dock att vi inte alltid gjorde det. När eleverna gavs tid att tänka 
kunde de dock utveckla sina tankar mer exempelvis när en elev först inte kunde svara på vår 
fråga men efter betänketid kom den på fler aspekter till sitt resonemang. 
 

Elevernas upplevelser  
Elevernas tankar om arbetet med Talk Moves samtalstekniker 
Under intervjun utgick vi från vår intervjuguide (se bilaga 3) och frågade eleverna hur det hade 
upplevt lektionerna. En elev beskrev att det blev enklare ju fler gånger de provat de olika 
samtalsteknikerna, 

 
Vi: Berätta hur det kändes att prata på våra matematiklektioner? 
Alex: I början kändes det pirrigt men sen blev det bättre och under sista lektionen bäst. 

 
Detta resonemang stärktes även av de övriga deltagarna som också menade att det blev enklare 
att samtala ju fler gånger de provat att göra det.  
 
Utifrån mål ett ”Utveckla dina tankar” beskrev en elev att tankarna var klara i huvudet men att 
det ibland kunde vara svårt att förklara. Detta resonemang stärktes även av de andra deltagarna 
men som även la till att det blev lättare att utveckla sina tankar för varje gång. När vi ställde 
frågor gällande mål två ”Lyssna på och upprepa en kamrats tanke” uttryckte en elev att det var 
pinsamt att återupprepa en kamrats tanke. Eleven beskrev att den hade lyssnat men att det sedan 
var svårt att beskriva tanken med egna ord. Eleverna var i intervjun överens om att det var svårt 
att återupprepa klasskamratens tankar. De beskrev att det under den första observationen kunde 
vara jobbigare att återupprepa varandras tankar jämfört med den sista, dock menade de att det 
fortfarande var svårt även på den sista observationen. Därefter ställdes en fråga kring mål tre 
”Hålla med eller inte”, en elev beskrev då att den innan samtalen trodde att det skulle kunna bli 
långtråkigt att samtala om de olika figurernas påståenden men att det istället blev intressant 
eftersom de tyckte olika. Vidare beskrev en elev att det hade känts bra under samtalet att de 
fick tycka och tänka olika men att de även inte behövde hålla med de andra eleverna hela tiden, 
vilket de i vanliga fall brukar göra. Utifrån mål fyra ”Lägga till något ytterligare i samtalet” sa 
en elev att den tidigare inte alltid vågat dela med sig av sina tankar och istället bara höll med 
sina klasskamrater, men att den under samtalen med Concept Cartoons vågade säga mer vad 
den själv tyckte. En av de andra eleverna beskrev: 

 
Vi: Hur känns det när någon annan hjälper till att utveckla dina tankar?   
Billie: Det kändes bra att någon kunde hjälpa till att förbättra ens tanke.  
 

Utifrån elevernas svar är vår tolkning att de var positiva till Talk Moves mål fyra. När vi frågade 
om det sista och femte målet ”Tillräckligt med betänketid” berättade två elever om hur de 
upplevde betänketiden under samtalen med Concept Cartoons: 
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Alex: Vi får ju upp det direkt när man får frågan, alltså vi kan ju tänka på det ändå. 
Charlie: Ja, vi får ju upp det direkt men så säger ni "kan du tänka lite?" Och då kommer man på ännu 
mer, och mer, som man kan berätta om. Det tyckte jag var bra att ni påminde om. 

 
Vår tolkning är att citaten visar att eleverna uppskattade när längre betänketid gavs då de kunde 
komma på fler aspekter till resonemanget även om de hade tankar om frågan när den precis 
ställts. 
 
