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Sammendrag 

Formålet med denne studien er å undersøke samtalemønstre mellom lærer og elever innenfor 

temaet tall og algebra. Tidligere forskning viser at spørsmål-svar-sekvenser er det 

dominerende samtalemønstret i de fleste klasserom. I slike klasserom har læreren ofte en 

sterkt styrende rolle, og elevene får gjerne spørsmål hvor det er tilstrekkelig å gi korte svar. På 

den måten blir elevene lite involvert i samtalene. Denne studien ønsker å besvare 

problemstillingen: Hva karakteriserer samtalemønstrene mellom lærer og elever under 

helklasseundervisning i to klasserom der de arbeider med temaet tall og algebra? 

Problemstillingen blir besvart gjennom videoobservasjon og analyse av data fra to ulike 

klasserom på 8. trinn. Ett av disse klasserommene har innslag av utforskende undervisning, 

mens det andre klasserommet har en tradisjonell tilnærming til undervisningen. De observerte 

dialogene blir analysert ved hjelp av analysekategorier som bygger på tidligere forskning om 

samtalemønstre. Studien baseres på videodata fra LISA-studien (Linking Instruction and 

Student Achivement) ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.  

Analysen av datamaterialet viser at spørsmål-svar-sekvenser er den mest utbredte 

samtaleformen i begge klassene. Et av hovedfunnene fra denne studien, er at elevenes rolle i 

et slikt mønster ikke behøver å være begrenset til å gi korte svar. Hvis læreren legger til rette 

for det, kan elevene være mer aktivt involvert i dialogene ved å komme med lengre 

forklaringer til hvordan matematikkoppgaver er løst. Funn fra denne studien viser også at 

elevene i liten grad tar initiativ til å starte samtaler under helklasseundervisning, og at dette i 

størst grad skjer i klasserommet med utforskende undervisning. Samtidig viser resultatene at 

elevene i svært liten grad avgjør om en matematisk forklaring, eller et matematisk svar er godt 

nok. Dette kan tyde på at normene som eksiterer i de to klassene er preget av at kun læreren 

kan verifisere om et matematisk resultat er tilstrekkelig.  

 

 

 

 

  



VI 

 

 



VII 

 

Forord 

Denne oppgaven markerer slutten på fem år med studier. Det har vært fem fine år, og i den 

forbindelse er det mange som bør takkes.  

Jeg vil starte med å gi en stor takk til mine to veiledere: Roar Bakken Stovner og Guri 

Nortvedt. Dere har hele tiden vært positive og interessert, noe har gitt meg inspirasjon i 

arbeidet med denne oppgaven. Takk for verdifulle innspill og god veiledning. Jeg vil også 

takke alle på LISA-prosjektet som har gjort denne studien mulig. Takk til Bjørn på videolaben 

for all hjelp med det tekniske.  

Jeg vil rette en stor takk til Marte og Preben for mange hyggelige pauser både i arbeidet med 

masteroppgaven og tidligere i studiet. På dager hvor arbeid med masteroppgaven ikke fristet 

like mye, er det likevel alltid hyggelig å se dere. Dere har begge også kommet med gode 

innspill underveis i skrivingen. Takk til alle på lektorprogrammet realfag som har gjort dette 

til en fin studietid.  

En stor takk til min kjære samboer, Thea. Du er alltid en god støtte, og det settes stor pris på. 

Takk til min bror, Fredrik for at du tok deg tid til å lese gjennom oppgaven.  

 

Blindern, mai, 2017 

Bjørnar Hansen   

 

 

  



VIII 

 

 



IX 

 

Innholdsfortegnelse 

1 Innledning ......................................................................................................................... 1 

1.1 Temavalg og matematikkdidaktisk relevans ............................................................... 1 

1.2 Problemstilling............................................................................................................. 2 

1.3 Oppgavens struktur ...................................................................................................... 3 

2 Teoretisk perspektiv ......................................................................................................... 5 

2.1 Læringsteori ................................................................................................................. 5 

2.2 Tradisjonell undervisning ............................................................................................ 6 

2.3 Utforskende undervisning............................................................................................ 6 

2.4 Normer i klasserommet ............................................................................................... 7 

2.5 Oppgaveparadigmet ..................................................................................................... 8 

2.6 To typer samtaler ......................................................................................................... 9 

2.7 Helklasseundervisning og samtalemønstre i norske klasserom ................................... 9 

2.8 Hva vet vi om samtalemønstre i matematikkundervisningen? .................................. 10 

2.8.1 Samtalemønstrenes "default option" – IRE/F .................................................... 10 

2.8.2 Utvidet IRE-mønster .......................................................................................... 12 

2.8.3 Samtalemønster som ender i topaseeffekt .......................................................... 13 

2.8.4 Traktmønstret ..................................................................................................... 14 

2.8.5 Samtaler i utforskende matematikkundervisning ............................................... 16 

2.8.6 Fokuseringsmønster ........................................................................................... 16 

2.8.7 IC-modellen ........................................................................................................ 17 

2.9 Algebra ...................................................................................................................... 19 

3 Metode ............................................................................................................................. 21 

3.1 Valg av metode .......................................................................................................... 21 

3.2 LISA-prosjektet ......................................................................................................... 21 

3.2.1 Kamerabruk ........................................................................................................ 22 

3.2.2 Innsamling av videodata ..................................................................................... 23 

3.3 Kriterier for utvalg ..................................................................................................... 23 

3.3.1 Utvalg ................................................................................................................. 24 

3.4 Etiske betraktninger ................................................................................................... 25 

3.5 Kvalitativ videoobservasjon ...................................................................................... 26 

3.5.1 Observasjon ........................................................................................................ 26 



X 

 

3.5.2 Videoobservasjon ............................................................................................... 27 

3.5.3 Videoobservatørrollen ........................................................................................ 28 

3.5.4 Andregenerasjonsforsker .................................................................................... 28 

3.6 Analyse og analysekategorier .................................................................................... 29 

3.6.1 Analysekategorier ............................................................................................... 30 

3.6.2 Strategi for analyse ............................................................................................. 30 

3.7 Validitet og reliabilitet ............................................................................................... 32 

3.7.1 Validitetstrusler .................................................................................................. 32 

3.7.2 Indre validitet ..................................................................................................... 33 

3.7.3 Ytre validitet ....................................................................................................... 34 

3.7.4 Begrepsvaliditet .................................................................................................. 34 

3.7.5 Reliabilitet .......................................................................................................... 35 

4 Resultater ........................................................................................................................ 37 

4.1 Beskrivelse av timene ................................................................................................ 37 

4.2 Behov for ny kategori ................................................................................................ 39 

4.3 Resultater fra klasse A ............................................................................................... 39 

4.3.1 Analyse av samtalemønstrene på klasse A ......................................................... 39 

4.3.2 Fremstilling av de ulike samtalemønstrene på klasse A .................................... 47 

4.4 Resultater fra klasse B ............................................................................................... 49 

4.4.1 Analyse av samtalemønstrene på klasse B ......................................................... 49 

4.4.2 Fremstilling av de ulike samtalemønstrene på klasse B ..................................... 55 

5 Diskusjon ......................................................................................................................... 57 

5.1 Undervisningen i klasse A ......................................................................................... 57 

5.2 Samtalemønstrene i klasse A ..................................................................................... 58 

5.2.1 Mange IRE/F-sekvenser, men … ....................................................................... 58 

5.2.2 Elevenes initiativ til dialog ................................................................................. 60 

5.2.3 Andre samtalemønstre fra undervisningen ......................................................... 61 

5.3 Undervisningen i klasse B ......................................................................................... 62 

5.4 Samtalemønstrene i klasse B ..................................................................................... 64 

5.4.1 Høy forekomst av IRE/F-mønster ...................................................................... 64 

5.4.2 Elevenes initiativ til dialog ................................................................................. 65 

5.4.3 Andre samtalemønstre fra undervisningen ......................................................... 66 

5.5 Bredde og variasjon i samtalemønstre ....................................................................... 69 



XI 

 

6 Avslutning ....................................................................................................................... 73 

6.1 Oppsummerende refleksjoner .................................................................................... 73 

6.2 Implikasjoner for praksis og videre forskning ........................................................... 74 

7 Litteraturliste .................................................................................................................. 75 

 

Figurer og tabeller 

Tabell 1: Analysekategorier ..................................................................................................... 30 

Tabell 2: Frekvens samtalemønstre klasse A ........................................................................... 48 

Tabell 3: Initiativtaker til samtale klasse A .............................................................................. 48 

Figur 1: Den prosentvise varigheten for samtalemønstrene på klasse A ................................. 49 

Tabell 4: Frekvens samtalemønster klasse B ........................................................................... 56 

Tabell 5: Initiativtaker til samtale klasse B .............................................................................. 56 

Figur 2: Den prosentvise varigheten for samtalemønstrene på klasse B .................................. 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 

 

 

 

  



1 

 

1 Innledning 

Min egen interesse for helklassesamtaler kom gjennom erfaringer fra praksis, og som faglærer 

i matematikk. Jeg erfarte at samtalene ofte gikk inn i de samme sporene, og at jeg var den 

mest aktive parten i dialogene. Elevenes bidrag var ofte korte og involverte lite kognitiv 

utfordring. Disse bidragene kunne være å forklare neste steg i løsningen av en likning, og 

gikk dermed lite i dybden på matematikken. Hvis elevene ikke var i stand til å svare kom jeg 

ofte med hint, eller forenklet oppgaven slik at de kunne svare. Selv om min intensjon var å 

aktivisere elevene gjennom dialog og helklassesamtale, var nok elevene ganske passive. I 

starten av min undervisningspraksis hadde jeg lite fokus på hvordan jeg kommuniserte med 

elevene. I seinere tid har jeg innsett at helklassesamtalene var preget av hvordan jeg selv 

opplevde dette gjennom 13 års skolegang. Siden jeg oppdaget at helklassesamtalene ikke 

samsvarte med mine intensjoner, ønsket jeg å lese meg opp på litteratur på feltet og fordype 

meg i temaet i denne masteroppgaven.  

1.1 Temavalg og matematikkdidaktisk relevans 

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen, Matematikksenteret; trekker i sin rapport frem 

fem temaer som står sentralt i matematikkdidaktisk forskning, der et av disse er utforskende 

matematikkundervisning (Nosrati & Wæge, 2015). Innenfor denne undervisningstradisjonen 

er diskusjon i helklasse en aktivitet som står sentralt, hvor løsninger og strategier diskuteres i 

fellesskap med læreren (Stein, Engle, Smith, & Hughes, 2008). Samtalemønstre som 

forbindes med utforskende undervisning er ikke utelukkende tema for denne masteroppgaven. 

Likevel antyder dette at vi behøver kunnskap om hvordan helklassesamtaler forgår i 

undervisningen.  

Under helklassesamtaler har læreren en sentral rolle i samtaler med elever. Samtidig viser 

forskning at læreren er viktig for elevenes læring (Hattie, 2009), og at læreren bør innta en 

aktiv rolle ved ledelse av helklassesamtaler (Stein et al., 2008). Forskerne legger vekt på at 

det ikke er tilstrekkelig å legge til rette for helklassesamtaler, men at strukturen og innholdet i 

samtalen er av avgjørende betydning. For å øke elevenes læring under helklassesamtaler i 

matematikk er det derfor interessant å studere samtalemønstre når klassen arbeider i en 

helklassesituasjon, noe som vil være av didaktisk relevans. Samtidig viser den siste TIMSS-

rapporten at norske ungdomsskoleelever skårer dårlig i algebra (Bergem, 2016). Ifølge 
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Naalsund (2012) referert i Nosrati og Wæge (2015, s. 5) er også algebra den delen av 

skolematematikken hvor det er flest algoritmer og huskeregler for å løse problemer. Dette gjør 

at algebra som tema blir ekstra interessant med tanke på å undersøke hvordan 

helklassesamtalene foregår. Spørsmålet blir da om samtalene som foregår i helklasse først og 

fremst begrenser seg til å omhandle fakta knyttet til regler og algoritmer, eller om 

samtalemønstrene går mer i dybden.   

I Rammeverk for grunnleggende ferdigheter beskrives fem grunnleggende ferdigheter som går 

på tvers av fag, og som er en del av læreplanen LK06 (Utdanningsdirektoratet, 2015). En av 

disse er muntlige ferdigheter. I beskrivelsen av disse ferdighetene står det "Muntlige 

ferdigheter er en forutsetning for utforskende samtaler der vi skaper og deler kunnskap med 

hverandre" (Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 5). Denne beskrivelsen antyder at både lærere og 

elever har et ansvar for å delta i samtaler. Samtidig indikerer dette at ikke bare læreren skal 

styre og fungere som en autoritet i dialogene, men at også elevene skal bidra med sin 

kunnskap i undervisningen. På denne måten blir kommunikasjon og samtaler et sentralt tema 

det bør forskes på slik at vi får økt kunnskap om feltet, og dermed kan forsøke å optimalisere 

undervisningen slik at vi kan tilrettelegge best mulig for elevene.     

1.2 Problemstilling  

Min problemstilling for denne masteroppgaven er: "Hva karakteriserer samtalemønstrene 

mellom lærer og elever under helklasseundervisning i to klasserom der de arbeider med 

temaet tall og algebra"? 

Denne problemstillingen innebærer å undersøke hvilke samtalemønstre som fremkommer i 

undervisningen. Samtidig er det interessant å undersøke hvordan ansvarsfordelingen er 

mellom elever og lærer under disse dialogene. I dette ligger spørsmålet om det er lærer eller 

elever som tar initiativ til å starte dialoger, og hvilken part som er den dominerende aktøren i 

disse samtalene. På samme måte vil det være av interesse å undersøke om også elever kan 

vurdere om en matematisk respons er tilstrekkelig, eller om det kun er læreren som styrer 

dette.  

For å besvare problemstillingen vil jeg gjennomføre en kvalitativ videoobservasjonsstudie i to 

klasser som har helklasseundervisning innenfor temaet tall og algebra. Mine data er hentet fra 
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LISA-studien1. Jeg vil observere helklassesamtalene som fremkommer i én dobbeltime i en 

klasse, og to separate timer i den andre klassen. Bakgrunnen for at akkurat disse klassene er 

valgt ut er todelt. For det første har begge disse klassene helklasseundervisning innenfor tall 

og algebra. For det andre har de to klassene ulik tilnærming og struktur på undervisningen. I 

en av disse klassene er mesteparten av undervisningen sentrert rundt oppgaver i læreboken. 

Den andre klassen arbeider med en oppgave som kan løses på flere måter, og har en struktur 

hvor de først jobber i par før oppgaven diskuteres i helklasse. Oppgaver fra læreboken 

benyttes også i denne klassen, men i mindre grad i den observerte undervisningen. Formålet 

med å velge ut disse klassene er at de kan vise bredde med tanke på hva som karakteriserer 

helklassedialogene mellom lærer og elever.  

Disse samtalene vil kodes i kategorier basert på et analytisk rammeverk som bygger på 

forskning om samtalemønstre fra teorikapitlet. Deler av samtalene fra den observerte 

undervisningen vil transkriberes, og seinere diskuteres opp mot litteraturen.  

Målet med studien er få innblikk i hvordan dialogene foregår mellom lærer og elever.  

Litteraturen og tidligere forskning viser at samtalene mellom lærer og elever i klasserommet 

domineres av læreren, samtidig som elevene blir gjenstand for lite kognitiv utfordring. Ved å 

identifisere disse helklassesamtalene kan derfor bevisstheten økes rundt hvordan lærere 

kommuniserer med elevene i klasserommet. I tillegg er det mulig at andre lærere og 

lærerstudenter kan gjenkjenne seg i disse situasjonene, og dermed få et mer bevisst forhold til 

sin egen klasseromspraksis.  

1.3 Oppgavens struktur  

Jeg har i dette kapitlet presentert temavalg, den matematikkdidaktiske relevansen og 

problemstillingen. Oppgavens tema er samtalemønstre innenfor temaet tall og algebra, og 

hvordan samtaler arter seg i to ulike klasserom. I kapittel to vil jeg presentere mitt teoretiske 

perspektiv, sammen med relevant forskning om helklassesamtaler og samtalemønstre. I tillegg 

vil jeg presentere utvalgt forskning om algebra, som kan ha relevans for innholdet i 

helklassesamtaler. Tidligere forskning om samtalemønstre vil videre danne grunnlaget for 

analysekategorier som vil presenteres i kapittel tre. Disse kategoriene vil seinere benyttes til å 

analysere resultater fra videoobservasjonen. Kapittel tre vil ta for seg forskningsdesignet som 

                                                 
1 Se kapittel 3.2 
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benyttes i denne oppgaven, i tillegg til metoden som benyttes til å besvare min 

problemstilling. Dette innebærer å diskutere fordeler og ulemper knyttet til videoobservasjon 

som metode og gjenbruk av andres data. Jeg vil også i dette kapitlet gå mer i dybden på 

hvordan utvalget er bestemt, og hvilke strategier som benyttes til å analysere datamaterialet. 

Avslutningsvis i kapittel tre vil jeg ta for meg oppgavens validitet og reliabilitet.  

I kapittel fire vil jeg presentere resultatene fra videoobservasjonen. Resultatene omfatter 

transkripsjoner for å eksemplifisere ulike samtaler og samtalemønstre. Dette sammen med 

forekomsten til de ulike samtalemønstrene, og tiden som er benyttet innenfor de ulike 

mønstrene. De ulike funnene vil danne grunnlaget for diskusjon i kapittel fem, og drøfting 

opp mot relevant teori og forskning som er presentert i kapittel to.  

Avslutningsvis i kapittel seks vil jeg foreta en oppsummering av studiens hovedfunn, og 

presentere dette i sammenheng med innledningen og problemstillingen. Her vil jeg også 

komme med didaktiske implikasjoner, og forslag til videre forskning.   
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2 Teoretisk perspektiv  

I dette kapitlet vil jeg ta for meg tidligere forskning og teori som handler om ulike 

samtalemønstre. Kapitlet trekker på både nasjonal og internasjonal forskning. Innledningsvis 

tar jeg for meg bakgrunnskunnskap som ligger som et premiss for hvorfor samtaler er en 

viktig del av undervisningen. I dette ligger læringsteori, normer, og hvordan lærebøkene kan 

legge føringer på hvilke samtaler som oppstår i klasserommet. Videre vil kapitlet gi en 

gjennomgang av hva vi vet om samtaler og samtalemønstre i norske klasserom. Deretter vil 

jeg ta for meg ulike samtalemønstre, som seinere vil benyttes som kategorier for å beskrive 

ulike samtalemønstre som observeres i klasserommet. Helt til slutt vil jeg trekke inn relevant 

forskning om algebra, som kan ha betydning for innholdet i helklassesamtalene.  

2.1 Læringsteori  

Læringsteorien som ligger til grunn for denne oppgaven er sosiokulturell læringsteori.  

I læringsprosesser kan det være problemer og utfordringer som individet ikke er i stand til å 

klare på egenhånd, men kan klare det med veiledning fra en voksen eller annen kompetent 

person (Vygotskij, 1978). Den nærmeste utviklingssonen er ifølge Vygotskij (1978) det nivået 

som ligger mellom det aktuelle og potensielle utviklingsnivået til individet. Med bakgrunn i 

dette læringssynet vil derfor en elev være avhengig av andre i sin læringsprosess. Et annet 

begrep som ofte kommer frem sammen med den nærmeste utviklingssonen er stillasbygging 

eller scaffolding. Sharpe (2006) fremhever at stillasbygging er et begrep med utstrakt bruk 

innenfor utdanning, og er den hjelpen eller støtten en elev trenger for å nå et spesifikt mål. Et 

slikt mål vil ikke være oppnåelig hvis ikke eleven får denne støtten. Innenfor et sosiokulturelt 

læringssyn er både språket og dialogen viktig (Sharpe, 2006). Det legges vekt på at dialogen 

kan være et redskap for lærer og elever for å tilegne seg ny kunnskap når det arbeides 

innenfor den nærmeste utviklingssonen. Ifølge Voigt (1994) er også matematisk mening et 

produkt av sosiale prosesser og interaksjon. Basert på dette læringssynet vil derfor 

klasseromdialogen være en arena der eleven kan utvikle kunnskap ved å delta i samtale 

sammen med lærer og medelever.   