Elevernas tankar om arbetet med Concept Cartoons 
En händelse som uppstod under första observationen var att en elev synliggjorde att endast ett 
ord skilde två olika påståenden åt, minska och jämföra. Eleverna samtalade sedan om skillnaden 
mellan orden och vilket påstående som passade bättre med uppgiften. Något som framkom 
under intervjun var att en elev berättade att det var roligt och lärorikt att arbeta med ett och 
samma ämnesinnehåll under alla observationer och att den inte tänkt på att jämföra också hör 
till subtraktion. Något annat som visade sig under samtalet med Concept Cartoons var att två 
elever poängterade att de fiktiva figurernas påståenden som innehöll en uträkning och förklaring 
var likt en lärares klargörande. Medan påståendet där det endast var en uträkning liknade ett 
elevsvar. Se exemplet nedan som är taget ur observation två: 
 

Charlie: Både grisen, fåret och kon kanske skulle vara lite mer som en lärare och hästen säger svaret 
direkt. 
Alex: En elev typ 
Charlie: Jaa! 

 
Citatet skulle kunna avläsas som att eleverna hade förbestämda tankar om talfördelningen 
mellan lärare och elever. Förutom elevernas tankar kring vem som ställde frågor uppkom också 
funderingar kring vardagshändelser och rimlighet. En av händelserna som visade sig var, 
 

Vi: Hade du tänkt på något annat eller liknande sätt Charlie? 
Charlie: Det här var kanske ett lite konstigt svar, men jag tänkte att blommor finns ju oftast på en äng och 
då brukar det inte bara finnas 14 stycken. 

 
Avslutningsvis beskrev eleverna under intervjun att det blev enklare att delta i samtalet ju fler 
tillfällen de fått möjlighet att öva på det.    
 

Sammanfattning  
Vi har under observationerna fått syn på att frågorna som vi ställde var olika effektiva för att 
fördjupa elevernas resonemang även om de ställdes på samma sätt. Däremot kunde en 
progression ses från observation ett till tre då eleverna oftare förklarade, tydliggjorde och 
utvecklade resonemang spontant.  
 
Utifrån den första tabellen ur vårt analysverktyg, ”Mål 1 och 3, Utveckla dina tankar samt hålla 
med eller inte – Nyckelstrategi: Förklara hur man tänker”, kunde vi se att eleverna under den 
första observationen ofta hamnade på nivå noll eller ett då de sällan utvecklade och förklarade 
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sina resonemang samt berättade om de höll med varandra eller inte. Vi fick då ställa stödjande 
frågor som exempelvis, ”Menar du att...”, ”Berätta mer”, ”Håller någon med eller inte?”, men 
när dessa frågor ställdes fördjupade eleverna sina resonemang. Under observation två och tre 
hamnade elevsvaren oftare på nivå tre då vi inte behövde ställa lika många av dessa stödjande 
frågor, eleverna fördjupade då sina resonemang mer spontant och klasskamraterna var aktiva 
lyssnare genom att de deltog i varandras resonemang. När vi kategoriserade in vårt resultat i 
vår andra tabell, ”Mål 2, Lyssna på och upprepa en kamrats tanke – Nyckelstrategi: Ta ansvar 
för lärande och utvärdering”, fick vi syn på att elevsvaren pendlade från nivå noll till tre under 
alla observationer fast vi använde samtalsteknikerna ”Kan du upprepa det … sa?” eller ”Säg 
med dina ord vad ... ju sa”. Däremot kunde vi se att eleverna oftare hamnade på nivå tre då de 
upprepade vad de olika fiktiva figurerna sa. När vi jämförde vårt resultat med den tredje 
analystabellen ”Mål 4, Lägg till något ytterligare i samtalet – Nyckelstrategi: Källan till 
matematiska idéer”, kunde vi se att eleverna ibland hamnade på nivå noll, oftast på nivå två 
men också nivå tre. När vi ställde stödjande frågor till eleverna som exempelvis ”Har du något 
att tillägga?”, ”Varför tror du att..?”, ”Hur kom du fram till detta?”, fördjupade de sitt 
resonemang och dessa frågor ställdes oftare under observation ett. Under observation två och 
tre utvecklade eleverna sina och varandras resonemang mer spontant.  
 