Et begrep som i så måte bør defineres er kunnskap. Ifølge Kitcher referert i Imm og Stylianou 

(2011, s. 131) er kunnskap sosialt konstruert, og kan endre seg både over tid og innenfor et 
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samfunn. Basert på dette beskriver Imm og Stylianou (2011) at kunnskapen som produseres er 

formet av hvordan man lærer og jobber med matematikk. Det legges vekt på at læring 

innenfor matematikk derfor ikke er en passiv virksomhet, men at kunnskap påvirkes av 

hvordan den er produsert.    

2.2 Tradisjonell undervisning  

Observasjoner fra norske klasserom før innføringen av Kunnskapsløftet viste at 

undervisningen i stor grad fulgte et tradisjonelt undervisningsmønster (Alseth, Breiteig, & 

Brekke, 2003). Ifølge forskerne starter en slik undervisning ofte med at læreren gjennomgår 

lekser, før nytt lærestoff presenteres. Etter presentasjon av det nye lærestoffet arbeider 

elevene individuelt med å løse tilsvarende oppgaver i lærebøkene. Denne beskrivelsen er 

sammenfallende med hvordan Alrø og Skovsmose (2002) beskriver tradisjonell undervisning. 

Disse forskerne beskriver en slik undervisning som en typisk måte å organisere klasserommet. 

Læreren starter med å presentere matematiske idéer og teknikker for hvordan elevene kan løse 

ulike problemer knyttet til emnet. Denne undervisningen er ofte tett knyttet opp mot hvordan 

lærestoffet er presentert i læreboken. Videre arbeider elevene med utvalgte oppgaver fra 

læreboken, mens flere slike oppgaver gis i lekse. Alseth et al. (2003) understreker at en slik 

undervisning ofte er lite differensiert ved at oppgavene gjerne har en korrekt fremgangsmåte, 

og et riktig svar. Forskerne påpeker at dette fører til en undervisning hvor alle elevene må 

gjennom det samme fagstoffet på samme tid, og samtalene i klasserommet blir preget av 

hvorvidt en løsning er korrekt eller ikke. De understreker at denne formen for undervisning 

gir lite rom for diskusjoner av fagstoffet. Likevel kan også andre elementer legges til i en slik 

undervisning, som at elevene presenterer sine løsninger på utvalgte oppgaver (Alrø & 

Skovsmose, 2002).  

2.3 Utforskende undervisning  

Noen skoler og klasser har en annen tilnærming til undervisningen enn den tradisjonelle 

organiseringen. Yackel (1995) påpeker at utforskende undervisning står i kontrast til 

lærerdominert undervisning som jeg tolker til å være sammenfallende med den tradisjonelle 

tilnærmingen. Denne beskrivelsen tilsvarer det Alrø og Skovsmose (2002) skriver om 

utforskende landskap. De fremhever at det i slike klasserom i større grad benyttes åpne 

oppgaver som kan løses på flere måter. Utforskende undervisning blir sett på som en aktivitet 
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der elevene oppmuntres til utforskning, gjøre antakelser, problemløsning og kommunikasjon 

(Wachira, Pourdavood, & Skitzki, 2013). Dette kan knyttes til det Yackel (1995, s. 134) 

beskriver for helklassesamtaler hvor det er forventet at elever skal forklare løsningsstrategier, 

lytte til andre elevers forklaringer, stille spørsmål, og gi utfordringer. En slik undervisning 

skiller seg derfor fra den tradisjonelle ved at elevene i større grad oppmuntres til å utforske 

oppgaver som kan ha flere løsninger, eller løses på ulike måter. I et slikt klasserom har 

læreren et ansvar for å bygge opp og utvikle en felles forståelse, og ikke bare avgjøre om 

svarene på en oppgave er korrekt (Stein et al., 2008). De fremhever at en slik undervisning 

ikke begrenses til gjennomgang, og det å løse oppgaver, men at klassen skal være en ressurs 

for hverandre. Dette kan ifølge Stein et al. (2008) både skje gjennom deling av strategier og 

løsninger.   

2.4 Normer i klasserommet  

Hva som karakteriserer samtalene i et klasserom kan være ulikt fra klasse til klasse. Selv 

innenfor samme fag og årstrinn. I klasserommet eksisterer det sosiale normer, og 

klassediskursen er også basert på sterke sosiale strukturer (Voigt, 1994). De sosiale 

strukturene og rutinene som er etablert i klasserommet kan være vanskelig å forandre. 

Lampert (1990) vektlegger at elevenes tanker og holdninger til matematikk er formet av flere 

års erfaring fra skolen. I dette menes at mange har en oppfatning om at matematikk handler 

om følge strikte regler som er gjennomgått av lærer, og at matematiske løsninger er noe som 

må verifiseres av læreren for å være en matematisk sannhet. I en studie av Yackel og Cobb 

(1996) skilles det mellom sosiale og sosiomatematiske normer. Denne studien ser på et 

klasserom i barneskolen som har en utforskende tilnærming til undervisningen. De sosiale 

normene er ikke spesifikke for matematikk, og kan innebære forventning om at elevene skal 

forklare hvordan de har tenkt, eller forklare sine løsninger. En sosiomatematisk norm handler 

om verdiene som eksisterer i klasserommet; for eksempel knyttet til hva som er en akseptabel 

matematisk begrunnelse, eller hva som akseptabel matematisk forklaring. Det legges vekt på 

at disse sosiomatematiske normene ikke kommer utenfra klasserommet, men etableres 

gjennom interaksjon mellom elevene og læreren. Av den grunn vil disse normene være 

forskjellig i ulike matematikklasserom. Til tross for at denne studien er basert på utforskende 

undervisning, er det rimelig å anta at de sosiomatematiske normene ikke er unike for slike 

klasserom, men også eksisterer i mer tradisjonelle tilnærminger til undervisningen. Den 



8 

 

sosiale settingen i klasserommet har også knyttet til seg bestemte regler (Balacheff, 1990). I 

dette ligger det at de sosiale interaksjonene i et klasserom er basert på regler. Disse reglene 

kan omhandle legitimiteten til et matematisk problem, eller et felles ansvar mellom lærer og 

elev med tanke på hva som er en fullverdig løsning. Disse reglene utgjør ifølge Balacheff 

(1990) den didaktiske kontrakten. En slik kontrakt er et felles ansvar som binder lærer, elev, 

og fagstoffet sammen med klassemiljøet (Brousseau, 1997).  

2.5 Oppgaveparadigmet 

Oppgavene som benyttes i undervisningen er ofte hentet fra en lærebok eller andre digitale 

ressurser. Med oppgaveparadigmet menes at undervisningen er preget av mye oppgaveløsning 

fra en lærebok. Oppgaveparadigmet kan legge føringer på undervisningen, og knyttes til 

tradisjonelle kommunikasjonsmønster i klasserommet (Alrø & Skovsmose, 2002). Det legges 

vekt på at oppgaveparadigmet har påvirkning på matematikkutdanningen, organiseringen av 

enkelttimer, samtalemønsteret mellom lærer og elev, og matematikkens sosiale rolle i 

samfunnet (Alrø & Skovsmose, 2002). Det er viktig å belyse oppgaveparadigmet for å kunne 

rette fokus mot føringene dette legger på samtalemønstrene i et klasserom. Forskerne 

fremhever at oppgavene som gis i matematikkundervisningen vanligvis er gitt av personer 

som står på utsiden av undervisningssituasjonen. Som regel er dette lærebokforfatterne. Dette 

kan føre til at lærebokens tekst og oppgaver legger vilkårene både for klasseromspraksisen, og 

kommunikasjonen som finner sted. Mellin-Olsen (1990) gir en beskrivelse av 

oppgavediskursen som kan være sammenfallende med oppgaveparadigmet. I en studie der 

læreres didaktiske kunnskapsbegrep i matematikk ble undersøkt, var et av funnene at lærerne 

var svært bundet til andres forventinger da det gjald håndtering av disse kunnskapene, og for 

ungdomsskolelærere var dette spesielt muligheten for at elevene kom opp til eksamen 

(Mellin-Olsen, 1990, s. 47). Det vektlegges at oppgavediskursen er et språk og en praksis som 

knyttes til skolen som institusjon og matematikkundervisningens tradisjon. Med bakgrunn i 

studien beskrives det at oppgaver og læreboken er førende for matematikkundervisningen og 

organiseringen av matematikktimene. Det rettes fokus på at den største utfordringen med 

oppgavediskursen er ulikt tempo hos elevene når det gjelder løsning av oppgaver, sammen 

med tidspress for å komme gjennom pensum i tide. I tillegg belyses det at dette er med på å 

skape problemer når det kommer til differensiering i klassen.  
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2.6 To typer samtaler  

Begreper som ofte fremkommer i litteraturen er dialogisk og univokal samtale. Ifølge Lotman 

og Eco (1990) finnes det to intensjoner med kommunikasjon. Disse er; «å produsere en 

maksimalt nøyaktig overføring av en beskjed», og «skape en ny melding i løpet av 

overføringen» (Min oversettelse, Lotman & Eco, 1990, s. 68). Dette blir av Wertsch (1998) 

betegnet som henholdsvis den univokale og den dialogiske funksjonen. Formålet med den 

dialogiske samtalen er “… initiate understanding of an idea or the construction of a new idea, 

achieved when participants actively made sense of text, or speech by questioning, validating, 

or even rejecting it” (Imm & Stylianou, 2011, s. 132). Gitt en klasseromsituasjon vil dermed 

en dialogisk samtale innebære at også elevene er aktive, stiller spørsmål og kan være kritiske 

deltakere i samtalen. I en univokal samtale blir kunnskap sendt i en retning (Truxaw & 

DeFranco, 2008). I en slik samtale vil derfor lærerens egen mening stå sentralt, og elevene vil 

ikke ha de samme mulighetene for å delta kritisk i samtalen.   

2.7 Helklasseundervisning og samtalemønstre i 

norske klasserom  

I studien «Klasserommets praksisformer etter Reform 97» av Klette (2003) undersøkes hva 

som kjennetegner norske klasserom blant annet når det gjelder kommunikasjon i helklasse. 

Datamaterialet ble hentet inn ved observasjon, feltnotatater, videoobservasjon og intervjuer i 

norske klasserom på 1., 3., 6., og 9. trinn. Totalt 30 klasserom danner grunnlaget for 

datamaterialet, hvor disse klasserommene var valgt ut med kriterier om geografisk spredning, 

urbaniseringsgrad og skolestørrelse.  

Klette (2003) skriver at omtrent halvparten av aktivitetene i norske klasserom styres av 

læreren. Videre fremheves det at læreren er den dominerende aktøren når det kommer til 

samtalestrukturene i norske klasserom. Det påpekes at selv om samtalestrukturene domineres 

av læreren, så er de dialogiske. Det legges frem et eksempel fra en matematikktime på niende 

trinn der læreren stiller et åpent spørsmål, og en elev kommer med et svar som er galt. I stedet 

for å avfeie elevens forslag velger læreren å følge opp elevens innspill. Samtidig viser studien 

at spørsmål – svar – sekvenserer er en av de mest fremtredende aktivitetene i disse 

klasserommene, ofte omtalt som IRE/F – mønster2. Det beskrives at denne samtalestrukturen 

                                                 
2 Se kapittel 2.8.1 
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er en av de mest dominerende klasseromaktivitetene ved siden av instruksjon og individuell 

hjelp. Studien viste at denne samtaleformen ble benyttet for å sjekke enkel faktakunnskap 

eller tidligere gjennomgått fagstoff. Likevel påpekes det at denne samtalestrukturen også 

inneholdt bevisste spørsmålssekvenser fra læreren hvor målet var å bygge opp en felles 

forståelse blant elevene. 

I en studie foretatt av Aukrust (2003) ble det sett på deltakerstrukturer og samtalebevegelser i 

norske klasserom. Utvalget bestod av 26 klasser fordelt på 1., 3., 6., og 9. trinn hvor 

datamaterialet ble innhentet ved videoobservasjon. Hun fant i sin studie at i gjennomsnitt var 

60% av alle ytringer fra læreren, mens 40% var fra elevene. Samtidig viste studien at 79,5% 

av elevene i gjennomsnitt hadde ordet i løpet av samtalen, men at antallet var lavere på 9. 

trinn. Dette tyder på at læreren har den mest dominerende rollen, samtidig som mange av 

elevene er aktive i løpet av helklassesamtalen.   

2.8 Hva vet vi om samtalemønstre i 

matematikkundervisningen? 

2.8.1 Samtalemønstrenes "default option" – IRE/F  

De fleste som har vært i et norsk klasserom vil antakelig kunne gjenkjenne seg i en 

samtalesekvens som starter med at læreren stiller et spørsmål, eleven responderer på 

spørsmålet, før læreren gir en evaluering eller tilbakemelding på elevens respons. Dette 

samtalemønstre betegnes som et IRE – eller IRF-mønster (Cazden, 2001; Lemke, 1990; 

Wells, 1999). IRE står for initiation, response og evaluation hvor sistnevnte er erstattet av 

feedback i et IRF-mønster. Cazden (2001) og Lemke (1990) benytter begge evaluering som 

det siste steget i dette samtalemønsteret. Wells (1999) mener at feedback er en bedre 

beskrivelse av det tredje steget. Grunnen er at den siste delen av IRE/F-mønsteret kan brukes 

til en utdypelse av hva eleven sier, eller ved at læreren kan sette det i sammenheng med andre 

elevers bidrag i dialogen. Dette samtalemønstret omtales som en default option (Cazden, 

2001). Cazden påpeker at samtalen rundt om i klasserom følger et slikt mønster, hvis ikke det 

gjøres en innsats for å endre på det. Wells (1999) understreker at dette samtalemønstret ofte er 

den dominerende samtaleformen i vestlige klasserom, og at det knyttes til en tradisjonell 

undervisningspraksis. Det bør bemerkes at dette samtalemønstret ikke er spesifikt for 

matematikkundervisning. Dette samtalemønsteret betegnes også i litteraturen som den tredelte 
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dialog (Lemke, 1990). Denne tredelte dialogen består av 1) lærerforberedelse, 2) 

lærerspørsmål, 3) lærer ber om elevsvar, 4) elevene rekker opp hånden for å svare, 5) lærer 

velger ut elev, 6) elev svarer, 7) lærer evaluerer og 8) lærer utdyper. Det legges vekt på at alle 

stegene bortsett fra 2,6 og 7 er valgfrie og kan droppes. Disse tre stegene er hovedelementene 

i den tredelte dialogen, og er sammenfallende med IRE-mønsteret.   

Tidligere forskning viser at IRE/F-mønsteret utgjør så mye som 70% av kommunikasjonen 

som foregår på trinnene over barneskolenivå, samtidig som det også er utbedt på lavere trinn 

(Wells, 1999). Cazden (2001) legger vekt på spørsmålene som stilles under et IRE/F-mønster, 

og holder frem at dette samtalemønsteret har vært gjenstand for kritikk. For det første 

understrekes det at spørsmålene som stilles er spørsmål læreren allerede vet svaret på. Slike 

spørsmål kan for eksempel være; "hva fikk du som svar på oppgave 2?". Et annet poeng det 

rettes fokus på er det faktum at de spørsmålene som stilles under et IRE/F-mønster lokker 

frem fakta som kan besvares kort av eleven. Dette kan være spørsmål som "hvis vi deler åtte 

på to, hva får vi da?". I et slikt samtalemønster har eleven liten mulighet for å ta initiativ og 

kontroll (Lemke, 1990). Det bemerkes at den tredelte dialogen favoriserer læreren. Dette ved 

at læreren hele tiden har kontroll over dialogen. Læreren er den som stiller spørsmålene, 

samtidig som læreren er den personen som evaluerer elevenes svar. Det understrekes av 

Lemke at dette kan være en av grunnene til at IRE/F-mønsteret er så utbredt i klasserom. 

Læreren har da kontroll på situasjonen, og det oppleves som trygt. I et slikt samtalemønster 

vil informasjon i stor grad bli sendt i en retning og dermed være univokal (Truxaw & 

DeFranco, 2008). Likevel bemerker Wells (1999) at IRE/F-mønsteret også kan benyttes til å 

nå produktive mål, ved at kunnskap kan gjenskapes gjennom bidrag både fra elev og lærer i et 

slikt samtalemønster. Det legges videre vekt på at læring kan forekomme når kunnskap har 

blitt gjenskapt, noe om er mulig om IRE/F-mønsteret brukes effektivt.  

Alrø og Skovsmose (2002) beskriver det de kaller «gjett hva læreren tenker»-mønsteret. Dette 

samtalemønsteret kjennetegnes ved at læreren har et perspektiv eller intensjon med 

spørsmålene som stilles, og på denne måten må elevene gjette hva læreren vil frem til (Alrø & 

Skovsmose, 2002). Det vil si at læreren har en bestemt agenda knyttet til et tema eller 

forståelse som han eller hun ønsker å fremme. Dette samtalemønsteret ender ofte med at 

elevene sirkulerer på leting etter svaret (Alrø & Skovsmose, 2002). Et slikt mønster har klare 

likhetstrekk med IRE/F-mønsteret, og jeg velger i denne oppgaven å se på dette som en 

variant av IRE/F-strukturen. Et annet samtalemønster som også har klare likhetstrekk med 
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IRE/F-mønsteret er «gi forventet informasjon»-mønsteret (Wood, Williams, & McNeal, 

2006). Ifølge forskerne er dette samtalemønstret mer åpent enn et tradisjonelt IRE/F-mønster 

ved at informasjonen læreren er ute etter ikke behøver å være begrenset til korte ytringer. 

Likevel er spørsmålene som stilles av en karakter hvor læreren forventer av elevene vet det 

rette svaret.  

Noen ganger kan elever oppleve at spørsmålet læreren stiller er uklart. I en studie foretatt av 

Emanuelsson og Sahlström (2008) beskrives en samtalesekvens der læreren starter med et 

spørsmål. I et tradisjonelt IRE/F-mønster ville spørsmålet blitt fulgt opp av en respons fra en 

elev. I dette tilfellet skjer ikke dette fordi elevene ikke forstår spørsmålet. Elevene ber i stedet 

læreren reformulere spørsmålet. Denne reformuleringen fra læreren fører til slutt til en 

respons fra en elev. En slik reformulering av spørsmålet kan bli sett på som en matematisk 

nedgradering av spørsmålet, noe som kan føre til at spørsmålet får redusert matematisk 

kompleksitet (Emanuelsson & Sahlström, 2008). Likevel understrekes det at denne 

interaksjonen mellom elevene og læreren er med på å drive samtalen fremover mot en felles 

forståelse.  