Elevernas egna upplevelser av att samtala kring Concept Cartoons när läraren använder Talk 
Moves olika samtalstekniker var positiva då de menade att det var intressant att arbeta med ett 
och samma ämnesinnehåll på djupet. En elev beskrev vidare att den vågade delade med sig av 
sina tankar trots att den inte brukade göra det i vanliga fall. Under intervjun berättade också en 
elev att det kunde vara svårt att upprepa en annans tanke och att det var pinsamt om man inte 
lyckades. En annan aspekt var att eleverna tyckte att det blev enklare att delge sina tankar desto 
mer de fått öva på det. 

Diskussion  
Syftet med vår studie var att undersöka om Talk Moves kan hjälpa elever att samtala kring en 
Concept Cartoons med modellering av subtraktionshändelser som matematiskt innehåll samt 
hur eleverna själva upplevde detta. I detta avsnitt kommer du att kunna läsa om de delar som vi 
ansåg mest intressanta att diskutera utifrån vårt syfte, frågeställningar i förhållande till vårt 
resultat. Under rubriken ”Frågornas utfall i relation till elevernas resonemang” diskuteras vår 
första forskningsfråga ”Vilka frågetekniker utifrån Talk Moves är effektiva för att få elever att 
utveckla sina resonemang?”. Därefter diskuteras vår andra forskningsfråga ”Hur upplever 
elever att arbeta med Concept Cartoons när läraren använder Talk Moves olika frågetekniker?” 
under rubriken ”Elevernas upplevelser”. Därefter beskrivs vår ”Slutsats” i relation till syfte och 
frågeställningar. Avslutningsvis skrivs förslag på ”Fortsatt forskning” fram. 
 

Frågornas utfall i relation till elevernas resonemang 
Under de deltagande observationerna frågade vi eleverna om de höll med om olika resonemang 
eller inte, de ombads också att förklara och utveckla sina tankar. Skolforskningsinstitutet (2017) 
framhåller forskning som visar att det inte är speciellt vanligt att elever ska ifrågasätta idéer 
genom att hålla med eller inte, de menar därför att det är viktigt att eleverna ges verktyg för hur 
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de ska göra detta men att det dock är något som också menas tar tid. I vår studie träffade vi 
eleverna endast vid tre tillfällen vilket är lite för att eleverna skulle känna sig trygga med 
arbetssättet. När eleverna skulle förklara och utveckla sina tankar ställde vi ibland stödjande 
frågor. Chapin och O´Connor (2007) poängterar att en aspekt för att skapa produktiva samtal 
är att läraren hjälper eleverna att utveckla sina resonemang genom att ställa stödjande frågor. 
Michaels, O´Connor och Resnick (2008) menar att om eleverna ges möjlighet att delta i samtal 
kan de också bli engagerade att dela med sig av sina egna tankar och föra samtalet framåt. 
Utifrån resultatet kunde vi se att eleverna höll med om olika resonemang eller inte samt 
förklarade och utvecklade sina tankar mer spontant i observation två och tre än under 
observation ett. Dessutom menar Chapin och O´Connor (2007) att om eleverna vet vad som 
förväntas av dem samt om de får klargöra sina tankar för andra kan det leda till att de utvecklar 
sina resonemang. En tolkning utifrån vårt resultat i jämförelse med tidigare forskning kan vara 
att eleverna visste vad som förväntades av dem under observation två och tre, vilket ledde till 
att eleverna klargjorde sina tankar och tog ställning till andras mer spontant.  
 