2.8.2 Utvidet IRE-mønster 

Innenfor et tradisjonelt IRE/F-mønster vil samtalen avsluttes etter en evaluering eller 

feedback fra lærer slik det er beskrevet i forrige avsnitt. Scott, Mortimer og Aguiar (2006) 

beskriver en utvidet form av dette mønsteret. I stedet for at samtalen stopper etter en tredelt 

utveksling mellom lærer og elev, vil dialogen fortsette i en kjede ved at læreren ber eleven 

utdype sin respons. Vi vil dermed få en IRE-kjede. Et slikt samtalemønster kan for eksempel 

være på formen I-R-P-R-P-R eller I-R-P-R-E. I disse kjedene står P for prompt. Det vil si at 

læreren gir eleven en forespørsel om mer informasjon, eller at eleven blir bedt å begrunne sitt 

utsagn. Scott et al. (2006) beskriver at et slikt samtalemønster kan ende med en evaluering fra 

læreren, eller sekvensen kan slutte med en elevrespons som ikke kommenteres ytterligere. Det 

legges samtidig vekt på at dette samtalemønstret innehar mye større grad av variasjon enn et 

tradisjonelt IRE/F-mønster. Denne utvidete formen åpner for at det ikke nødvendigvis er 

læreren som stiller spørsmålet. Samtidig kan læreren åpne med et spørsmål som besvares av 

flere elever etter hverandre før læreren følger opp disse responsene. Slike sekvenser vil ifølge 

forskerne ha som formål å utforske og få frem elevenes tanker og idéer. Slik jeg tolker det vil 

dermed samtalen gå fra å være sentrert rundt lærerens egne idéer til å involvere elevene idéer i 
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større grad i undervisningen. På den måten kan disse samtalene være dialogiske ved at også 

elever har mulighet til å stille spørsmål, og være en mer kritisk deltaker i samtalen (Wertsch, 

1998). Scott et al. (2006) beskriver disse sekvensene av IRE-mønster i en artikkel rettet mot 

naturfagene på VGS-nivå. Likevel finnes det på samme måte som for IRE/F-mønster 

argumenter for at disse sekvensene også er tilstede i matematikkundervisningen, og at de 

dermed ikke er begrenset til naturfagene.  

2.8.3 Samtalemønster som ender i topaseeffekt 

Navnet Topaze stammer fra et skuespill skrevet av Marcel Pagnol, der Topaze gir en diktat til 

en svak elev i første scene (Brousseau, 1997). Topaze gir eleven en kort setning som skal 

skrives. Eleven er ikke i stand til å skrive setningen, og Topaze forenkler oppgaven ved å gi 

en overdreven uttalelse av hvordan det første ordet skal skrives. Dette fører til at de 

opprinnelige premissene for oppgaven har forandret seg. Siden eleven fortsetter å gjøre feil, 

fortsetter Topaze å forenkle oppgaven frem til det til slutt påpekes at eleven kan sette inn en 

bestemt bokstav i ordet. Topaze har derfor gjort mesteparten av jobben, og lite har blitt 

overlatt til eleven. Svaret eleven skal komme frem til er gitt på forhånd i en slik situasjon. 

Dette støttes av Novotná og Hošpesová (2007, s. 26) som peker på at læreren ønsker å 

fremme en reaksjon, en handling eller et svar fra eleven. Når læreren stiller gradvis enklere 

spørsmål fører dette til reduksjon av den kunnskapen som er nødvendig for å komme frem til 

svaret (Brousseau, 1997). Det understrekes at hvis kunnskapen som i utgangspunktet er målet 

forsvinner helt; har vi det som kalles topaseeffekt. Novotná og Hošpesová (2007) støtter dette 

ved å fremheve at når topasemønsteret benyttes, vil de intellektuelle kravene til oppgavene 

minke.  

Novotná og Hošpesová (2007) gjennomførte en studie om topaseeffekten i en 8. klasse der 

elevene var 14-15 år gamle. I denne studien følger de en lærer gjennom ti undervisningsøkter 

på 45 minutter der temaet for undervisningen er lineære likninger. Læreren ble anbefalt av 

rektoren på skolen, og har rykte på seg for å være en god lærer. I denne studien skiller 

forskerne mellom at læreren gir elevene hjelp og støtte implisitt eller eksplisitt. Eksplisitt 

form for støtte var blant annet at læreren advarte mot mulige feil og ved at læreren stilte 

spørsmål relatert til løsningsprosessen av en oppgave. Eksempel på sistnevnte kan være «nå 

må vi huske å skifte fortegn på leddene når vi løser opp parentesen siden vi har minus foran». 

Med implisitt form for støtte menes blant annet det å bruke signalord, uttale starten av ord, og 
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betvile korrektheten av svar. Eksempel på signalord kan være at læreren legger spesiell vekt 

på et ord i en setning. Ved å betvile korrektheten til et svar kan læreren si; «Er du helt sikker 

på det?».  

Novotná og Hošpesová (2007) konkluderer med at en årsak til så stor bruk av topasemønsteret 

er knyttet til lærerens syn på matematikkundervisningen. De kommer med en hypotese om at 

utstrakt bruk av dette samtalemønster kan føre til at elevene blir fratatt ansvaret for løsningen 

av matematiske problemer. Videre påpeker de at elevene kan miste selvtilliten i matematikk, 

og at elevene kun tilsynelatende er aktive i undervisningen. En annen ting studien belyser er 

at samtalemønsteret kan føre til at elevene repeterer uten at det skapes forståelse. Det pekes på 

at en viktig faktor ved læring i matematikk er det å selv gjøre feil, gjenkjenne disse feilene, 

for så å rette på dem. Så selv om undervisningen ser ut til å flyte fint i et slikt samtalemønster 

legger forskerne vekt på at undervisningen mangler viktige elementer som individuelt arbeid, 

utforskning og eksperimentering. 

Bikner-Ahsbahs, Artigue og Haspekian (2014, s. 204, egen oversettelse) har utarbeidet fire 

kriterier for identifikasjon av topasemønsteret. Det første er at læreren har en klar forventing 

om hva eleven skal svare. Det neste er at det er en tydelig distanse mellom lærerens 

forventning og elevens uttalelse. Videre kan det observeres at læreren stiller en serie 

spørsmål, eller har en dialog med eleven. Hensikten med dialogen er å komme frem til det 

forventede svaret, der det matematiske kravet har minket dramatisk. Til slutt kommer eleven 

frem til rett svar, og læreren forsøker å opprettholde forestillingen om at svaret er matematisk 

signifikant, og at den didaktiske kontrakten ikke er brutt.  

2.8.4 Traktmønstret 

Traktmønsteret eller funnel pattern kan tilsynelatende likne på et IRE/F-mønster eller den 

tredelte dialogen beskrevet av Lemke (1990). Læreren starter ofte med å stille eleven et åpent 

spørsmål. Videre gir eleven et svar som er galt, eller det kan være totalt fravær av respons. 

Dette følges opp av læreren med en evaluering av svaret, eller et smalere spørsmål 

(Bauersfeld, 1988). I et IRE/F-mønster ville dialogen stoppet opp etter evalueringen, eller 

læreren kunne valgt å utdype svaret til eleven. En annen mulighet er at læreren ville stilt 

spørsmålet til en annen elev. I et traktmønster vil derimot dialogen fortsette. Læreren godtar 

tilsynelatende at eleven gir et galt svar, og bruker det gale svaret som et utgangspunkt for å 

lede eleven til det som er riktig (Wood, 1994). For å lede eleven til det rette svaret starter 
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læreren med noe kjent for eleven, og stiller en rekke eksplisitte og følgelig smalere spørsmål 

til eleven lander på det rette svaret (Bauersfeld, 1988). Kang og Kilpatrick (1992) betrakter 

dette samtalemønsteret som en variant av topaseeffekten. I studien foretatt av Novotná og 

Hošpesová (2007) beskriver de en form for eksplisitt bruk av topaseeffekt, som jeg tolker til å 

være sammenfallende med traktmønsteret. Denne formen for topaseeffekt handler om at 

læreren stiller elevene spørsmål som er relatert til en løsningsprosess. Både innenfor 

topasemønsteret og traktmønsteret er poenget å lede eleven frem til det rette svaret, og læreren 

vil dermed ha en forventning om hvilket svar som er ønskelig. På den måten vil en slik 

samtale kunne karakteriseres som univokal (Truxaw & DeFranco, 2008). I et traktmønster 

legger Bauersfeld (1988) vekt på at samtalemønsteret kan bryte sammen underveis, og at det 

ikke er noen garanti for prosessen ender slik som beskrevet ovenfor. Likevel bemerkes det at 

sannsynligheten for at det skjer øker desto lenger aktiviteten pågår.  

I situasjoner med traktmønster er lærerens intensjon at eleven skal komme frem til svaret ved 

å bruke mentale strategier (Wood, 1994). Samtidig er spørsmålene læreren stiller så ledende 

at eleven kun behøver å forstå mønsteret i spørsmålene for å gi det rette svaret. Eleven trenger 

derfor ikke å være involvert i noen matematisk tenkning siden det faktisk er læreren selv som 

gjør denne jobben. I dette samtalemønsteret ender læreren opp med å gradvis innskrenke den 

mentale sammensatte aktiviteten helt til eleven kommer frem til ønsket svar. Bauersfeld 

(1988) underbygger dette ved å påpeke at eleven selv ikke har foretatt noen matematisk 

tenkning annet enn et kort bekreftende svar. Noen ganger kan traktmønsteret flyte så godt for 

de involverte aktørene at de kan glemme det matematiske problemet som i utgangpunktet ble 

fremmet (Steinbring, 2015). Samtidig bemerker Steinbring (1998) at i tilfeller hvor læreren 

eksplisitt forsøker å få frem ny kunnskap gjennom et slikt samtalemønster kan det føre til at 

den nye kunnskapen blir ødelagt, i tillegg til at eleven ikke får muligheten til å konstruere sin 

egen mening i spørsmålet som stilles. Bauersfeld (1988) drøfter samtidig muligheten for at 

eleven kan være i stand til å løse oppgaven på egenhånd seinere ved å følge den gitte 

oppskriften fra læreren, men dette blir ikke sett som noen garanti.  

Bauersfeld (1988) mener at verken læreren eller eleven kan klandres for retningen dialogen 

tar. Det påpekes i stedet at traktmønstret kan være et resultat av aktørenes implisitte 

forpliktelse til å handle, sammen med rutinene som har oppstått gjennom ulike 

klasseromserfaringer (Bauersfeld, 1988, s. 37). Forpliktelsen ved at matematikktimene skal nå 

bestemte mål kan være med på å skape dette mønsteret (Steinbring, 1998). Samtidig trekker 
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Bauersfeld (1988) frem at disse rutinene er med på å skape flyt og redusere kompleksiteten i 

et klasserom, selv om dette er noe forskeren stiller seg kritisk til. Det utdypes at disse rutinene 

motvirker meningen med matematikkpensumet samtidig som slike situasjoner beskrives som 

"… bundet til å generere kontekst og problem-spesifikke rutiner og ferdigheter i stedet for 

innsikt, selvsikkerhet, fleksible strategier og autonomi" (min oversettelse, Bauersfeld, 1988, s. 

37-38). Slike rutiner kan ses i sammenheng med de sosiale og sosiomatematiske normene 

tidligere beskrevet av Yackel og Cobb (1996).  

2.8.5 Samtaler i utforskende matematikkundervisning  

Den utforskende tilnærmingen til undervisningen består ofte av en tredelt struktur (Sherin, 

2002). Læreren starter med å gi en oppgave som kan løses på flere måter, og som inneholder 

viktige matematiske idéer. Deretter følger en utforskningsfase hvor elevene arbeider med 

oppgaven i par eller små grupper. I denne fasen går læreren rundt i klasserommet og veileder 

elevene. Avslutningsvis er det en helklassesamtale der elevene presenterer ulike måter å løse 

problemet for klassen (Stein et al., 2008).  

En utfordring med en slik undervisningspraksis er at læreren blir møtt med mange ulike 

elevresponser på oppgaver som kan være utfordrende (Stein et al., 2008). De holder frem at 

læreren må finne en måte å lede disse innspillene mot en dypere matematisk forståelse. Et 

viktig punkt som fremheves, er å samle trådene etter at flere innspill har blitt presentert. På 

denne måten kan klassen diskutere hvilke løsninger som er mest effektive i gitte situasjoner, 

og om noen av strategiene er generaliserbare. Formålet med en slik undervisningspraksis er 

ifølge Stein et al. (2008) å bygge på elevenes egne idéer samtidig som de utvikler matematisk 

forståelse.   

2.8.6 Fokuseringsmønster  

Et alternativ til IRE/F-mønster er ifølge Wood (1998) fokuseringsmønsteret eller focusing 

pattern. På samme måte som traktmønsteret involverer også dette samtalemønstre at læreren 

stiller en rekke spørsmål. Den store forskjellen er at elevens svar ikke må lede mot lærerens 

egen idé, noe som er tilfellet i et traktmønster. I et slikt samtalemønstret vil læreren forsøke å 

fokusere elevene inn mot en kritisk del av en bestemt oppgave, løsning eller matematisk idé. 

Læreren ønsker å skape en situasjon hvor den mest kritiske biten av problemet danner 

grunnlaget for diskusjon i klassen (Wood, 1994). Wood (1998) beskriver videre at læreren så 
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vil trekke seg tilbake og overlate løsningen til elevene. Følgende eksempel kan illustrere et 

slikt samtalemønster: Elevene har jobbet med å løse en åpen oppgave. Når eleven presenterer 

sin løsning for klassen oppdager læreren at eleven har løst oppgaven på en måte som kan være 

vanskelig for de andre elevene å forstå, eller at noe kan være av spesiell interesse. Læreren 

kan da stille spørsmålet; «Hva tenkte du her?» eller «Kan du på en annen beskrive hvorfor du 

har gjort slik?». Spørsmålet fra læreren fokuserer da klassen mot noe som er av betydning. 

Læreren trekker seg så tilbake og lar eleven forklare for resten av klassen. Dette gir både 

eleven som presenterer løsningen mulighet for refleksjon, samtidig som resten av elevene selv 

får muligheten til å forstå innholdet (Wood, 1998). Ifølge Herbal-Eisenmann og Breyfogle 

(2005) blir elevenes egne tanker og idéer verdsatt i et slikt klasserom. Samtidig er sentrale 

normer i et slikt klasserom at elevene skal tenke over matematiske idéer, og diskutere med 

hverandre. I tillegg forventer læreren at elevene deler sine resultater med resten av klassen 

(Wood, 1998). Innenfor et slikt samtalemønster kan elevene få et større ansvar enn hva som er 

tilfellet i et traktmønster, og siden læreren overlater mer til elevene blir de også mer aktive 

deltakere i samtalen. På denne måten vil dette samtalemønsteret kunne være dialogisk 

(Wertsch, 1998).  

2.8.7 IC-modellen 

Et annet samtalemønster mellom lærer og elev som kan knyttes til utforskende undervisning 

er inquiry-co-operation model; heretter forkortet til IC-modellen (Alrø & Skovsmose, 2002). 

Dette samtalemønstret finner sted i et læringsmiljø som beskrives som et utforskende 

landskap. Et slikt læringsmiljø åpner opp for at elevene i større grad stiller utforskende 

spørsmål. Eksempel på slike spørsmål kan ifølge Alrø og Skovsmose (2002) være «hva 

hvis…?» og «hvorfor er det slik at…=?».   

IC-modellen deles inn i åtte elementer. 1) «Komme i kontakt» handler om at lærer og elev 

vender seg til hverandre for å skape et samarbeid. Etter at samarbeidet er etablert må læreren 

2) «lokalisere» elevens perspektiv, for eksempel ved å undersøke hvordan eleven oppfatter et 

problem. Når eleven har uttrykt sitt perspektiv kan dette perspektivet 3) «identifiseres» til et 

matematisk problem både hos eleven og læreren.  Fjerde steg i IC-modellen kalles 4) 

«forhandling», og går ut på å fremme idéer og synspunkter som kan undersøkes. Femte steg 

handler om 5) «høyttenkning» som vil si at idéene og synspunktene fra steg fire deles med 

den andre parten i samtalen. Videre kan læreren gjøre en 6) «reformulering» av elevens 



18 

 

perspektiv. Dette steget handler både om å klargjøre elevens perspektiv i tillegg til at læreren 

forsikrer seg om at det er gjensidig forståelse mellom begge parter. Det legges vekt på at en 

reformulering også kan gå andre veien ved at eleven forsikrer seg om at en felles forståelse er 

etablert med læreren. Det å ha en felles forståelse rundt perspektivet som diskuteres er 

avgjørende for å gi en 7) «utfordring». Læreren kan både ta rollen som motstander og partner. 

I tillegg legges det vekt på at denne utfordringen kan gå motsatt vei ved at eleven kan utfordre 

læreren med et spørsmål eller matematisk problem. Fra lærerens side er det avgjørende at 

utfordringen justeres i forhold til elevens forutsetninger, samtidig som det fastslås at det i 

dette steget er fare for å bevege seg over i en utspørring, noe som ikke er forenlig med IC-

modellen. Det siste steget i modellen er 8) «evaluering». I en utforskende prosess er 

evaluering av lærerens og elevens perspektiv av betydning. Det handler om å klargjøre 

hvorvidt læreren og eleven har sett på samme problem, om de har sett på problemet fra 

samme synpunkt, og om de har forsøkt å løse problemet på lik måte. I denne 

evalueringsprosessen kan det for eksempel vise seg at læreren har sett på problemet på en mer 

generell måte enn eleven. Det fastslås at det ikke er meningen å bestemme en korrekt løsning, 

men å skape et delt ansvar mellom lærer og elev. Likevel fremheves det at ikke alle svar vil 

være riktig. Poenget er at den utforskende prosessen ikke kan domineres av rette og gale svar. 

Forskerne understreker at alle elementene som er beskrevet i IC-modellen ikke trenger å være 

tilstede for at det skal kunne karakteriseres som en slik modell. Videre rettes det lys på at det i 

veldig få tilfeller kan observeres kommunikasjonsmønster som fullstendig følger IC-

modellen. Det kan i større grad observeres biter av IC-modellen, eller det de kaller en 

deformasjon av IC-modellen. Sistnevnte kjennetegnes ved at lærer og elev starter et 

utforskende samarbeid som gradvis forsvinner eller fragmenteres. I en utforskende prosess 

som dette har eleven mulighet til å være en kritisk og aktiv deltaker i samtalen, og en slik 

samtale kan derfor karakteriseres som dialogisk (Wertsch, 1998).    

Alrø og Skovsmose (2002) beskriver noen potensielle utfordringer med IC-modellen. En av 

tingene det rettes fokus mot er tidspress. Det beskrives at lærere kan føle en plikt for å komme 

seg gjennom pensum, og dermed jobbe mer eksplisitt mot de ferdighetene elevene trenger for 

å gjøre det godt på eksamen. De poengterer at mange lærere kan oppleve at utforskende 

arbeid kan virke tidslukende, og at de dermed velger andre arbeidsformer. En annen 

utfordring det legges vekt på er at denne utforskende samtalen kan favorisere elever som har 

sterke muntlig ferdigheter, og på den andre siden være en ulempe for stille elever som i større 

grad liker å arbeide med matematikk på egenhånd.  
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2.9 Algebra  

Den siste TIMSS-rapporten viser at norske ungdomsskoleelever skårer dårlig i algebra 

(Bergem, 2016). Derfor er det nødvendig å belyse noen punkter innenfor algebraundervisning 

som kan implementeres i helklassesamtaler, noe som kan styrke elevers læring av algebra.  

Som vist til i innledningen til denne oppgaven er algebra den delen av skolematematikken 

hvor det er flest huskeregler og algoritmer. I skolematematikken lærer elever om noen av 

egenskapene til matematiske objekter, og arbeider med oppgaver hvor et utvalg av disse 

benyttes (Cuoco, Paul Goldenberg, & Mark, 1996). Det pekes på at tanken bak matematikken 

elever lærer, er å forberede elevene for livet etter skolen. Et problem som trekkes frem, er at 

elever som starter i første klasse antakelig møter utfordringer som ikke eksisterer i dag. Så i 

stedet for å bytte ut et matematisk tema med et annet, argumenteres det for at det heller må 

fokuseres på hvordan elever tenker på matematikk.  

Cuoco et al. (1996) trekker frem at elever bør være mønstersniffere. I dette ligger både å 

identifisere mønstre i matematiske problemer, men også kunne identifisere hvordan disse 

mønstrene kan brukes som snarveier i arbeid med matematikk. Det legges samtidig vekt på at 

det å kunne finne mønstre ikke er særegent for matematikk som fag, men har overførbarhet til 

flere andre områder.  