Eleverna gavs också möjlighet att lyssna på och upprepa en kamrats tanke, på så vis kunde de 
också ges tillfälle att ta ansvar för sitt eget lärande. Van der Veen et al. (2017) menar att det är 
viktigt att elever ges möjlighet att fundera över sitt men även andras tänkande, bland annat för 
att kunna ta ansvar för sitt eget lärande. Att det är betydelsefullt om eleverna själva får ta ansvar 
samt lära sig att respektera varandra nämns även i de inledande kapitlen i Lgr 11 (Skolverket, 
2017b). Utifrån nyckelstrategin ”Ta ansvar för lärande och utvärdering” pendlade elevsvaren i 
vår studie från nivå noll till tre under alla observationstillfällen. Hufferd-Ackles et al. (2004) 
menar att nivå noll handlar om att eleverna inte lyssnar eller upprepar varandras tankar till 
skillnad från nivå tre som innebär att eleverna lyssnar aktivt och tar egna initiativ för att klargöra 
och förstå sina klasskamrater. Något som vi däremot fick syn på var att det blev något lättare ju 
fler gånger de hade försökt upprepa och förstå varandras tankar. Att det är svårt att lyssna till, 
förstå och upprepa andras tankar är något som bland annat Franke et al. (2015) framhåller. 
Vidare beskriver de dock att när eleverna ges möjlighet att lyssna till och ta del av andras tankar 
så kan det också leda till att elevernas kunskapsluckor kan fyllas ut. Chapin och O´Connor 
(2007) belyser lärarens roll i samtalet och att det är viktigt att läraren ser till att alla elever blir 
delaktiga i varandras idéer, vilket vi också försökte ge möjlighet till. Dock visade ändå resultatet 
att det var svårt för eleverna att ta del av i andras idéer genom att upprepa dem. Vår tolkning är 
att eleverna inte getts tillräckligt många tillfällen att träna på detta och därför var det också svårt 
för dem att upprepa andras idéer. Något annat som vi också funderat kring som kan vara en 
anledning till att det kan vara svårt att upprepa någons tanke med egna ord är om man inte 
förstår vad klasskamraten menar med den.  
 
Under de olika observationstillfällena frågade vi om eleverna hade något ytterligare att tillägga 
i samtalet och det skedde även att eleverna gjorde detta utan att vi bad om det. Vårt resultat 
visade att det blev en förändring efter observation ett, eleverna blev efter den första 
observationen mer delaktiga och engagerade i att samtala. Chapin och O´Connor (2007) 
beskriver att om eleverna ges möjlighet att lägga till egna tankar i samtalet kan det leda till 
delaktighet. Vidare poängterar Skolforskningsinstitutet (2017) att samtal där alla ges möjlighet 
att delge sina tankar kan leda till att eleverna också blir motiverade att bidra med sina egna 
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idéer. En tolkning av vår empiri kan vara att eleverna vid första observationstillfället var ovana 
och obekväma med att tillägga något till andras resonemang men när eleverna sedan gavs 
möjlighet att göra detta vågade de i större utsträckning och blev då motiverade att bidra med 
sina tankar till samtalet. Michaels, O´Connor och Resnick (2008) menar vidare att om elever 
ges möjlighet att fundera över vad de kan och sätta ord på sina kunskaper kan det leda till att 
de utvecklar sin matematiska kompetens. Vår tolkning är att eleverna med hjälp av varandra 
kunde utveckla sin matematiska kompetens, bland annat när alla tre hjälpte varandra att sätta 
ord på och bidra med sina kunskaper samt klargjorde varför en av de fiktiva figurernas 
subtraktionshändelse inte fungerade.  
 
Under hela vår empiriinsamling tänkte vi på att ge eleverna tid att tänka efter att olika frågor 
ställdes, dock lyckades vi inte alltid. Chapin och O´Connor (2007) beskriver att eleverna 
vanligen inte ges tillräcklig med tid att tänka men att det är en viktig aspekt eftersom 
matematikämnet är så abstrakt. Vidare beskriver forskarna att lärare inte alltid ger betänketid 
för att det är obekvämt med tystnad. Mercer (2008b) poängterar också att inlärning inte går 
snabbt utan att tid behöver ges för att kunskapen ska befästas. Under observationstillfällena 
kändes den långa betänketiden ofta obekväm, men när vi lyckades att ge eleverna tid märktes 
det att de kunde komma på flera synvinklar till sitt resonemang. Trots att det kan vara obekvämt 
med lång betänketid är vår tolkning att eleverna gynnas av den och att det därför är viktigt att 
ge dem tillräckligt med tid. Chapin och O´Connor (2007) menar dessutom att tillräckligt med 
betänketid är grunden för att kunna samtala om något på djupet.  
 

Elevernas upplevelser av samtalen  
Chapin och O´Connor (2007) menar att Talk Moves kan vara ett verktyg för att bedriva 
produktiva samtal däremot poängterar Skolforskningsinstitutet (2017) att det inte finns något 
enkelt svar på hur ett produktivt samtal genomförs eftersom det beror på sammanhang. Vidare 
belyser Chapin och O´Connor (2007) att läraren har en viktig roll i att skapa produktiva samtal 
där alla elever blir delaktiga. Eleverna i vår studie beskrev under intervjun att deras upplevelser 
av att delta i samtalen var att det blev lättare ju fler gånger de övat, vilket också är vår slutsats. 
En annan tanke som uppkommit är att det är många aspekter som spelar in för att skapa 
produktiva samtal, däribland poängterar Chapin och O´Connor att ett respekterande 
samtalsklimat är en förutsättning för att eleverna överhuvudtaget ska vilja delta. Vårt resultat 
visade att elevernas upplevelser var att det var roligt att få hjälp med att förbättra sin tanke och 
eleverna vågade även tycka olika under samtalen. En tolkning av detta i jämförelse med Chapin 
och O´Connor är att elevernas positiva upplevelser beror på att samtalsklimatet under 
observationerna var respekterande. 
 
Mercer (2008a) beskriver att inhämta kunskap och även skapa förståelse för det som ska läras 
inte går snabbt. För att kunskapen ska befästas belyser Skolforskningsinstitutet (2017) att 
utforskande samtal kan användas, på så vis ges elever möjlighet att analysera sina och andras 
idéer på djupet. Vidare menar Chapin och O´Connor (2007) att Talk Moves olika 
samtalstekniker kan hjälpa elever att resonera och fördjupa sina kunskaper och även få syn på 
missuppfattningar. Under intervjun beskrev en elev att arbetssättet med Concept Cartoons och 
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Talk Moves var roligt då de gavs tid att fördjupa sig i ett ämne under alla observationerna och 
att den inte tänkt på att subtraktion är mer än att minska. Larsson (2011) menar att det är vanligt 
att elever endast ser på subtraktion som att minska en mängd. När eleverna resonerade kring 
vår första Concept Cartoons kom en elev fram till att det endast var två ord som skiljde två 
påståenden åt, minska och jämföra. Genom att arbeta med Concept Cartoons menar flera 
forskare (Andrén & Östman, 2012; Keogh & Naylor, 1999; Sepeng, 2013) att man kan få syn 
på missuppfattningar men också flera sätt att komma fram till olika lösningar. Att eleverna fick 
syn på olika lösningsstrategier och missuppfattningar är något som vi också kunde se i vårt 
resultat, exempelvis minska och jämföra. Utifrån intervjun med eleverna var att frågorna utifrån 
samtalsverktygen Talk Moves samt Concept Cartoons kunde hjälpa dem att själva få syn på 
missuppfattningar, olika tillvägagångssätt och på så vis själva komma fram till svaret. Chapin 
och O´Connor (2007) menar dessutom att det är betydelsefullt om läraren ger eleverna 
möjlighet att själva komma fram till svaret genom att ställa stödjande frågor. Vidare menar 
Gökhan (2010) att det är värdefullt för elevers utveckling att de ges möjlighet att utveckla sin 
metakognition, en tolkning utifrån elevens resonemang kring minska och jämföra är att den 
visar medvetenhet om sitt eget tänkande. 
 