For å fremme matematisk forståelse er det viktig å kunne beskrive de ulike stegene i en 

prosess (Cuoco et al., 1996). Et eksempel som kan knyttes opp mot dette, er å forklare andre 

hvordan du har løst et matematisk problem. Dette har også overføringsverdi til det Cuoco et 

al. (1996) trekker frem ved at elever bør argumentere overfor sine klassekamerater, og dermed 

overbevise dem om hvorfor et matematisk resultat må være korrekt. De vektlegger at det å 

arbeide i en klassekultur der elever samarbeider, deler idéer, og stiller hverandre spørsmål, 

kan være til nytte når det arbeides med å gi beskrivelser av prosesser.  

I en studie om norske ungdomsskoleelevers kunnskaper i algebra ble det funnet at de hadde 

dårlig ferdigheter når det gjelder å begrunne og forklare (Naalsund, 2012). Når disse elevene 

ble bedt om å forklare hvordan de tenkte, ble det observert usikkerhet. Elevene kom ofte med 

svar som "jeg vet ikke" og "jeg måtte prøve noe", og det virket tydelig at de hadde lite trening 

i å begrunne og forklare hvordan de tenkte (Naalsund, 2012). Naalsund trekker også frem det 

faktum at norske elever i forhold til det internasjonale gjennomsnittet i liten grad bruker tid på 
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diskusjon, utforskning, forklaringer, og det å gi begrunnelser. Hun understreker at dette er 

elevaktiviteter som kan brukes for å utvikle en dypere forståelse om matematiske konsepter 

og sammenhenger. I studien trekkes det særlig frem relevansen av at elever lærer seg 

ferdigheter i kommunikasjon. Samtidig påpekes det at elever kan utvikle dypere forståelse og 

fleksibilitet ved å lytte og respondere til medelevers argumentasjon.  
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3 Metode  

Denne studien er en kvalitativ kasusstudie hvor jeg gjør en dybdeanalyse av 

samtalemønstrene i fire matematikktimer hos to ulike lærere. Det empiriske datamaterialet er 

hentet fra LISA-studien og består av videodata. I min studie bruker jeg et utvalg av dette 

datamaterialet for å gjøre videoanalyse av helklassesamtalene i de to klassene. Videodataene 

er hentet inn av forskere på LISA-studien, og siden jeg i min studie gjenbruker disse dataene 

vil dette drøftes i dette kapitlet.  

3.1 Valg av metode  

Selve studien er en deskriptiv kasusstudie. Deskriptiv vil si at man ønsker å beskrive en 

situasjon fra virkeligheten (Yin, 2003). Når det skal velges forskingsdesign i en studie er 

problemstillingen førende for hvilken metode som kan benyttes (Kleven, 2014; Yin, 2003). 

Min problemstilling er; "Hva karakteriserer samtalemønstrene mellom lærer og elever under 

helklasseundervisning i to klasserom der de arbeider med temaet tall og algebra"? I tilfeller 

hvor problemstillingen krever at det gjøres en grundig beskrivelse av sosiale forhold i 

klasserommet, kan kasusstudie være en god tilnærming (Yin, 2014). I min studie studerer jeg 

samtalemønstrene i to ulike klasser, med to forskjellige lærere. Denne studien er derfor av to 

ulike kasus, noe som Yin (2003) beskriver som multiple-case studies. Slike flere-kasusstudier 

er en variant av en kasusstudie, og skiller seg ikke ut med tanke på design og metode.   

Kasusstudier er spesielt egnet for å si noe om hendelser fra den virkelige verden som skjer her 

og nå, og som forskeren har liten kontroll over (Yin, 2003). Samtalemønstrene jeg undersøker 

er filmet på video, og er hendelser som skjer i løpet av en begrenset periode. Samtidig er det 

hendelser jeg ikke har kontroll over som forsker. Basert på beskrivelsen til Yin (2003) vil 

derfor kasusstudie være passende i dette tilfellet.   

3.2 LISA-prosjektet 

LISA står for «Linking Instruction and Student Achievement». LISA er et nasjonalt prosjekt 

som har samlet data fra 49 klasserom på åttende trinn og totalt 342 skoletimer er videofilmet; 

der 195 skoletimer er fra matematikk, og de resterende er fra norsk. Dette 

forskningsprosjektet er den største av sitt slag som gjort i Norge (Blikstad-Balas, Klette, & 
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Roe, 2015). Formålet med prosjektet er å finne eventuelle sammenhenger mellom 

undervisning og elevers faglige prestasjon. I LISA-studien kombineres videodata og 

testresultater fra de samme klasserommene. Skolene som er valgt ut til studien har enten klart 

å heve elevene fra 8. trinn til 9.trinn over hva som er forventet på nasjonale prøver; men også 

skoler som ikke har tilsvarende fremgang er med i LISA-studien. De aktuelle skolene ligger 

geografisk spredt og er skoler fra småbyer, større byer og tettsteder. Studien ledes av 

professor Kirsti Klette ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitet i 

Oslo.  

Datamaterialet i LISA er kodet med «The Protocol for Language Arts Teaching 

Observations»; PLATO. Manualen består av fire hovedkategorier som igjen er inndelt i tre 

ulike PLATO – elementer (Grossman, 2015). Min studie benytter seg av PLATO – elementet 

classroom discourse. Dette elementet kodes etter i hvilken grad læreren legger til rette for i) 

elevers mulighet til faglige samtaler med læreren og medelever, og ii) i hvilken grad ulike 

innspill bygger på hverandre, klargjør, eller utdyper idéene som kommer frem. Hvis timene 

skårer høyt på disse to aspektene, vil materialet kodes til en skår på fire, som er den høyeste 

skåren. I andre enden av skalaen er skår lik én. Da er det få muligheter for elever til å delta i 

faglige samtaler, samtalene er sterkt lærerstyrte, og deltakerne i samtalen spiller ikke på 

hverandres innspill. PLATO kodes i sekvenser på 15 minutter, slik at en 

undervisningssekvens på 15 minutter vil få en skår fra én til fire på de tolv ulike elementene.  

PLATO-manualen er i utgangspunktet utviklet for bruk i språkfag, men den har også blitt 

benyttet som observasjonsverktøy i matematikk med små modifikasjoner (Cohen, 2013). Det 

at samtalene bygger på hverandre, klargjør ulike idéer, og utdyper dem karakteriseres som 

conceptual press (Kazemi & Stipek, 2001). En slik samtale skal gå lenger enn et IRE/F – 

mønster, og flere studier anerkjenner slike samtaler som viktige i matematikk (Cohen, 2013, 

s. 30). Innholdet som ligger i elementet classroom discourse har derfor nær tilknytning til 

flere av samtalemønstrene beskrevet i kapittel 2.7 og 2.8, og vil derfor være relevant for min 

studie. Eksempelvis vil et utvidet IRE-mønster gå lenger enn et IRE/F-mønster, siden læreren 

ofte ber elevene om å utdype eller begrunne sine responser.  

3.2.1 Kamerabruk 

Alle skoletimene i dette prosjektet er filmet med en to-kameraløsning. Et kamera er rettet mot 

læreren, mens det andre kameraet er rettet mot klassen. Begge kameraene er fastmonterte og 
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flyttes ikke underveis i videoopptaket. I tillegg er begge videokameraene små i størrelse, og 

tar derfor lite plass i klasserommet. Lyden blir tatt opp ved at en mikrofon er festet på 

læreren, mens en annen mikrofon er plassert midt i klasserommet og fanger opp lyden fra 

elevene. Denne løsningen gir ingen garanti for at lyd og bilde er optimalt. Underveis kan det 

det oppstå tekniske problemer som ikke er forutsett på forhånd. Eksempelvis kan det oppstå 

støy som forårsaker at lyden ikke blir tilfredsstillende, slik at det blir vanskelig å høre 

deltakerne i samtalen.  

3.2.2 Innsamling av videodata 

Videodataene ble samlet inn av forskere og forskerassistenter på LISA-prosjektet. Selv tok 

jeg ikke del i innsamlingen av dette materialet. Det er likevel viktig å diskutere påvirkningen 

både kameraer og forskningsassistenter kan ha på innsamlingen av datamaterialet, nemlig 

observatøreffekten3. Den første timen klassen ble filmet, informerte forskningsassistenten om 

formålet med studien, og svarte på eventuelle spørsmål fra klassen. Det ble også påpekt at 

lærere og elever skulle forsøke å oppføre seg på samme måte som de ellers gjør i 

undervisningen. Under filmingen befant forskningsassistenten seg bakerst i klasserommet, 

men det ble også informert om at de kunne trekke seg ut av klasserommet om det var 

ønskelig.  

3.3 Kriterier for utvalg 

For å finne bredde innenfor feltet jeg studerer, valgte jeg å se på klasserom hvor elevene har 

muligheter til å diskutere faglig med hverandre, og med læreren. Det var derfor ikke 

interessant å studere hvordan samtalemønstrene var i en tilfeldig klasse, men få frem 

variasjon. Et utvalg som baseres på å kunne gi spesielt relevant informasjon til studiens 

målsetting og problemstilling kalles purposeful selection, eller hensiktsmessig utvalg 

(Maxwell, 2013; Vedeler, 2000). 

Datamaterialet i LISA-studien er veldig omfattende, og det er totalt 195 matematikktimer som 

er filmet. Det må derfor gjøres et utvalg fra disse timene. I min studie er helklassesamtaler, og 

mer spesifikt samtalemønstre innenfor undervisning i tall og algebra i fokus. Jeg var derfor 

interessert i matematikktimer der temaet var tall og algebra, og som i tillegg inneholdt 

                                                 
3 Se kapittel 3.7.1 
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helklasseundervisning. Gitt disse kriteriene satt jeg igjen med 42 matematikktimer. Basert på 

problemstillingen, og interessen for samtalemønstre ble materialet sortert etter PLATO-

elementet classroom discourse. Her valgte jeg timer hvor det var minst to 15 

minuttssekvenser som var gitt høy skår. Med høy skår menes undervisning som er kodet til tre 

eller fire. Da jeg hadde foretatt dette utvalget satt jeg igjen med tolv matematikktimer. Det å 

analysere 12 skoletimer ville blitt for omfattende med tanke på tidsaspektet for denne 

masteroppgaven. Siden jeg ønsket å skape bredde og variasjon i datamaterialet, var det 

ønskelig at klassene hadde ulik tilnærming til undervisningen. Etter å ha undersøkt opptakene 

ble det oppdaget at et av disse klasserommene hadde innslag av utforskende undervisning. 

Derfor ble dette klasserommet inkludert i mitt utvalg. Undervisningen i dette klasserommet 

gikk over en dobbeltime. De resterende 10 matematikktimene hadde en mer tradisjonell 

tilnærming til undervisningen. Av disse var det en klasse som var representert med to 

enkelttimer. Ved å velge denne klassen ble den totale tiden på datamaterialet relativt likt, så 

den ble inkludert i mitt utvalg. Mitt ønske var derfor at disse to klasserommene kunne vise 

variasjon og bredde innenfor dialoger mellom lærer og elever i helklasse. Jeg satt da igjen 

med syv 15 minuttssekvenser som hadde skåret høyt på classroom discourse, fordelt på 4 

matematikktimer.  

3.3.1 Utvalg   

Innenfor kvalitativ forskning forsøker forskeren å danne seg et bilde av et komplekst 

fenomen, og fange dynamikken i ulike hendelser (Cohen, Morrison, & Manion, 2000). For 

mitt tilfelle ønsker jeg å se på samtalemønstre i matematikkundervisningen, og beskrive 

hvordan de arter seg. Til tross for at jeg satt igjen med syv 15-minuttsekvenser, valgte jeg å 

analysere alle helklassesamtaler som skjedde innenfor de gitte timene. Ved å inkludere alle 

helklassesamtaler ville jeg få et bedre bilde av samtalemønstrene som eksisterte i de to 

klassene, også de hvor innspillene ikke bygget på hverandre. 

For å skille klassene valgte jeg å kalle klassen med innslag av utforskende undervisning for 

klasse A, og klassen med tradisjonell undervisning for klasse B. Videoopptaket fra klasse A 

hadde en varighet på 90 minutter, mens videoopptaket fra klasse B hadde en varighet på 105 

minutter.  
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3.4 Etiske betraktninger 

Når det skal gjøres forskning er det ulike normer som må følges. Selv om jeg ikke selv samlet 

inn videodata, er det likevel ulike hensyn som må tas. Forskerne må melde fra til Norsk 

Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NDS) for å kunne innhente personopplysninger om 

deltakerne i studien. Samtidig må alle barn under 15 år ha samtykke fra foreldrene (Kleven, 

2014). Dette ble gjort av forskerne på LISA-studien. Når det skal foretas forskning må 

forskerne også informere om prosjektet, forskningens formål, og hvordan forskningen skal 

benyttes (NESH, 2016). Under innsamlingen av videodata ble dette informert om av studiens 

representanter, samtidig som ble det ble innhentet samtykke fra de som deltok. Deltakere som 

ikke samtykket til å være med i studien ble derfor unnlatt. De fikk enten undervisning et annet 

sted, eller plassert slik at de ikke kunne identifiseres under opptakene.  

Foruten de hensynene forskerne på LISA-prosjektet måtte ta ved innhenting av datamateriale 

måtte også jeg signere for at jeg var kjent med retningslinjene til personopplysningsloven. I 

dette ligger blant annet at personopplysninger skal behandles på en ansvarlig måte, og at det 

må vises spesiell aktsomhet hvis individer kan identifiseres (NESH, 2016). For å sikre dette, 

har jeg sørget for at alle navn på lærere og elever som kommer frem i videomaterialet blir 

anonymisert. Denne anonymiseringen ble foretatt både underveis i arbeidet med 

transkripsjoner, og i arbeidet med selve oppgaven. For å sikre at ikke skoler kan bli 

identifisert har også dette blitt anonymisert. I arbeidet med videodata er det også viktig å 

opprettholde taushetsplikt med tanke på konfidensialitet, så lenge dette ikke kommer i 

konflikt med meldeplikten (NESH, 2016). Som forsker har jeg derfor under arbeidet med 

oppgaven både hatt plikt og ansvar overfor dette. Selv om jeg i min oppgave gjenbruker 

andres data4, er det viktig å gjøre disse etiske betraktningene (Dalland, 2011). Det beskrives at 

skepsisen mot gjenbruk av data i stor grad knyttes til etiske problemstillinger som diskutert 

ovenfor.   

 

 

 

                                                 
4 Se kapittel 3.5.4 
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3.5 Kvalitativ videoobservasjon 

3.5.1 Observasjon 

En fordel med observasjon er at metoden gir mulighet for å studere fenomener som skjer i 

klasserommet. "Observasjon er systematisk innsamling av informasjon om den fysiske og 

sosiale verden slik den viser seg for oss direkte via våre sanser, i stedet for indirekte gjennom 

betraktninger fra andre" (Vedeler, 2000, s. 9) Altså handler observasjon om mer enn å 

betrakte fenomenet som observeres gjennom øynene. Dette er i tråd med Cohen, Manion, 

Morrison og Bell (2011) som påpeker at observasjon handler om mer enn å se. Forskeren må 

fortolke og reflektere rundt observasjonen, samtidig som dette må ses i en helhetlig 

sammenheng med dataene (Vedeler, 2000). Vedeler beskriver at disse dataene må 

kategoriseres slik at forskeren kan se det i sammenheng med de spørsmålene som er stilt. Hun 

legger vekt på at observasjon kan være naturlig å benytte seg av hvis det blant annet er 

interaksjonsmønstre, språk og kommunikasjon som skal undersøkes. I min studie ser jeg på 

interaksjonsmønstre og dermed kan observasjon være en god tilnærming for å studere dette. 

Det skilles mellom strukturert, semi-strukturert og ustrukturert observasjon (Patton, 1990, s. 

202 referert i Cohen et al., 2011, s. 457). Jeg vil i min studie benytte meg av semi-strukturerte 

observasjoner. Årsaken til dette er at det finnes mye forskning om samtalemønstre, og jeg vil 

undersøke om den også er dekkende for norske klasserom. Likevel ønsker jeg ikke å begrense 

meg til kun samtalemønstrene som er forankret i forskningen, men være åpen for at også 

andre samtalemønstre kan observeres. 

På en annen side vil jeg også argumentere for at jeg benyttet ustrukturert observasjon. Ved 

ustrukturert observasjon er det ikke utarbeidet observasjonskategorier på forhånd. Dette ble 

brukt fordi jeg ønsket å danne meg et mer generelt bilde av hvordan undervisningen foregikk i 

de to klassene. På den måten kunne jeg få et bredere inntrykk av hvordan undervisningen 

foregikk, og dermed få kjennskap til de større linjene i de observerte timene. Dette med tanke 

på hvordan klassene var organisert og hvordan de arbeidet. Dette var av interesse siden det 

kan ha påvirkning på dialogene som finner sted i undervisningen.  

 

 



27 

 

3.5.2 Videoobservasjon 

Den største fordelen med å bruke videoobservasjon er muligheten for systematisk observasjon 

av mønstre (Blikstad-Balas, 2016). Slike mønstre vil ifølge Blikstad-Balas være vanskelig å 

observere hvis forskeren kun baserer seg på feltnotater. Samtidig beskrives videostudie som 

en mulighet for å undersøke komplekse sosiale strukturer. Videodata har også den fordelen at 

de er varige, og gir mulighet for å stoppe, pause og granske situasjoner på nytt (Blikstad-

Balas & Sørvik, 2015; Klette, 2009). Et annet viktig argument for bruk av videoobservasjon 

som trekkes frem av Blikstad-Balas og Sørvik (2015) er at slike data kan analyseres fra 

mange ulike perspektiver, og dermed bidra til å øke studiens validitet.  

Bruk av video er et kraftfull verktøy for innhenting av data, og opptakene inneholder store 

mengder detaljer og informasjon (Derry et al., 2010). På grunn av det enorme datamaterialet i 

et opptak, beskriver Derry et al. (2010) fordelen med å ha et forskningsspørsmål som bygger 

på litteratur eller andre observasjoner. Det poengteres at dette kan være en støtte og bidra til å 

danne et perspektiv slik at man ikke drukner i data. Dette er også en tilnærming jeg har 

benyttet meg av i studien, ved at problemstillingen min handler om samtalemønstre i 

helklasse. Dette bidrar til å avgrense det jeg ser etter. 

Blikstad-Balas og Sørvik (2015) fremhever at videodata ikke vil klare å fange opp alt som 

skjer i klasserommet, og at deler av det som skjer vil havne i bakgrunnen for annen 

informasjon. En god måte å gjøre videoopptak er å filme kontinuerlig med vidvinkel, og gjøre 

få justeringer av kamera underveis (Erickson, 2006). Det beskrives videre at bruk av 

fastmontert kamera skaper mindre distraksjon for deltakerne i studien. Til tross for dette 

understrekes det at bruk av kamera ikke er et nøytralt verktøy, da kameraets plassering er av 

betydning. I datainnsamlingen til LISA-prosjektet foregikk opptaket kontinuerlig. Et mulig 

problem knyttet til videoopptak er faren for dårlig lyd slik at det er vanskelig å gjengi 

samtalene (Vedeler, 2000). Dette var imidlertid ikke et problem ved mine data, og både lyden 

og bildet var tilfredsstillende.  

Ifølge Erickson (2006) er sosiale interaksjoner så nyanserte og kompliserte å studere, at den 

beste måten å gjøre slike undersøkelser er å benytte seg av videoopptak. Ved hjelp av 

videoopptak kan forskere gå fra å studere frekvenser og ulike initiativer til dybdeanalyse av 

innholdet i dialogen (Klette, 2009). Erickson (2006) understreker at dette innholdet seinere 

kan nøstes opp ved hjelp av detaljert transkripsjon, eller kodes steg for steg. Videoopptak er 
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også mye brukt som metode i skoleforskning, der illustrerende utdrag fra transkripsjonen ofte 

velges ut for å eksemplifisere (Erickson, 2006, s. 180).      

3.5.3 Videoobservatørrollen 

Selv har jeg ikke tatt del i innsamlingen av datamaterialet. Derfor vil jeg argumentere for at 

jeg har en rolle som fullstendig observatør (Gold, 1958 referert i Cohen et al., 2011, s. 457). 

Dette er fordi jeg under observasjonen satt på videolaboratoriet på Institutt for lærerutdanning 

ved Universitet i Oslo adskilt fra deltakerne som studeres. På denne måten hadde ikke 

gruppen som observeres noen informasjon om at jeg gjorde observasjoner av dem. Cohen et 

al. (2011) argumenter for at man kan inneha en rolle som fullstendig observatør hvis man 

benytter seg av videoobservasjon. En rolle som fullstendig observatør er i tråd med Vedeler 

(2000) sin beskrivelse av rollen som fullstendig uavhengig observatør. Rollen til 

forskningsassistentene og forskerne på LISA-prosjektet som stod for datainnsamlingen bør 

også nevnes, og deres rolle kan ha vært en mellomting mellom observatør som deltaker og 

fullstendig uavhengig observatør (Vedeler, 2000). Dette er fordi forskerne og 

forskningsassistene som stod for datainnsamlingen var tilstede under datainnsamlingen. 

Likevel gjorde de videoopptak uten systematisk observasjon, og det kan derfor karakteriseres 

som en slags mellomting mellom de to rollene. 

3.5.4 Andregenerasjonsforsker 

Som tidligere påpekt har jeg ikke selv samlet inn datamaterialet til denne studien. Dette ble 

gjort av forskere og forskerassistenter på LISA-prosjektet. I min studie har jeg derfor 

gjenbrukt andres kvalitative data. Videodata er spesielt egnet for bruk av andre (Dalland, 

2011). Et argument mot gjenbruk av kvalitative data er ifølge Dalland at forskeren ikke kan få 

den samme autentiske opplevelsen av konteksten, atmosfæren og informantene. Hammersley 

(1997) trekker frem problematikken med mangel på førstehåndskjennskap til datamaterialet. 

Det påpekes at viktig bakgrunnsinformasjon kan være mangelfull i forhold til den kunnskapen 

de med førstehåndskjennskap besitter. Hammersley understreker at dette også gjelder for 

videoopptak som er foretatt av andre. Likevel vil jeg argumentere for at jeg har fått noe 

kjennskap til konteksten. Bakgrunnsinformasjon om lærere har vært tilgjengelig for meg 

under arbeidet med datamaterialet. Samtidig er datamaterialet samlet inn med to kameraer og 

to mikrofoner, noe som gjorde at jeg både kan se elevene, læreren, samt høre samtalene ved 
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helklasseundervisning. Selv om ikke opplevelsen blir autentisk vil dette være tilstrekkelig for 

å analysere samtalemønstret i disse klasserommene, som er det sentrale i min problemstilling. 

Dette fordi både jeg kan observere det som skjer under dialogene, og høre 

samtaleutvekslingen mellom deltakerne. En annen ting det legges vekt på er at datamaterialet 

ikke kan behandles på samme måte for primær og sekundærforsker, til tross for at de innehar 

samme perspektiv (Hammersley, 1997). Det poengteres at det nesten alltid vil mangle 

relevante data, og at denne problematikken vil øke i størrelse på gapet mellom 

forskerspørsmålene til primærforskeren og sekundærforskeren. Andersson og Sørvik (2013) 

beskriver at denne problematikken kan takles ved å arkivere data til seinere bruk, 

standardiserte verktøy, samarbeid med den originale forskergruppen, og en kameraløsning 

som fanger hele klassen. Problemet vil også minske hvis sekundærforskeren har kjennskap til 

samme miljø. Gjennom arbeidet har jeg hatt samarbeid med forskere fra det opprinnelige 

prosjektet gjennom møter med jevne mellomrom, noe som har gitt innblikk i dette miljøet. 

Samtidig er kodingselementet classroom discourse fra LISA-studien brukt som et 

utvalgskriterium for min studie. Likevel betyr ikke dette nødvendigvis at avstanden minker, 

siden det kun er benyttet som utvalgskriterium.  

Ved gjenbruk av andres data understreker Dalland at det er hensiktsmessig å gjøre egne 

transkripsjoner. I datamaterialet som er en del av mitt utvalg gjør jeg egne transkripsjoner slik 

at det er mitt syn som møter dataene. En annen fordel med gjenbruk av datamaterialet er at det 

kan gi tilgang på et bredere materiale enn hva som ellers ville vært mulig (Dalland, 2011).  

3.6 Analyse og analysekategorier 

I forkant av analysen startet jeg med en ustrukturert observasjon av hele timen. Dette ble gjort 

for å danne meg et bilde av hvordan kommunikasjonen mellom lærer og elever foregikk i 

disse helklassesamtalene, samt danne meg et helhetlig bilde av hvordan klassene arbeidet. Jeg 

kryssjekket deler av dialogene med veilederne mine5, for å øke begrepsvaliditeten under 

kodingen (Vedeler, 2000). 

 

  

                                                 
5 Se kapittel 3.7 
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3.6.1 Analysekategorier 

Analysekategoriene baserer seg på samtalemønstrene beskrevet i kapittel 2.8.  

Tabell 1: Analysekategorier 

Samtale-

mønster 

Beskrivelse  Formål Igangsetter  

IRE/F 

(initiate, 

response, 

evaluation/  

feedback)       

Læreren stiller et spørsmål, eleven 

responderer, og læreren gir en evaluerende 

respons eller tilbakemelding. 

Sjekke forståelse hos 

eleven 

Sjekke svar 

Lærer 

Utvidet IRE-

mønster 

Sekvenser av typen I-R-P-P-R eller 

 I-R-P-R-E.   

Utforske og få frem 

elevers tanker og idéer. 

Lærer/elev 

Topaseeffekt Læreren gir hint som tar bort utfordringen 

som ligger i det matematiske problemet. 

Sørge for at eleven 

kommer frem til det 

rette svaret 

Lærer 

Traktmønster Læreren leder elevene til svaret ved hjelp av 

rekke spørsmål 

For å få eleven frem til 

det rette svaret uten å 

gi svaret direkte 

Lærer 

Fokuserings-

mønster 

Læreren stiller en rekke spørsmål for å 

fokusere elevene inn mot en kritisk del av et 

matematisk problem eller oppgave. 

Orientere elever mot 

nøkkelaspekter i en 

oppgave 

Lærer 

IC-modellen 1) Komme i kontakt 

2) Lokalisere 

3) Identifisere 

4) Forhandling 

5) Høyttenkning 

6) Reformulering 

7) Utfordring 

8) Evaluering  

Utforske en 

matematisk idé eller 

oppgave 

Lærer/elev 

 

3.6.2 Strategi for analyse 

Analysen av videomaterialet foregikk på et datarom på Institutt for lærerutdanning og 

skoleforskning på Blindern i Oslo. På dette rommet fantes det datamaskiner hvor programmet 



31 

 

InterAct var installert. I denne programvaren er det mulig å legge inn analysekategoriene, og 

kategorisere et samtalemønster ved å tilordne en kode. Datamaterialet som ikke omhandlet 

mitt fokusområde ble ikke kodet.  

Siden jeg kodet for samtalemønster gikk disse over tidssekvenser, og det er dermed 

nødvendig å avklare hvordan disse segmentene ble avgrenset. "Analytically, transitions from 

one segment of an event to another are often indicated by shifts in activity, heralded by 

changes in personnel, movement of participants in space, or the introduction and 

manipulation of new objects" (Jordan & Henderson, 1995, s. 60). Jeg baserte min avgrensning 

på denne tilnærmingen, men endring av deltaker var ikke et kriterium siden et samtalemønster 

kan inneholde flere deltakere. Fokus var derfor i større grad på skifte av objekt, som i en ny 

matematikkoppgave, en ny løsning på en matematikkoppgave, nytt matematisk begrep, 

strategi, eller større forandringer av tema. Disse segmentene ble videre merket med riktig 

kategori. For å sikre at kodingen var konsistent utførte jeg kodingen to ganger. Samtidig måtte 

jeg underveis i kodingen spole tilbake flere ganger for å kontrollere, og revurdere sekvensen 

som ble kodet. Det er likevel nødvendig å trekke frem at noen samtalemønstre kan være mer 

komplekse å kode enn andre. Mens noen dialoger er korte og har relativt få elementer, så er 

det også samtaler som kan bestå av elementer fra ulike mønstre. Dette kan bidra til at 

kategoriseringen blir utfordrende. Selv om en samtalesekvens kan ha mindre biter fra andre 

samtalemønstre vil likevel dialogen ha en overordnet struktur. I kategoriseringen av 

samtalemønstrene i denne oppgaven har jeg derfor forsøkt å se etter en slik struktur. 

Videre ble frekvensen til de ulike samtalemønstrene telt opp for å skape et bilde av 

variasjonen i de ulike klassene. Eksempler på de ulike samtalemønstrene som ble funnet ble 

transkribert. I tillegg til å se på frekvensen lagde jeg diagrammer som viser den prosentvise 

varigheten til de ulike samtalemønstrene. Dette ble gjort for å sammenlikne dialogenes 

varighet opp mot forekomsten.  

Denne metoden for analyse ligger tett opp til det Erickson (2006, s. 186) beskriver som en 

deduktiv tilnærming til videoanalyse. En av fordelene med transkribering er at det tvinger 

forskeren til å granske materialet nøye (Vedeler, 2000). Samtidig understrekes det at 

transkripsjoner er viktig å benytte seg av for å komme med illustrasjoner, noe som er med på 

å styrke studiens validitet. Til tross for gode argumenter knyttet til transkripsjon vektlegger 

forskeren at kompleksiteten i det som sies reduseres. Dette ved at uttale, pauser og intonasjon 

forsvinner i transkripsjonen.  
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Selve transkriberingen foregikk med programmet InqSkribe, også dette på datarommet. Dette 

programmet er spesielt godt egnet til transkribering fordi det kan legges inn egne hurtigtaster 

slik at arbeidet går lettere. I dette programmet fikk jeg mulighet til å stoppe, spole, og se 

videosekvenser på nytt mens jeg transkriberte. Siden mitt datamateriale allerede var kodet på 

forhånd, førte dette til at jeg visste hvilke sekvenser jeg skulle transkribere. Selv om 

transkribering som tidligere påpekt tvinger forskeren til en grundig gransking av materialet, 

kan det også føre til at samtalen blir oppstykket, og man kan miste oversikten. Mens jeg 

transkriberte måtte jeg ofte stoppe videoen, og spole tilbake for å være sikker på at jeg fikk 

med meg det som ble sagt. En utfordring knyttet til transkribering av materialet er ulike 

dialekter, som omskrives i transkriberingen. Det kan føre til at setninger i transkripsjonen i 

noen grad avviker fra det som blir sagt, selv om jeg så langt det har vært mulig har forsøkt å 

gjøre dette avviket så lite som mulig. For at deler av transkripsjonene ikke skal virke 

meningsløse for leseren, har jeg ved behov skrevet i parentes dersom det skjer noe relevant 

som ikke kommer frem gjennom dialogene.   

3.7 Validitet og reliabilitet  

3.7.1 Validitetstrusler  

Validitet handler om hvorvidt tolkninger, konklusjoner, beskrivelser og forklaringer er 

korrekte, og det finnes ulike validitetstrusler som kan føre til at disse er feil (Maxwell, 2013, 

s. 122-123).  

En viktig trussel innenfor kvalitativ forskning er reaktivitet eller observatøreffekt. Ifølge 

Klette (2009) har den teknologiske utviklingen av samfunnet ført til at både barn og voksne 

har blitt mer vant til kameraer, siden det for mange er en måte å dokumentere hverdagen på. 

Hun beskriver at bruk av videokamera i forskningen tidligere har blitt sett på som invaderende 

for deltakerne, ved å ha sterk reaktivitet eller observatøreffekt. Denne reaktiviteten har ifølge 

forskeren blitt svekket i nyere tid med bakgrunn i argumentet om at videokameraer i dag er 

svært utbredt, samtidig som teknologiutviklingen har gjort kameraene mindre. Likevel er det 

slik at vi bringer to kameraer inn i klasserommet i denne studien. Det vi ønsker oss er 

naturlige data der klassen opptrer som normalt, men det å ta kamera inn i klasserommet kan 

endre på den naturlige situasjonen (Blikstad-Balas, 2016). Til tross for dette hevder Blikstad-

Balas at kameraeffekten kan være overdrevet. Hun trekker frem egne erfaringer fra flere 
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forskningsprosjekter hun har deltatt i der deltakerne etter kort tid har gitt liten oppmerksomhet 

til kameraene, samtidig som de har uttalt at de har glemt dem i perioder. Klasserommene som 

er filmet i denne studien har blitt filmet i totalt fire skoletimer, og det kan derfor hende at 

deltakerne også her har glemt videokameraene i perioder. Blikstad-Balas (2016) trekker 

likevel frem at det ikke finnes data som er helt og holdent naturlig, siden den naturlige delen 

forsvinner når vi behandler materialet som data. Videre påpeker hun at de som filmes ikke 

kan opptre ut fra et repertoar de ikke innehar naturlig. Det vil si at deltakerne som filmes mest 

sannsynlig ikke vil gjøre store forandringer knyttet til sin væremåte, fordi de har en 

personlighet og naturlig måte å opptre på i en gitt situasjon. Likevel kan det tenkes at noen 

deltakere blir mer reserverte enn hva de ellers ville vært, siden de vet at det foretas 

videoopptak.   

Alle observasjoner preges av mulige observasjonsbias fordi man som forsker går inn i en 

studie med egne erfaringer og holdninger (Vedeler, 2000). Selv har jeg både vært elev i 

skolen, undervist og observert andres undervisning, og har derfor erfaringer og tanker om 

hvordan helklassesamtaler foregår i ulike klasserom. Derfor har jeg forsøkt å gå inn i studien 

på en så åpen og nøytral måte som mulig. Likevel vil jeg påstå at det er umulig å være 

fullstendig nøytral siden observasjon er basert på subjektive tolkninger. Dette støttes også av 

Maxwell (2013, s. 124) som argumenterer for at det er umulig å fjerne forskerens teorier, 

tanker og forventninger. En måte for å håndtere dette, er bruk av kryssjekking (Vedeler, 

2000). Dette er noe jeg har foretatt ved å diskutere deler av observasjonene og kodingen med 

mine to veiledere. Måten det ble gjort var å se gjennom videosekvenser, og undersøke hvilken 

kode jeg hadde benyttet.  

3.7.2 Indre validitet  

Indre validitet knytter seg til mine tolkninger, og hvorvidt disse tolkningene er gyldige 

(Cohen et al., 2011). Som nevnt tidligere kan kryssjekking bidra som en motvekt mot 

forskerbias, men det kan også bidra til å øke den indre validiteten. Siden jeg fikk mulighet til 

å diskutere deler av kodingen sammen med veiledere, kan dette fungere som en kontroll for at 

mine tolkninger av materialet er plausible. Samtidig kan de eksemplifiserte transkripsjonene 

fra timene bidra slik at andre kan vurdere mine tolkninger av materialet.  

Under kodinger av videodataene har vi ofte vært flere masterstudenter tilstede på 

datalaboratoriet, slik at det har vært mulig å diskutere med hverandre. Siden vi har vært en del 
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av det samme prosjektet, har dette bidratt til at vi kunne diskutere ulike 

undervisningssekvenser med hverandre. Selv om de andre masterstudentene ikke hadde 

samme kjennskap til mine koder, kan diskusjon av det som observeres bidra for å minke 

observasjonsbias siden flere øyne kan tolke situasjonen.  

Creswell (2014) trekker frem at det å gi rike og fyldige beskrivelser kan være med på å styrke 

validiteten til studien. For å kunne gjøre dette er videoobservasjon en god tilnærming fordi det 

gir muligheten til flere avspillinger, spoling og stopping. Dermed vil det være mulig å sette 

seg godt inn i klasseromssituasjonen, og gi gode beskrivelser av det som foregår. I situasjoner 

som er vanskelig å tolke blir det mulig å kontrollere fenomenet som observeres flere ganger.  

3.7.3 Ytre validitet 

En kasusstudie av dette omfanget kan ikke generaliseres til en større populasjon, og den vil 

ikke være statistisk generaliserbar (Yin, 2012), noe som heller aldri har vært formålet med 

denne studien. Den kan derimot være analytisk generaliserbar hvis mine funn samsvarer med 

de teoretiske begrepene og situasjonene som er beskrevet, og om de teoretiske begrepene kan 

brukes i tilsvarende situasjoner (Yin, 2012). Ved å gi fyldige beskrivelser av situasjoner og 

analyser, er det mulig for andre å vurdere om denne studien kan være overførbar til deres 

situasjon.   

3.7.4 Begrepsvaliditet  

I tilknytning til tolkninger og studiens etterprøvbarhet, er det nødvendig å diskutere 

begrepsvaliditeten. For å sikre at begrepsvaliditeten er god, er det viktig at de samsvarer med 

det teoretiske feltet på området (Cohen et al., 2011). Mine begreper knyttet til analysen 

bygger på beskrivelser i litteraturen, noe som kan styrke konstruktvaliditeten. Med dette 

mener jeg at analysekategoriene som er benyttet under kodingen bygger på beskrivelsene av 

fenomenene i forskningslitteraturen. Et eksempel på dette er IRE/F-mønster som er en type 

dialog som er mye omtalt i forskning. Dette er en av mine kategorier, og min beskrivelse av 

kategorien baseres på tidligere forskning om IRE/F-mønster.  

Det må likevel nevnes at topasemønster og traktmønster er to begreper som kan være 

overlappende. Som beskrevet i kapittel 2.8.4 kan faktisk traktmønsteret bli sett på som en 
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form for eksplisitt topaseeffekt. For å avklare velger jeg å beskrive det som et topasemønster 

hvis jeg tolker det slik at den opprinnelige matematiske utfordringen har forsvunnet.  

3.7.5 Reliabilitet 

Reliabilitet handler om etterprøvbarheten til en studie med spørsmålet om andre ville fått de 

samme resultatene om studien ble utført av andre under tilsvarende forhold (Cohen et al., 

2011). Som tidligere nevnt beskriver Vedeler (2000) at observasjon handler om systematisk 

innsamling av informasjon gjennom sansene. Av den grunn vil hvem jeg er som forsker være 

med å påvirke mine resultater siden jeg må gjøre en tolkning av materialet, og jeg vil dermed 

ikke være helt nøytral. Som Maxwell (2013) påpeker er det ikke mulig fjerne forskerens 

påvirkning av resultatene. Likevel har jeg diskutert mine tolkninger av materialet med andre, 

noe som kan være med å øke reliabiliteten. Under kodingen av samtalemønstrene i de to 

klassene utførte jeg kodingen to ganger, samtidig som jeg i hver av disse kodingene ofte måtte 

spole tilbake for å være sikker på at jeg fikk med meg dialogen. Dette ble gjort for å sikre at 

mine tolkninger av datamaterialet var konsistente.  

Samtidig er det ingen garanti for at andre ville fått nøyaktig de samme resultatene som meg 

ved å benytte det samme rammeverket. I kapittel 2 har jeg gitt en avklaring av de 

analysekategoriene som benyttes i denne oppgaven. Samtidig har jeg gitt en tydelig 

beskrivelse av hvordan jeg har analysert datamaterialet i kapittel 3.6.2. Ved å gi fyldige 

beskrivelser av situasjoner fra undervisningen, og gi referanser direkte til transkripsjoner, er 

det mulig for andre å etterprøve i det minste deler av analysene som er gjort i denne studien.  
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4 Resultater 

I dette kapitlet vil jeg starte med å kontekstualisere undervisningen i klasse A og klasse B. 