En elev berättade under intervjun att när tid gavs att tänka kunde den komma på fler synvinklar 
i sitt resonemang. Chapin och O´Connor (2007) poängterar att är viktigt att ge elever tid att 
tänka. Vidare beskriver Mercer och Dawes (2014) att det är vanligt att läraren tar upp mest 
talutrymme i klassrummet. McAninch (2015) menar vidare att det inte är ovanligt att läraren 
ställer frågor som endast fokuserar på att få fram rätt svar och inte efterfrågar processen till 
svaret. I vårt resultat visade det sig att två av eleverna hade tankar om att de 
subtraktionshändelser som förklarade vägen till svaret var en lärares medan händelser där 
endast svaret stod var en elevs. Vår tolkning utifrån elevernas tankar är likt Mercer och Dawes 
(2014) att undervisningen i skolan domineras av katederundervisning där elever endast ges 
möjlighet till att presentera svaret på en lösning och inte vägen till svaret. Franke et al. (2015) 
beskriver vidare att för att samtalet ska bli produktivt så behöver eleverna ges möjlighet att 
beskriva, klargöra och förklara vägen till hur de kommit fram till ett svar. Det framkom i 
resultatet att eleverna tyckte att det ibland var svårt att utveckla sina tankar men även att de 
upplevde det enklare att klargöra sina resonemang när de provat samtalsteknikerna flera gånger 
och att de tillsammans kunde utveckla varandras tankar. Franke et al. menar dock att om läraren 
ställer frågor på rätt sätt, kan det hjälpa elever att fördjupa sitt resonemang och klargöra vägen 
till deras lösning. Ytterligare ett sätt att se på det var likt det som Franke et al. menar att om 
eleverna ges möjlighet att samtala i matematiken om varandras idéer kan de själva bli 
engagerade till att driva samtalet framåt. En elev beskrev dessutom att den trodde att samtalen 
skulle bli långtråkiga men att det istället var intressant då det fanns mycket att samtala om. Vår 
tolkning är att genom Talk Moves olika samtalstekniker kan fler elevers tankar och idéer lyftas 
vilket leder till att det blir mer att samtala om och på så vis mindre långtråkigt. Chapin och 
O´Connor (2007) menar att en fördel med Talk Moves är att fler elevers idéer och tankar kan 
lyftas och samtalas om, vilket också gör fler delaktiga.  
 
Förutom funderingar kring vem som ställer vilka frågor eller hur lärare och elever klargör sina 
resonemang uppkom tankar kring rimlighet i en av subtraktionshändelserna i våra Concept 
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Cartoons. Enligt kursplanen för matematik i Lgr 11 (Skolverket, 2017b) är det väsentligt att 
elever ges möjlighet att arbeta med vardagsnära händelser i matematiken för att de ska få syn 
på vilken nytta de har för ämnet i vardagen. Frisk (2009) menar vidare att subtraktion kan vara 
särskilt bra att arbeta med just för att de har koppling till vardagliga händelser. En elev frågade 
sig hur rimligt det var att fåret endast hade 14 blommor då det finns hundratals blommor på 
ängen där får betar. Pettersson et al. (2010) menar att vardagshändelser ibland kan ställa till det 
för elever eftersom de fastnar i det vardagliga och då inte kan bortse från att det är orimligt och 
se matematiken i händelsen. I vårt resultat kunde vi också se tendenser till detta, men frågan är 
ju egentligen om hur pass vardagliga händelserna blir för eleverna eller om vi endast följer en 
tradition av hur en subtraktionshändelse ska se ut. Franke et al. (2015) menar dessutom att 
samtal i matematik ska användas för att stärka elevers kunskaper i matematik. En annan aspekt 
som Sepeng (2013) menar är att Concept Cartoons kan vara ett samtalsverktyg för att samtala 
kring vardagsnära händelser, vi valde därför att använda oss av det men utifrån vårt resultat kan 
vi också konstatera att vardagshändelser kan förvirra. Vi valde uppgifter utifrån ett traditionellt 
sätt att tänka kring subtraktion men är frågande till hur vardagsnära det egentligen är med får 
som betar på en äng, dessutom har funderingar väckts kring om det matematiska innehållet 
tappas bort om eleverna fastnar i vardagen. 
 