Siden datamaterialet mitt bestod av to ulike klasser fra to forskjellige skoler, har jeg valgt å 

presentere resultatene hver for seg.  Den største delen av dette kapitlet består av 

transkripsjoner som eksemplifiserer ulike typer dialoger som fant sted på de to skolene. De 

aktuelle transkripsjonene er valgt ut for å illustrere bredden når det kommer til 

samtalemønstrene som er representert i de ulike klassene. Samtidig vil de utvalgte 

transkripsjonene danne grunnlaget for diskusjonen i kapittel 5, der jeg vil diskutere de ulike 

samtalemønstrene opp mot de etablerte normene i de to klasserommene. Transkripsjonene vil 

også legge grunnlaget for didaktiske refleksjoner rundt enkeltutsagn. Etter presentasjonen av 

de utvalgte transkripsjonene vil jeg presentere de ulike samtalemønstrenes frekvens, 

prosentvise varighet, og hvem som initierer de ulike samtalemønstrene. Dette vil også 

diskuteres i kapittel 5.  

4.1 Beskrivelse av timene  

Klasse A 

Undervisningen i denne klassen går over 90 minutter og veksler mellom samarbeidslæring i 

grupper, helklasseundervisning, og arbeid med oppgaver fra læreboken. Temaet for 

undervisningen er algebra og oppløsing av parenteser. Klasserommet er organisert slik at de 

fleste elevene sitter sammen i par, mens noen sitter sammen i rader med tre elever. Læreren 

veksler mellom å bruke smarttavle og vanlig tavle.  

Timen starter med noen praktiske beskjeder før læreren presenterer en oppgave som kan løses 

på flere måter. I oppgaven skal elevene undersøke hvor mange personer det er plass til rundt 

et langbord. Langbordet består av småbord som har plass til to personer på hver side. I tillegg 

er det plass til en person på hver endre. Oppgaven har en tredelt struktur. I første oppgave skal 

de finne ut hvor mange personer det er plass til hvis langbordet består fire småbord. Den 

andre oppgaven er en utvidelse av langbordet, slik at elevene skal bestemme hvor mange det 

er plass til hvis langbordet består av 25 småbord. I den siste deloppgaven generaliseres 

oppgaven ved at elevene må bestemme hvor mange det er plass til hvis langbordet består av n 

småbord. Da læreren introduserer oppgaven legges det vekt på hvordan elevene tenker når de 
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løser oppgaven, og det presiseres at dette er like viktig som svaret de kommer frem til. Denne 

oppgaven kan ses på som en åpen oppgave siden elevene har mulighet til å løse den på flere 

måter. Etter at oppgaven er presentert får elevene mulighet til å arbeide med oppgaven i par 

eller mindre grupper. Læreren går rundt mens elevene veiledes underveis i prosessen. 

Sekvensen avsluttes med en helklassesamtale hvor elevene presenterer løsningene de har 

kommet frem til. Denne delen av undervisningen kan bli sett på som utforskende.  

I den siste delen av undervisningen introduseres et nytt tema som omhandler oppløsing av 

parenteser. Læreren introduserer temaet med et enkelt eksempel der elevene skal på butikken 

og kjøpe et eple til 5 kroner, og en pastilleske for 7 kroner. Til disposisjon har de 20 kroner. 

Læreren spør elevene hvor mye de har igjen av summen på 20 kroner, og legger vekt på at det 

er tankegangen for å komme frem til svaret som er viktig. Innspillene fra elevene danner 

grunnlaget for å introdusere hva som skjer med fortegnene inne i parentesen hvis det er 

minustegn foran. Det som følger etter introduksjonen er at elevene arbeider med oppgaver fra 

læreboken. På slutten av timen oppsummerer læreren utvalgte oppgaver før timen avsluttes. 

Denne sekvensen av timen kan bli sett på som en tradisjonell tilnærming til undervisningen. 

Klasse B 

Undervisningen består av to skoletimer hvor én time er på 45 minutter, og den andre timen er 

på 60 minutter. Temaet for undervisningen er desimaltall, omgjøring mellom desimaltall og 

brøk, og posisjonssystemet. Klasserommet er organisert slik at de fleste elevene sitter i par, 

men noen sitter også tre sammen.  

I de to skoletimene jeg observerte var undervisningen sterkt styrt av læreren, og læreboken 

hadde stor plass i undervisningen. Den første timen starter med at læreren spør elevene om i 

hvilke hverdagslige situasjoner man bruker desimaltall. Dette danner grunnlaget for en kort 

helklassesamtale. Videre i undervisningen repeterer klassen kort om posisjonssystemet, før de 

bruker tid på å plassere desimaltall på tallinjen. Denne delen av timen foregår i helklasse. 

Undervisningen fortsetter med at elevene får en oppgave fra lærerboken som skal løses. 

Deretter går læreren gjennom oppgaven i helklasse, sammen med flere oppgaver fra 

læreboken som danner grunnlaget for videre undervisning. Denne sekvensen av 

undervisningen omfattet overganger mellom desimaltall og brøk. Den siste delen av timen blir 

elevene gitt en oppgave der de skal sitte to eller tre sammen. Oppgaven handler om at en elev 

skal velge seg et tall mellom 0 og 2 som maksimalt har 3 desimaler. De andre elevene på 
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gruppa skal forsøke å bestemme tallet ved å stille spørsmål av typen ja og nei. Oppgaven er en 

slags konkurranse der det er meningen å finne rett tall på færrest mulig spørsmål. Timen 

avsluttes med en kort runde i klassen, der læreren undersøkte hvor mange spørsmål de trengte.  

Undervisningen i den andre timen var todelt. Undervisningen startet med at læreren 

gjennomgikk deler av leksen i helklasse, noe som også involverte dialoger med elevene. 

Videre repeterte læreren deler av fagstoffet fra forrige time om hvordan de kan gå fra 

desimaltall til brøk. I den siste delen av timen fikk elevene løse oppgaver fra læreboken, og 

timen ble avsluttet med en kort gjennomgang av svarene.   

4.2 Behov for ny kategori  

I arbeidet med å kode de ulike samtalemønstrene oppdaget jeg et samtalemønster som ikke 

passet inn i analysekategoriene jeg beskrev i kapittel 3.6.1. På skole A var det to forekomster 

av dialoger der eleven tok initiativ til å starte samtalen. Siden samtalen var elevinitiert, var det 

i utgangspunktet to ulike kategorier som kunne være aktuelle kandidater for koding; nemlig 

utvidet IRE og IC-modellen. Likevel passet ikke disse to dialogene innenfor noen av disse 

kategoriene. Begge dialogene hadde samme karakter. Mønsteret var at en elev rakk opp 

hånden for å komme med innspill til det som foregikk i undervisningen. Dialogene forløp som 

en kort utveksling mellom elev og lærer før undervisningen gikk videre. Disse innspillene var 

korte kommentarer til innholdet i undervisningen. Jeg valgte derfor å lage en ny kategori som 

jeg kalte elevinnspill. Denne kategorien ble dermed en del av det analytiske rammeverket.   

4.3 Resultater fra klasse A  

4.3.1 Analyse av samtalemønstrene på klasse A 

Helklasseundervisningen i den observerte timen er konsentrert til en hovedbolk av 

undervisningen som beskrevet i kapittel 4.1. Samtalene som foregikk i denne 

helklassesituasjonen var fokusert rundt to ulike deler. Den første delen var elevenes 

presentasjon av løsninger på en åpen oppgave, mens den andre delen handlet om oppløsing av 

parenteser.  
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I den første deloppgaven skulle elevene bestemme hvor mange stoler det var plass til rundt et 

langbord som bestod av fire småbord. Læreren avslutter utforskingsfasen av oppgaven ved å 

invitere til at elevene presenterer hvordan de har tenkt.  

Utdrag 1A  

1. Lærer:   Hvem har lyst til å komme frem og forklare hvordan de fant ut oppgave 

   a? Hvor mange stoler blir det plass til, dersom vi har fire småbord. 

2. Lærer:  Elev 1.  

3. Elev 1:  Ja (går opp til tavlen).  

4. Lærer:   Vær så god. 

5. Elev 1:  Vi tenkte sånn først, at først tar vi og ganger de innerste bordene uten 

   de to ytterste. Da blir det jo 4 ganger 2. Siden det er fire stoler på hvert 

   av de innerste bordene da. Da blir det 8. Og så tok vi 2 ganger 5  

   og fikk 10. Så regnet vi det sammen, og fikk 18. Da fikk vi svaret på 

   hvor mange stoler det var på de bordene. For de to ytterste bordene har 

   5 stoler hver.  

6. Lærer:   Ok, dette er spennende. Da blir det 18 til sammen. 

 

I denne dialogen starter læreren med å stille et spørsmål som oppmuntrer elevene til å 

presentere sin løsning av oppgaven. Læreren velger ut en av elevene som har hånden oppe til 

å svare. Eleven går frem til tavlen og gir en respons ved å forklare hvordan oppgaven har blitt 

løst. Dialogen avsluttes ved at læreren gir en evaluerende respons i siste linje, og bekrefter at 

elevens svar er korrekt. Denne samtalen er et eksempel på et IRE/F-mønster slik det er 

beskrevet av Cazden (2001) og Lemke (1990), ved at den tredelte strukturen som 

kjennetegner dette samtalemønstre er fremtredende i dialogen. Det som er litt utypisk med 

dette IRE/F-mønsteret er at elevens respons ikke er et kort faktasvar, men en lenger utgreiing 

om elevens tankegang for å komme frem til svaret. I denne samtalen er det derfor eleven som 

har lengst taletid av de to deltakerne i dialogen. Samtidig er det læreren som fungerer som 

autoriteten i samtalen, og på den måten er styrende ved å starte og avslutte dialogen. Den 

første dialogen danner grunnlaget for fortsettelsen av helklassesamtalen.  

Utdrag 2A  

1.  Lærer:  Er det noen andre som har gjort noe annet? Elev 2. Gå frem og vis.  

2.  Lærer:  Skal vi se. Da var det løsning 1. (Læreren går frem og skriver løsning 1 

  på tavlen).  
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3.  Elev 2:  Eh, jeg tenkte å ta bort de ytterste da. Så det ble sånn, 4 bord med to på 

  hver side. Så tok jeg et bord som har 4 stoler, og ganget det med 4. Så 

  mange stoler vi skal ha. Det blir 4 ganger 4 som er 16. Og så la jeg til

  de på enden som blir 18.  

4.  Lærer:  Da har vi fått to veldig forskjellig måter å tenke på.  

 

Læreren ønsker å undersøke om noen andre i klassen har tenkt på en annen måte, og inviterer 

de andre elevene i klassen til å komme med en alternativ løsning. På den måten stiller læreren 

implisitt det samme spørsmålet til klassen som ble gjort i utdrag 1. I linje 3 gir eleven en 

respons på oppgaven ved å gi en beskrivelse av hvordan den ble løst, før læreren gir en 

evaluerende bekreftelse i linje 4. På samme måte som i forrige utdrag er dette et eksempel på 

et IRE/F-mønster. Også i dette tilfellet er elevens respons mer omfattende enn hva som 

normalt kjennetegner et slikt mønster.  

I flere tilfeller i den observerte undervisningen går samtalen inn i en annen struktur enn de 

som er vist ovenfor. Klassen har gjort seg ferdig med den første deloppgaven, og presenterer 

nå løsninger på oppgave b. I denne deloppgaven skal de bestemme hvor mange stoler det er 

plass til rundt langbordet hvis det består av 25 småbord.  

Utdrag 3A  

1. Lærer:  Er det andre regnemåter på oppgave b? Elev 1 og elev 2. 

2. Elev 1:  Den er nesten lik da.  

3. Lærer:  Ja, men vis den. Så ser vi.  

4. Lærer:  Skal jeg ta bort det som står på tavlen, eller får dere plass?  

5. Elev 1:  Jeg tror vi får plass. jeg kan skrive det her.  

6. Elev 1:  Ok, vi tok 4 ganger 25. Og så pluss 2. Fordi to av bordene på siden. Og 

  så er det 4 bord, nei, fire stoler mener jeg. Så tok vi dette i parentes.

  (Setter parentes rundt 4 ganger 25). Da regner vi ut det først, og det er 

  100. Så plusser vi på 2, og det er 102.  

7. Lærer:  Ja  

8. Elev 1:  Så vi brukte parenteser.  

9. Lærer:  Flott. Bra.  Et spørsmål til dere. Hva hadde skjedd hvis vi hadde fjernet

  parentesen? (Elev i klassen roper "ingen ting") 

10. Elev 1:  Hmm, jeg føler at det blir med ordentlig da.  

11. Lærer:  Det er veldig synlig. Det blir veldig synlig når vi bruker parentes. Tusen

  takk. 
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Denne dialogen starter ganske likt som det forrige utdraget ved at læreren ønsker å se flere 

løsninger på deloppgave b. Læreren velger ut to elever som har arbeidet sammen under 

utforskingsfasen av oppgaven til å vise sin løsning. I linje 2 viser eleven sin skepsis med 

bakgrunn i at deres løsning kan være ganske lik en annen som allerede har blitt presentert. 

Likevel ønsker læreren å se den, slik at klassen kan se hva som er likt eller ulikt med deres 

løsning. I linje 6 gir eleven en respons på det opprinnelige spørsmålet fra læreren som er å 

presentere sin løsning, før læreren gir en evaluerende respons i linje 7. Uoppfordret tillegger 

eleven at de brukte parenteser. Dette kan være for å rettferdiggjøre sin måte å tenke på, siden 

denne løsningen er ganske lik en annen som allerede har blitt vist i klassen. Læreren 

anerkjenner dette med en evaluerende respons, før elevene blir bedt om å utdype hva som 

ville skjedd om de fjernet parentesen i linje 9. Dette skaper en respons fra eleven i linje 10, før 

læreren gir en ny evaluerende respons i siste linje. Denne dialogen er et eksempel på et 

utvidet IRE-mønster beskrevet av Scott et al. (2006). Det som i utgangspunktet ville vært 

IRE/F-mønster får en naturlig utvidelse i det læreren ønsker å vite hva eleven tenker om å 

fjerne parentesen.   

I denne klassen var det også eksempler på andre samtalemønstre enn IRE/F og varianter av 

dette mønstret. Den påfølgende samtalen viser hvordan læreren fokuserer på en viktig del av 

algebraen, nemlig forskjellen på en variabel og en konstant. Ifølge Usiskin (1988) er bruk av 

variabler spesielt nyttig hvis vi ønsker å beskrive sammenhengen mellom tall matematisk. Det 

trekkes samtidig frem at det å generalisere slike mønstre er en viktig del av algebraen. 

Klassen tar for seg deloppgave C hvor de skal finne det generelle uttrykket for antall stoler 

rundt langbordet. I forkant av episoden har en elev presentert uttrykket 4𝑛 + 2 som 

sammenhengen mellom antall småbord n og stoler. Denne episoden danner grunnlaget for 

samtalen.  

Utdrag 4A  

1.  Lærer:  Også er det jo slik at disse to varierer jo ikke. Husker dere hva vi kaller 

  de da?  

2. Elev 1: Konstant 

3. Lærer:  Hvorfor varierer ikke disse?  

4. Elev 2:  Jo, fordi det er fire stoler på et bord og det er to på siden. Det forandrer 

  seg ikke.  

5. Lærer:  Bra.  

6. Elev 2:  Jeg skrev n ganger 4 pluss 2 er lik s.  
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7. Lærer:  Og da blir det enda tydeligere at det er en slags formel. Det er et  

  uttrykk, der n står for antall bord. s står for antall stoler totalt. Det er 

  veldig viktig når dere skal presentere slike formler, at dere forklarer hva 

  bokstavene står for. Og det var det en del av dere som kommenterte i 

  går. I fasiten i boka så har de ikke gjort det. Der har de bare slengt ut 

  noen tilfeldige bokstaver. For eksempel n støtte vi på i går i fasiten, der 

  vi ikke forsto hvorfor de har valgt akkurat n. Det kan hende de har valgt 

  det tilfeldig, men det er viktig at vi forklarer hva bokstavene står for, 

  sånn at det gir en mening. 

8. Lærer:  Elev 1 sa at vi kaller de tallene som er faste for konstanter. Hva kaller vi 

  n for da?  

9. Lærer:  Elev 3?  

10. Elev 3:  En variabel.  

11. Lærer:  En variabel. Fordi den kan variere. Her kan vi faktisk regne ut antall

  stoler hvis rekka vår består av en million antall bord. Her er vi inne på 

  kjernen i algebra. Hvis vi ikke hadde hatt den formelen, og ikke hadde 

  sett en lur måte å skulle regne det ut på, men måtte tegne opp hele 

  strukturen, da ville vi brukt utrolig lang tid for å ha funnet ut hvor 

  mange stoler det er rundt de bordene totalt. Derfor kan vi forenkle ved å 

  bruke algebra. Da kan vi lage en generell formel som enkelt gjør at vi 

  kan sette inn et tall, og regne ut svaret veldig raskt. Så når dere spør 

  meg hva vi skal med alle de bokstavene, så sier jeg; jo vi skal kunne 

  forenkle og lage gode formler som gjør at vi kan regne ut ting mye 

  raskere. 

 

I denne samtalen inngår flere elever i dialogen. Læreren ønsker å rette fokus på forskjellen på 

variabel og konstant, og bruker uttrykket en elev har presentert som utgangspunkt for 

samtalen. I første linje begynner læreren med å stille et spørsmål om tallene som ikke 

varierer, og lurer på hva dette kalles innenfor matematikken. En elev svarer at de kalles 

konstant, og læreren følger opp med et nytt spørsmål om hvorfor de tallene ikke varierer i 

linje 3. Her kommer det en ny elev inn i dialogen. Eleven responderer at det er fire stoler på 

hvert bord og to på siden, noe som ikke forandrer seg. Dette følges opp med en kort 

evaluering av læreren, før en elev kommer med et innspill om at sammenhengen også kan 

skrives 𝑛 ⋅ 4 + 2 = 𝑠. Dette bringer fokuset til læreren over på at dette er et uttrykk, og 

vektlegger hva de ulike symbolene representerer. Hun følger opp med et spørsmål i linje 8 om 

hva bokstaven n kalles. En tredje elev kommer på banen, og svarer at det kalles en variabel. 

Læreren fokuserer på hva som er hensikten til en variabel, og at dette er en viktig del av 
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algebraen. Samtidig påpekes det at slike uttrykk kan brukes til å finne svar mye raskere enn 

hva som ellers ville vært mulig.   

Dette samtalemønstret tolker jeg til å være et fokuseringsmønster (Wood, 1998). Det er en 

dialog som består av flere spørsmål, der målet er å komme frem til forskjellen mellom en 

konstant og en variabel. Gjennom samtalen fokuserer læreren flere ganger på noe av kjernen i 

algebraen. Det legges vekt på begreper som konstant, variabel, formel og uttrykk. Samtidig 

fokuserer læreren på hva som er forskjellen mellom disse begrepene, og hvorfor begrepene 

har de navnene de har. I denne samtalen er læreren den mest aktive deltakeren i samtalen, og 

elevene har en mer perifer rolle. Likevel kommer elevene med noen viktige innspill som er 

med på å drive samtalen fremover. To av elevbidragene er korte faktasvar, mens det også er 

en elev som begrunner hvorfor konstantene ikke varierer. Selv om læreren står for 

mesteparten av dialogen, må elevene være aktive lyttere i samtalen.  

Det som skilte seg ut ved helklassesamtalene i klasse A var at også elevene i noen tilfeller tok 

initiativ til å starte en samtale. Vi er tilbake til deloppgave B der de skulle bestemme hvor 

mange stoler det var plass til hvis langbordet bestod av 25 småbord. På tavlen er det fra 

tidligere en elev som har skrevet6 (4 ⋅ 25) + 2 = 100 + 2 = 102. En elev er usikker på 

denne sammenhengen, og rekker opp hånden for å stille et spørsmål.  

Utdrag 5A  

1. Elev 1:  Hvorfor står det 4 ganger 25 pluss 2 er lik 100? 

2. Lærer:  Jo, men her er det gjort riktig, for her er parentesen der (4 ganger 25) lik

  100 der. Og så er det lagt til 2 på begge sider av likhetstegnet.  

3. Elev 1:  Det skal være ... Da blir det jo pluss fire da?  

4. Lærer:  Dette her er de 2 stolene på enden.  

5. Elev 1:  Men det er ikke 2 stoler på enden, det er bare 1.  

6. Lærer:  Ja, det er 1 i hver ende.  

7. Elev 1:  Ja?  

8. Lærer:  Som til sammen blir 2.  

9. Elev 1:  Hvorfor står det pluss 2, to ganger da? 

10. Lærer:  Å ja, dette er først det opprinnelige regnestykket (4 ganger 25 pluss 2),

  også har de multiplisert det som står inne i parentesen. Fått 100 fra det 

  som står inne i parentesen. Mens de to som skulle adderes; de er jo ikke 

  med der, så de må med her. Så dette er bare to forskjellige måter å 

  skrive dette på.  

                                                 
6 Se utdrag 3A 
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11. Elev 1:  Ja.  

12. Lærer:  Det er ikke sånn at jeg har lagt til 2 to ganger så det blir 4.  

13. Elev 1:  Nei, nei. 

14. Lærer:  Det er bare to forskjellige måter å skrive det på. Fire ganger 25 kan 

  skrives som 100.  

15. Elev 1:  Ja, det vet jeg.  

16. Lærer:  Ja, og de 2 som skal legges til på venstre side av likhetstegnet må også

  legges til på høyre side av likhetstegnet. Tenk deg en vekt.  

17. Elev 1:  Ja, jeg skjønner hva du mener. Jeg bare skjønner ikke hvorfor du skriver 

  sånn.  

18. Lærer:  Eh, det er av samme grunn som over ved at det skal være like tungt på 

  begge sider av vekta. Så tallene skal være helt like store.  

19. Elev 1:  Ja, ok.  

20. Lærer:  Vi kan se mer på det etterpå. Det er ikke sikkert jeg helt skjønner hva

  du ikke skjønner.  

21. Elev 1:  Jo, men jeg skjønner hva du mener.  

22. Lærer:  Ja, greit.  

 

Dette er et eksempel på en mer eller mindre utviklet IC-modell, slik den er beskrevet av (Alrø 

& Skovsmose, 2002). I forkant av utdraget starter eleven med å be om ordet ved å rekke opp 

hånden. Det opprettes kontakt mellom eleven og læreren, noe som er det første steget i IC-

modellen. I linje 1 legger eleven frem problemet, som er forståelsen av sammenhengen 

mellom likhetstegnene. Læreren får dermed lokalisert elevens perspektiv. I samme linje får 

også læreren mulighet til å identifisere det matematiske problemet som er kilden til at eleven 

rakk opp hånden. I linje 2 fremmer læreren et perspektiv som kan undersøkes, noe som kan 

ses på som forhandling. Videre i linje 3 er det tydelig at eleven ikke forstår lærerens 

perspektiv, og dialogen går over i en ny fase der læreren deler sine synspunkter med eleven. 

Denne fasen er høyttenkning og er en dialog fra linje 4 til linje 10. Eleven tenker at 2 stoler 

adderes to ganger i regnestykket, og at det dermed legges til totalt 4 stoler slik utregningen er 

satt opp. Dette stemmer ikke med elevens forståelse av oppgaven, og læreren forsøker å 

overbevise eleven om at dette ikke er tilfellet. I linje 11 virker det som at eleven bedre forstår 

sammenhengen i utregningen. Fra linje 12 til linje 18 vil læreren forsikre seg som at de har 

kommet til en felles forståelse, noe som er sammenfallende med en reformulering. I siste del 

av dialogen har vi en evaluering av prosessen de har vært gjennom. Det er tydelig at læreren 

er usikker på om de har oppnådd felles forståelse av problemet som var utgangspunktet for 

dialogen. Likevel understreker eleven at de har kommet til en forståelse, og samtalen 

avsluttes.  
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Etter at oppgaven om antall stoler på langbordet var ferdig diskutert skulle de over på neste 

tema som var å løse opp parenteser. Læreren valgte å presentere dette temaet ved å ta 

utgangspunkt i en praktisk oppgave. Oppgaven gikk ut på at de hadde 20 kroner, og skulle 

kjøpe en pastilleske til 7 kroner og et eple til 5 kroner. På samme måte som oppgaven om 

stoler og langbord, bemerker læreren at det er tankeprosessen som er av interesse. Læreren 

ønsker å innhente informasjon fra elevene om hvordan de ville løst oppgaven om de var i en 

slik situasjon. I forkant av situasjonen har læreren skrevet opp regnestykket 20 − (7 + 5) på 

tavlen.  

Utdrag 6A 

1. Lærer:  Vi har 20 kroner og handler et eple til 5 kroner, og en pastilleske til 7 

  kroner. Hvor mye har jeg igjen da? Den oppgaven i seg selv tror jeg 

  dere raskt ville tatt i hodet hvis dere stod i butikken. Dere står der med

  en 20-kroning. Du kjøper et eple og en pastilleske. Hvor mye har du 

  igjen? Hvordan ville du tenkt? Nå er jeg ikke så opptatt av svaret nå 

  heller. Hvordan ville du tenkt elev 1 hvis du stod i butikken?  

2. Elev 1:  Jeg ville plusset 5 og 7 som er 12. Så trekke 20 minus 12.  

3. Lærer:  Så du ville tenkt sånn som jeg har skrevet opp (på tavlen).  

4. Lærer:  Er det noen som har tenkt annerledes? Elev 2?  

5. Elev 2:  Når jeg står i butikken så er jeg bare opptatt av om jeg har nok. Jeg ville 

  bare regnet sammen, også er det 12.  

6. Lærer:  Ja, da er det nok.  

7. Lærer:  Er det andre måter å tenke på da? Elev 3? 

8. Elev 3:  Jeg ville tatt 20 minus 7, så minus 5.  

9. Lærer:  Mhm, så du ville trukket fra, eller subtrahert de tallene fra 20 som var 

  totalt. Det vil jo gi oss det samme svaret om vi gjør det sånn.  

  

I dette utdraget har vi tre sekvenser som omhandler hvordan elevene ville tenkt om de stod 

overfor en slik problemstilling. Her starter læreren med å introdusere oppgaven, for så å stille 

spørsmålet om hvor mye penger de har igjen. Spørsmålet stilles to ganger, noe som kan gi 

elevene ekstra god tid til å tenke. I linje 2 svarer en elev at en måte er å addere 5 og 7, og 

deretter trekke 12 fra 20. Dette følges opp av læreren med en kort evaluering. Selv om læreren 

evaluerer responsen fra eleven, blir det ikke tatt hensyn til om det er korrekt eller ikke. Dette 

er i tråd med at læreren på forhånd har sagt at det er tankeprosessen som er interessant. I linje 

4 ønsker læreren å undersøke om noen har tenkt annerledes, og stiller implisitt det samme 

spørsmålet på nytt. Det som følger er en respons fra en ny elev, og en påfølgende evaluering 
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fra læreren. Den siste sekvensen er også av samme oppbygging som de to andre. Eleven 

svarer at oppgaven kan løses ved å subtrahere 5 og 7 fra 20. Dette følges i linje 9 opp med 

tilbakemelding fra læreren. Alle disse tre sekvensene følger oppbyggingen til et IRE/F-

mønster slik det er beskrevet av Cazden (2001), Lemke (1990) og Wells (1999). Det 

interessante med disse tre dialogene er ikke samtalemønstret i seg selv, men det som skjer i 

undervisningen like etter. Med bakgrunn i den første dialogen (linje 1-3) og den siste dialogen 

(linje 7-9), bemerker læreren at det er samme svaret som fremkommer i løsningsprosessen. 

Dette poenget blir videre benyttet til å illustrere at regnestykket i den første dialogen blir til 

regnestykket i den siste dialogen når parentesen løses opp.   

Under kodingen av de ulike samtalemønstrene kom det frem en ny type samtale som ikke er 

forenlig med de samtalemønstrene som er beskrevet i teorikapittelet. Disse samtalene var ofte 

korte, og ble startet av elever som kom med innspill. Jeg valgte å kode disse innspillene som 

elevinitiativ. Forløpet til denne samtalen er at klassen ser på oppløsning av parenteser hvor 

det er minustegn foran. Regnestykket er 20 − (7 + 5), og konteksten er hva som ville skjedd 

om parentesen ble løst opp uten å skifte fortegn. Siden utgangspunktet for oppgaven er en 

praktisk situasjon, blir det lettere for elevene å identifisere problematikken med å ikke 

forandre fortegn. I det påfølgende utdraget finner vi et eksempel på en slik samtale.  

Utdrag 7A  

1. Elev 1:  Jeg skulle bare si at da ville det jo blitt sånn som hun sa. Da ville det 

  blitt 13 pluss 5.  

2. Lærer:  Mhm, så da ville vi fått et svar som var alt for høyt. Vi hadde trukket fra 

  for lite. 

Denne korte dialogen er et innspill fra en elev. Elevens innspill er en kort støtte til en annen 

elev som påpekte at svaret ville blitt for høyt hvis de beholdt fortegnene. Læreren følger opp 

dette med en feedback som bekrefter at eleven har tenkt riktig, og at de i så fall ville trukket 

fra for lite. Selv om dette elevbidraget ikke bidrar til noe nytt i undervisningen tar likevel 

læreren eleven på alvor, noe som kan oppmuntre til flere elevinnspill i undervisningen.  

4.3.2 Fremstilling av de ulike samtalemønstrene på klasse A  

Analysen av samtalemønstrene i klasse A viste at det i løpet av en dobbeltime var totalt 25 

samtaler som fant sted i løpet av helklasseundervisningen. Det samtalemønstret som forekom 
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hyppigst var IRE/F-mønster og utvidet IRE, som kan ses i tabell 2. De andre mønstrene som 

forekom i undervisningen fordelte seg omtrent likt mellom IC-modellen, fokuseringsmønster 

og elevinnspill.  

Tabell 2: Frekvens samtalemønstre klasse A 

 

Type samtalemønster Frekvens 

 IRE/F 12 

Utvidet IRE 6 

IC-modellen 3 

Fokuseringsmønster 2 

Elevinnspill 2 

Sum 25 

 

Tabell 3: Initiativtaker til samtale klasse A 

 

Initiativtaker til 

samtale 

Frekvens 

Lærer 21 

Elev 4 

 

Tabell 3 viser at 21 av 25 samtaler ble satt i gang av læreren, mens kun 4 av 25 samtaler var 

etter initiativ fra en elev. I den observerte timen var derfor læreren den aktøren som i størst 

grad styrte de ulike samtalene, og tema for de ulike dialogene. Elevene tok sjeldent egne 

initiativ til å starte en samtale, og helklasseundervisningen var sterkt lærerstyrt.  

Som vist i tabell 2 var IRE/F-mønster den samtaleformen som i størst grad preget 

undervisningen. Det var kun et fåtall samtaler som ble kodet til å være innenfor IC-modellen, 

fokuseringsmønster og elevinnspill. Denne fordelingen kan gi et noe skjevt bilde av hvilke 

samtaler som preget undervisningen, fordi en større andel av timen ble brukt innenfor andre 

samtalemønstre enn hva frekvenstabellen gir inntrykk av.  
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Figur 1: Den prosentvise varigheten for samtalemønstrene på klasse A 

Figur 1 er interessant fordi den viser at tiden som ble brukt innenfor de ulike 

samtalemønstrene skiller seg fra hyppigheten. Selv om tiden til en viss grad henger sammen 

med frekvensen, kan denne figuren gi et bedre innblikk i hvilke dialoger som preget 

undervisningen. Figuren viser at det ble benyttet mer tid innenfor utvidet IRE, 

fokuseringsmønster og IC-modellen enn hva frekvensen tilsier. Dette indikerer at disse 

dialogene er lenger enn dialoger innenfor IRE/F-mønstret. Samtidig viser figuren at 

utvekslingene som skjedde innenfor kategorien elevinnspill var korte i varighet.  

4.4 Resultater fra klasse B  

4.4.1 Analyse av samtalemønstrene på klasse B 

Helklassesamtalene som foregikk i de to observerte timene var knyttet til repetisjon, 

gjennomgang av oppgaver, og introduksjon av nytt fagstoff. Undervisningen i begge de 

observerte timene bestod av helklasseundervisning, en mindre del med oppgaveregning, og 

konkurranse i en av timene.  

I den første observerte timen ønsker læreren å rette fokus på bruk av desimaltall i 

hverdagslivet, og starter en dialog med dette som tema.  
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Utdrag 1B  

1. Lærer:   Greit, er det noen som kan bidra med noe høyt? Når er det vi bruker 

   desimaltall? Elev 1? 

2. Elev 1:  Når vi går på butikken.  

3. Lærer:   Forklar. 

4. Elev 1:  Hvis vi skal se hva prisen er, så koster den for eksempel 40,50 kroner.  

5. Lærer:   Ja, da bruker vi desimaltall. Elev 2?  

6. Elev 2:  Oppskrifter.  

7. Lærer:   Har du eksempler?  

8. Elev 2:  Ja, 1,5 kg med mel.  

9. Lærer:   Ja. Andre tilfeller? Elev 3? 

10. Elev 3:  Vekt.  

11. Lærer:   Vekt ja. Hva tenker du på da?  

12.  Elev 3:  Hvis man skal veie noe.  

13. Lærer:   Hvis vi skal måle vekten til noe ja. Bra.  

I denne dialogen er det tre ulike elever som er involvert. Læreren starter med å stille et 

spørsmål om når desimaltall brukes. Videre velges det ut en elev som har hånden oppe for å 

svare. Eleven kommer med en kort respons om at det brukes på butikken. Det virker som 

læreren synes elevens svar er mangelfullt, og ønsker en utdypelse i linje 3. Eleven følger opp 

med å svare at priser ofte oppgis med desimaltall. Dette svaret virker læreren mer tilfreds 

med, og følger opp med en kort evaluering. Samtalen fortsetter slik med to nye elever, der 

læreren ønsker en utdyping av elevenes svar. Dette samtalemønstret er et eksempel på et 

utvidet IRE-mønster slik det er beskrevet av Scott et al. (2006). Alle de tre elevene som er 

involvert i dialogen gir korte responser på lærerens spørsmål, og elevenes svar er lite 

spesifikke. Dette fører til at læreren ønsker en spesifikk respons, og dialogen går inn i et 

mønster av typen I-R-P-R-E-I.  

Seinere i undervisningen er temaet omgjøring mellom desimaltall og brøk. Klassen har 

akkurat blitt vist at desimaltallet 0,63 kan skrives som brøken 
63

100
. Læreren ønsker å finne ut 

om eleven vet hvorfor brøken blir slik, og stiller eleven spørsmål om dette.  

Utdrag 2B  

1. Lærer:  Hvorfor stemmer det så bra?  

2. Elev 1:  Vet ikke helt.  

3. Lærer:  Vet du ikke helt?  

4. Elev 1:  Jo, fordi det høyeste den går opp til er 100.  



51 

 

5. Lærer:  Ja, på?  

6. Elev 1:  Eh, der 3 står.  

7. Lærer:  Der som 3 står? Ja? Hvor mange kan jeg ha der før det fylles opp på en 

  måte?  

8. Elev 1:  Vet ikke.  

9. Lærer:  Du sier at det høyeste det kan gå opp til er 100.  

10. Elev 1:  Ja.   

11. Lærer:  Hva mener du da? Hvilket tall er det som kan gå opp til 100 her?  

12. Elev 1:  Vet ikke.  

13. Lærer:  Kan telleren gå opp til 100?  

14. Elev 1:  Ja.  

15. Lærer:  Hva skjer hvis telleren går opp til 100? 

16. Elev 1:  Da blir den hel.  

17. Lærer:  Da blir den hel ja.   

I linje 1 starter læreren å stille spørsmål om hvorfor brøken kan skrives som 
63

100
. Eleven 

svarer vet ikke, og læreren gjentar elevens svar som et spørsmål. Dette gjør at eleven får tenkt 

seg om, og responderer at det er fordi den høyst kan gå opptil 100. Det virker som læreren 

mener at svaret er upresist, og ønsker en utdypning av svaret. Gjennom dialogen forsøker 

læreren å lede eleven mot et spesifikt svar. I denne samtalen virker eleven usikker, og klarer 

ikke å komme dit læreren ønsker. Læreren stiller gradvis mer spissformulerte spørsmål. Til 

slutt svarer eleven at brøken blir en hel, og læreren virker fornøyd med elevens svar.  

Denne dialogen ble kodet til å være et traktmønster slik det er beskrevet av Bauersfeld (1988) 

og Wood (1994). Eleven er ikke i stand til å svare på spørsmålet som stilles, og læreren starter 

med å gjenta elevens svar. Dette kan være for å gi eleven mer tid til å tenke på spørsmålet. 

Siden læreren ikke blir tilfreds med responsen eleven kommer frem til, følger det smalere og 

mer spissformulerte spørsmål hvor målet er å lede eleven til det korrekte svaret.   

I en annen del av den første observerte timen ser klassen på desimaltallet 0,2356. Tallet er 

utgangspunktet for repetisjon om posisjonssystemet, og forståelse av dette. Læreren ønsker å 

teste elevene, og spør om de kan finne tallet som er 3 tusendeler mindre.  

Utdrag 3B  

1. Lærer:  Hva for et tall vil her være 3 tusendeler mindre? Hva for et tall vil vi da 

  få? Hvis vi har et tall som er 3 tusendeler mindre?  

2. Lærer:  Elev 1?  

3. Elev 1:  5.  
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4. Lærer:  Hvis vi har et tall som er 3 tusendeler mindre, hva for et tall har vi da?  

5. Elev 1:  5.  

6. Lærer:  5 bare?  

7. Elev 1:  Åja, sånn ja. Eh, tre kan det være også.  

8. Lærer:  Jo, men hvis det tallet her. Hvis jeg skal ta det tallet her. Nå har jeg 

  0,2356, ikke sant. Så skal jeg ha et tall som er 3 tusendeler mindre.

  Hvor stort tall har jeg da?  

9. Elev 1:  Åja, da har jeg misforstått.  

10. Lærer:  Elev 2? 

11. Elev 2:  Det blir sånn 0,2336.  

12. Lærer:  Det skulle være 3 tusendeler mindre. Du tenker helt riktig, men hvis jeg

  tar 5 minus 3 så får jeg.  

13. Elev 2:  2.  

14. Lærer:  2 ja. Bra.  

Denne dialogen er todelt på den måten at den involverer to ulike elever. Læreren starter med å 

stille spørsmål om hvilke tall som er 3 tusendeler mindre. En av elevene svarer 5, og læreren 

gjentar spørsmålet. På samme måte som i utdrag 2 kan det virke som læreren ønsker å gi 

eleven bedre tid til å svare på spørsmålet. Igjen svarer eleven at tallet er 5. I linje 6 følger 

læreren opp responsen ved å si 5 bare? Altså betviler læreren at svarer er korrekt. Dette er en 

form for implisitt topaseeffekt som beskrevet av Novotná og Hošpesová (2007). Igjen prøver 

eleven seg på et svar, og sier at det også kan være 3. Læreren gjentar spørsmålet for eleven i 

linje 8, og håper at det skal føre eleven på rett vei. I stedet gir eleven uttrykk for å ha 

misforstått, og en ny elev kommer inn i dialogen. Den nye eleven sier at tallet er 0,2336. Det 

virker som læreren er utålmodig, og bekrefter at eleven tenker riktig. Derfor stiller hun 

spørsmål om hva hun får hvis hun tar 5 minus 3. Den nye eleven svarer 2, og læreren 

bekrefter at svaret er korrekt. Igjen får vi et eksempel på topaseeffekt, der læreren i linje 12 

gir et så stort hint om svaret at utfordringen forsvinner fra oppgaven.  