Slutsats 
Vår slutsats är att det svårt att se vilka av Talk Moves olika frågor som var effektiva för att 
utveckla elevers resonemang, då elevsvaren pendlade från nivå noll till tre under alla 
observationerna. Vad vi däremot fick syn på var att ju fler gånger eleverna mött och använt 
Talk Moves olika samtalstekniker så kunde elevernas resonemang oftare hamna på nivå tre, 
vilket ofta innebar att eleverna utvecklade och fördjupade sina och varandras resonemang mer 
självmant. Elevernas upplevelser av arbetet var att betänketid var värdefullt, att det blev enklare 
ju fler gånger de provat de olika teknikerna men också att det var svårt och ibland pinsamt när 
man inte kunde upprepa någons tanke. Just att upprepa var det som vi kunde se var svårast, vår 
slutsats är att arbetet med Talk Moves är något som tar tid och att det skulle behövts mer tid för 
eleverna oftare ska komma upp till nivå tre, samtidigt som det var intressant att se hur pass stor 
progressionen ändå blev på så kort tid.  
 

Fortsatt forskning 
Eftersom vi fick syn på att Talk Moves och Concept Cartoons kan vara produktiva verktyg för 
att utveckla kunskaper kring subraktionshändelser och förmågan att modellera vore det 
intressant att undersöka vad detta skulle kunna leda till om arbetet skulle skett under längre tid. 
En annan intressant undersökning skulle kunna vara hur Talk Moves och Concept Cartoons kan 
användas i andra ämnen. Det hade också varit intressant att undersöka hur lärare med hjälp av 
samtalsverktygen skulle kunna arrangera undervisningen för att elever ska ges möjlighet att 
samtala i helklass eller mindre grupper. 
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Bilagor 
Bilaga 1 

Concept Cartoons 
Observation 1 

 



 

 

Observation 2 

 
 
 



 

 

Observation 3 

 

 



 

 

Bilaga 2  
Stödmall utifrån Talk Moves fem mål 
 
Talk Moves  

- Stödmall 
 

Mål 1: Utveckla dina tankar  
Berätta mer..  
Menar du att..?  
  
Mål 2: Lyssna på och upprepa en kamrats tanke  
Kan någon upprepa det ... sa?  
Säg med dina ord vad .. just sa!  

  

Mål 3: Hålla med eller inte  

Håller någon med? Berätta!  
Håller någon inte med? Berätta!  
  
Mål 4: Lägga till något ytterligare i samtalet  
Kan någon säga något mer om det... sa?  
Har du något att lägga till?  
-Varför tror du att?  
-Hur kom du fram till detta?  
  
Mål 5: Tillräckligt med betänketid  
Viktigt med betänketid  
Samtala i par  
 
  



 

 

Bilaga 3 
Intervjuguide  
 
Frågor till elevintervjun i grupp 
 

1. Berätta hur det kändes att prata på våra matematiklektioner?  

2. Under lektionerna har vi arbetat med Concept Cartoons, beskriv vad ni 

tyckte om det?   

3. Berätta hur du upplevde frågorna under matematiksamtalen?  

• Hur kändes det att prata om egna tankar inför gruppen?  

• Hur känns det att lyssna på varandras tankar?   

• Hur känns det att samtala om varandras tankar?  

• Vad tycker ni om att ifrågasätta varandras tankar?  

• Beskriv hur det kändes att ta hjälp av varandra för att utveckla idéerna?  

• Hur känns det när någon annan hjälper till att utveckla dina tankar?   

• Gavs ni tillräckligt med tid att tänka? Beskriv..   

 
  



 

 

Bilaga 4 
Missivbrev och samtyckestalong  
 

 
  



 

 

Bilaga 5 
Insatser i examensarbetet 
 

Lisa:  

• Litteraturläst  
• Delat ansvar under observationerna och intervju  
• Framskrivning av arbete  

Linnéa:  

• Litteraturläst  
• Delat ansvar under observationerna och intervju  
• Framskrivning av arbete  

 
Vi har gjort alla delar i examensarbetet tillsammans. 
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