Selv om undervisningen i denne klassen var sterkt lærerstyrt og tradisjonell, observerte jeg én 

dialog som ofte knyttes til utforskende arbeidsmetoder. Den observerte dialogen fant sted da 

klassen tok for seg omgjøring fra desimaltall til brøk. En elev er usikker på sammenhengen 

mellom brøken 597 hundredel og tilhørende desimaltall.   

Utdrag 4B 

1. Elev 1:  Hvis det hadde stått 597 hundredeler. Da måtte vi tatt 0,0597?  

2. Lærer:  Nei ... hvor mente du det skulle stått?  

3. Elev 1: Jeg vet ikke. 597 hundredeler.  
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4. Lærer:  Ja, men vet du hva vi kan ta å se. Fordi hvis vi har … nå skal du få det

  du ville ha. 5,97 ikke sant?  

5. Elev 1:  Mhm. 

6. Lærer:  Da står 7-tallet på hvilken plass?  

7. Elev 1:  Hundre. 

8. Lærer:  Hundredelsplassen, så hva vil jeg ha i nevneren da?  

9. Elev 1:  7? 

10. Lærer:  Nei, nei.  

11. Elev 1:  Nei.  

12. Lærer:  Hvis dette står på hundredelsplassen. Hva slags nevner vil jeg ha da?  

13. Elev 1:  Hundre.  

14. Lærer:  Hundre. Da skriver jeg det. Så skriver jeg opp de tallene jeg har i 

  telleren. Dette er en måte å gjøre det på. 597 hundredeler. Hva slags

  brøk er det? Hva kaller man den typen brøk?  

15. Elev 1:  Uekte brøk  

16. Lærer:  Uekte brøk ja. Så den kan jeg gjøre om til en ekte brøk.  

17. Elev 1:  Mhm  

18. Lærer:  Det er det samme som 5 hele og 97 hundredeler.  

19. Elev 1:  Mhm  

20. Lærer:  Så enten kan jeg gjøre det sånn, eller det finnes en annen mulighet. Jeg

  kan bare se at jeg har 5 hele. Jeg vet jo at jeg har 5 hele. De samme 5

  hele der (peker på enerplassen), finner jeg jo igjen etterpå. Det er ikke

  noen vits å ta de med inn i brøken. Så jeg kan bare skrive med en gang

  5 hele, også ser jeg bare på de desimalene jeg har. Igjen, nevner 100. Så

  sitter jeg igjen med de 97 hundredelene.  

Dialogen starter med at eleven tar kontakt med læreren for å fremme et spørsmål. Eleven spør 

om sammenhengen mellom brøken 597 hundredeler og sitt desimaltall, og kommer selv med 

et forslag. Læreren avfeier først forslaget i linje 2 litt nølende, og spør eleven om hvor det 

skulle stått. Det kan virke som læreren først er litt usikker på hva eleven mener, og gir eleven 

mulighet til å legge frem forslaget på nytt. Eleven svarer igjen 597 hundredeler, og læreren får 

basert på ytringene i linje 1 og 3 mulighet til å lokalisere elevens tanker. Læreren velger å ta 

for seg innspillet, og identifiserer problemet til å være desimaltallet 5,97. Eleven bekrefter 

kort at det er desimaltallet 5,97, og dialogen fortsetter. Fra linje 6 til linje 13 går samtalen 

over i en annen fase. Læreren prøver å få frem elevens perspektiv knyttet til hvilken plass 

tallet 7 står, og hva nevneren blir i dette tilfellet. Læreren forhandler med eleven i denne 

fasen, og ønsker at eleven selv skal finne ut hva nevneren blir. Dialogen går videre i en 

høyttenkningsfase, der læreren forklarer hvordan brøken kan skrives. På slutten av 

forklaringen blir eleven involvert ved at læreren spør hva en slik brøk kalles. Eleven svarer 
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korrekt på spørsmålet, og samtalen går igjen inn i en høyttenkningsfase som varer frem til 

dialogen avsluttes.  

I denne dialogen utforsker læreren og elev en oppgave på elevens initiativ. Selv om læreren 

har en autorativ rolle i denne dialogen, er denne samtalen del av en IC-modell (Alrø & 

Skovsmose, 2002). Av de åtte elementene som finnes i modellen, er det mulig å finne igjen 

fem av disse i denne dialogen; komme i kontakt, lokalisere, identifisere, forhandling og 

høyttenkning. Vi har derfor en ufullstendig IC-modell.  

I et tilfelle gikk også klassesamtalen inn i et mønster som har likhetstrekk med IRE/F. 

Læreren ønsker å utvide tema om omskriving av brøk til desimaltall, og introduserer en brøk 

som ikke har tierpotens i nevneren. Brøken som skal omgjøres til desimaltall er 
3

20
. Læreren 

spør derfor klassen om hvordan dette problemet kan løses.  

Utdrag 5B  

1. Lærer:  Hvis jeg har brøken 3 tjuedeler. Så skal jeg skrive den som et 

  desimaltall. Hvordan skal jeg angripe det da? 3 tjuedeler. Det er jo ikke

  like lett å bare gjøre det om til desimaltall.  

2. Lærer:  Elev 1? 

3. Elev 1:  Dele på 2.  

4. Lærer:  Ja, men da begynner jeg plutselig å få noe kommatall i telleren hvis jeg

  tar 3 dele på 2. Du er inne på det, men jeg har ikke så lyst til å få slike

  desimaltall i telleren. Elev 2? 

5. Elev 2:  Kan dele 3 på tjue.  

6. Lærer:  Det kan jeg også gjøre, men jeg vil at vi skal se det uten å måtte regne

  ut så mye. Så jeg har lyst til å finne enda en måte. Elev 3? 

7. Elev 3:  Du kan gange 20 med 5, og 3 med 5.  

8. Lærer:  Det kan jeg ja, ikke sant.  

For elevene er dette en ny problemstilling, og de er usikre på hvordan de skal angripe 

oppgaven. De forsøker derfor å komme med forslag om hvordan oppgaven kan løses. I 

dialogen starter læreren med å stille et spørsmål. Videre kommer en elev med et forslag som 

lærerne følger opp med feedback. Slik fortsetter dialogen frem til en elev har kommet frem til 

det ønskede svaret. Denne dialogen er en form for IRE/F, men den skiller seg ut ved at 

elevene ikke vet hvilket svar læreren ønsker. Det kan være at læreren ønsker å få frem ulike 

forslag om hvordan oppgaven kan løses. Likevel gir læreren i linje 6 uttrykk for at enda en 

fremgangsmåte for å løse problemet er ønskelig. Ved at læreren sier enda en måte, kan dette 



55 

 

peke på et ønske om et spesifikt svar. Elevene sirkulerer dermed på leting etter svaret slik som 

Alrø og Skovsmose (2002) beskriver.  

Resultatene fra kapittel 4.3.1 viser at en stor andel av samtalemønstrene ble kodet til å være 

IRE/F-mønster. En av grunnene til dette er at læreren brukte mye tid på å høre hvilke svar 

elevene hadde kommet frem til ved løsning av oppgaver fra læreboken. Oppgaven i 

læreboken er å skrive de ulike desimalene i et desimaltall som brøker. 

Utdrag 6B  

1. Lærer:  Oppgave a. Sifrene 5 og 2 i desimaltallet 0,52. Da med tanke på 

  hvordan vil brøken se ut? 0,52. Elev 1?  

2. Elev 1:  5 tideler, og 2 hundredeler.  

3. Lærer:  Ja, bra.  

Denne dialogen er et eksempel på et IRE/F-mønster der læreren stiller spørsmål om oppgaven 

i læreboken. Eleven gir et kort svar, og læreren gir en kort evaluering av elevens svar. Mange 

slike eksempler kunne vært illustrert, men jeg nøyer meg med dette eksempelet.  

4.4.2 Fremstilling av de ulike samtalemønstrene på klasse B 

Undervisningen på skole B ble observert over to etterfølgende skoletimer. Temaet for 

undervisningen er omtrent det samme for begge skoletimene, slik som beskrevet i kapittel 4.1. 

Jeg har derfor valgt å fremstille resultatene for disse to timene samlet.  

Tabell 4 viser at den dominerende samtaleformen på skole B var IRE/F-mønster, hvor hele 41 

av 58 samtaler ble kodet til dette mønsteret. Det andre samtalemønsteret som forekom relativt 

ofte, var utvidet IRE som ble kodet ni ganger. Deretter fulgte en ganske jevn fordeling med 

topasemønster og traktmønster, som forekom henholdsvis tre og fire ganger. Kun én gang ble 

det observert en samtale som var en del av en IC-modell.  

Det er verdt å merke at fokuseringsmønster aldri forekom i det kodete klasserommet, heller 

ikke dialoger innenfor kategorien elevinnspill. I det store og hele var samtalene i de to 

observerte timene sterkt lærerstyrt, og mange av dialogene var knyttet til at elever presenterte 

svar på oppgaver. Som tabell 5 viser var det med unntak av ett tilfelle læreren som tok 

initiativ til å starte dialogene.  
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Tabell 4: Frekvens samtalemønster klasse B 

Type samtalemønster Frekvens 

IRE/F 41 

Traktmønster 4 

Topasemønster 3 

Utvidet IRE 9 

 IC-modellen  1 

Sum 58 

Tabell 5: Initiativtaker til samtale klasse B 

Initiativtaker til samtale Frekvens 

Lærer 57 

Elev 1 

 

Som vist i tabell 4 var IRE/F-mønster den klart mest dominerende samtaleformen. Ved å kun 

se på frekvensen, utgjorde denne formen for kommunikasjon nesten 71% av de observerte 

mønstrene. På samme måte som i klasse A er det interessant å se hvor mye tid som ble brukt 

innenfor de ulike samtalemønstrene.  

 

Figur 2: Den prosentvise varigheten for samtalemønstrene på klasse B 

Figur 2 gir et litt annet bilde av undervisningen i klasse B. 54% av tiden som ble brukt til 

helklassesamtaler forekom innen IRE/F-mønster, noe som gir et mer riktig inntrykk av 

undervisningen. På samme måte som ved klasse A viser denne figuren at dialogene som ikke 

var IRE/F-mønster hadde lenger varighet enn de dialogene som var IRE/F-mønster. Dette 

viser at denne formen for kommunikasjon ikke er like dominerende som frekvenstabellen gir 

inntrykk av.  
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5 Diskusjon  

I denne delen av masteroppgaven vil jeg diskutere resultatene opp mot teori og tidligere 

forskning presentert i teorikapitlet. Før jeg starter med å diskutere resultatene ønsker jeg å 

gjenta problemstillingen: "Hva karakteriserer samtalemønstrene mellom lærer og elever under 

helklasseundervisning i to klasserom der de arbeider med temaet tall og algebra"? På samme 

måte som for kapittel 4 har jeg valgt å ta for meg diskusjon av skole A, og følgelig skole B. 

Jeg starter med en diskusjon av undervisningen i de ulike klassene, og hvilken tilnærming de 

to lærerne har til dette. Siden resultatene viste at det for begge klasserom var mange IRE/F-

sekvenser tar jeg dette i nærmere øyesyn. I fortsettelsen diskuteres elevenes initiativ til å 

starte klassesamtaler, før jeg går inn på andre samtalemønstre som ikke dekkes av de 

foregående diskusjonene. Til slutt er det en samlet diskusjon av bredden og variasjonen 

innenfor samtalemønstrene i de to klassene.  

5.1 Undervisningen i klasse A 

I kapittel 4.1 beskrev jeg undervisningen på skole A. Undervisningen var todelt der første del 

av timen var satt av til arbeid med en åpen oppgave, og andre del av timen handlet om å løse 

opp parenteser. Det er viktig å se på hvordan undervisningen foregikk, siden dette kan ha 

innvirkning på de observerte samtalemønstrene.  

I den første delen av timen hvor elevene arbeidet med oppgaven om hvor mange stoler det var 

plass til rundt et langbord, fulgte undervisningen en tredelt struktur slik som Stein et al. 

(2008) beskriver. Oppgaven de fikk var slik at den kunne løses på flere måter, og innbakt i 

denne oppgaven lå viktige matematiske begreper som variabel og konstant. Elevene jobbet 

med oppgaven to eller tre sammen, før utforskningsfasen ble avsluttet med en 

helklassesamtale. I denne sekvensen oppfordret læreren elevene til å komme frem til tavlen, 

og presentere sine løsninger. Basert på disse beskrivelsene av klasseromaktivitetene, kan 

denne delen av undervisningen karakteriseres som utforskende.  

I sekvensen hvor klassen arbeidet med parenteser, hadde undervisningen et annet preg, ved at 

den fulgte en mer tradisjonell struktur (Alrø & Skovsmose, 2002). Læreren startet med å 

introdusere fagstoffet, før elevene arbeidet med oppgaver i læreboken. Alseth et al. (2003) 

pekte på at samtalene i et slikt klasserom ofte handlet om hvorvidt en løsning var korrekt eller 
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ikke. Likevel var ikke det tilfellet for samtalene i denne undervisningssekvensen. I stedet gav 

læreren elevene en praktisk oppgave som hadde lav terskel, og oppfordret elevene til å 

forklare hvordan de tenkte. Læreren omformet elevens løsningsstrategier til regnestykker, noe 

som gav mulighet for diskusjon om negativt fortegn foran parenteser. På denne måten sørget 

læreren for at det var elevenes idéer som formet regelen om skifte av fortegn inne i parenteser.  

Undervisningen i klassen bar preg av en forventing om at elevene skulle forklare sine 

løsninger, og hvordan de hadde tenkt. Dette kan trekkes opp mot de sosiale normene og 

verdiene som eksiterer i ulike klasserom (Yackel & Cobb, 1996). Et eksempel på dette var i 

diskusjonsfasen etter den første oppgaven, da det virket som elevene var vant til at de skulle 

frem til tavlen for å presentere sin løsningsmetode. En sosiomatematisk norm i dette 

klasserommet virket å være at en oppgave kunne løses ved hjelp av flere fremgangsmåter. 

Gjennom hele den observerte timen ble elevene oppfordret til å forklare hvordan de tenkte, 

samtidig som de ble oppfordret til å vise sine løsninger. I utdrag 3A var en elev i tvil om sin 

løsning fordi den var ganske lik det som allerede var presentert. Likevel oppfordret læreren 

eleven til å vise arbeidet, og anerkjente dette som en annen løsning. Følgelig kan normen om 

at en matematikkoppgave kan ha flere løsninger bli forsterket. Dette kan knyttes til det som 

utgjør den didaktiske kontrakten, med tanke på reglene som eksisterer i klasserommet 

(Balacheff, 1990; Brousseau, 1997).  

5.2 Samtalemønstrene i klasse A 

5.2.1 Mange IRE/F-sekvenser, men …  

Nesten halvparten av samtalemønstrene i klasse A var av typen IRE/F. Samtidig var tiden 

som ble brukt innenfor dette samtalemønstret kortere enn hva hyppigheten skulle tilsi. Det 

som skilte seg ut i flertallet av disse IRE/F-sekvensene, var at elevene var den aktøren som 

hadde lengst taletid. Klette (2003) fant i sin studie at IRE/F i stor grad ble benyttet for å 

sjekke enkel faktakunnskap, og tidligere gjennomgått fagstoff. Dette var også et poeng 

Cazden (2001) trakk frem ved at elevene fikk faktaspørsmål som kunne besvares kort. Disse 

beskrivelsene står i kontrast til mange av de observerte IRE/F-mønstrene fra dette 

klasserommet. Et eksempel på dette er utdrag 1A og 2A der elevene må foreklare hvordan de 

har tenkt for å løse oppgaven. Her er ikke elevens respons begrenset til korte faktasvar; men 

en lengre tankeprosess der de må vise hvilken strategi de har benyttet for å løse oppgaven. I et 
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slikt samtalemønster vil læreren ha mulighet til å sette elevbidragene i sammenheng med 

hverandre (Wells, 1999). Dette ble gjort av læreren i flere av disse dialogene, siden 

elevinnspillene handlet om løsningen av den samme oppgaven. Dette kommer tydelig frem 

både i starten og slutten av utdrag 2A. Læreren undersøker først om det er noen elever som 

har løst oppgaven på en annen måte enn det som fremkom i utdrag 1A. Helt til slutt i utdrag 

2A oppsummerer læreren ved å si at de har fått to veldig forskjellige måter å tenke på. Under 

helklassesamtaler hvor en utforskende aktivitet oppsummeres, bør læreren samle trådene og 

diskutere hvilken løsning som er mest effektiv i gitte situasjoner (Stein et al., 2008). Det kan 

være at læreren anser begge løsningene som likeverdig, men dette kommer ikke frem i slutten 

av utdrag 2A. I stedet poengterer læreren at de har fått presentert to ulike løsninger. Likevel 

fører lærerens utsagn til at de to løsningene, og de to dialogene, settes i sammenheng med 

hverandre ved å fokusere på at det er to ulike strategier.  

I utdrag 6A ble elevinnspillene også satt i sammenheng med hverandre. I denne delen av 

timen skulle læreren introdusere parenteser, og ønsket innspill om hvordan en praktisk 

oppgave kunne løses. Her fulgte tre sekvenser som hadde IRE/F-struktur. I forkant av disse 

tre dialogene kunne det virke som at læreren hadde en intensjon om at innspillene fra elevene 

skulle gi opphav til to ulike regnestykker. Et holdepunkt for dette var at læreren sluttet å stille 

spørsmål etter elev 3 sin respons. Et av disse regnestykkene fremkom i første IRE/F-sekvens, 

og den tredje sekvensen gav oppgav til regnestykket der parentesene var løst opp. Elev 2 sitt 

innspill er det mer usikkert om læreren var forberedt på, men elevens respons ble anerkjent 

med en kort evaluering. I etterkant av disse IRE/F-sekvensene setter læreren innspillene fra 

elev 1 og 3 i sammenheng. Dette skjer ved at læreren poengterer at begge strategiene gir 

samme svar, og benyttes for å illustrere hva som skjer ved oppløsing av en parentes som har 

negativt fortegn foran.  

Innenfor IRE/F-mønster har læreren kontroll og styring på samtalen, ved at læreren er den 

personen som stiller spørsmålene og evaluerer svarene (Lemke, 1990). I utdrag 1A og 2A er 

det også læreren som styrer samtalen. Dette skjer ved at læreren stiller spørsmålene og 

avslutter dialogene. Likevel skiller denne dialogen seg ut ved elevenes respons ikke er 

begrenset til korte svar, men i stedet lengre forklaringer. Dermed har elevene et større ansvar i 

de to eksemplifiserte dialogene. På denne måten blir ikke informasjonen sendt i en retning 

slik Truxaw og DeFranco (2008) beskriver for en univokal samtale, og samtalen er derfor 

dialogisk (Imm & Stylianou, 2011). Både Cuoco et al. (1996) og Naalsund (2012) 
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understreker at elever kan utvikle dypere matematisk forståelse ved å forklare hvordan de har 

tenkt for andre. Derfor kan det økte elevansvaret i dialogene potensielt også føre til økt 

matematisk innsikt.  

5.2.2  Elevenes initiativ til dialog  

Som vist i tabell 3 var læreren den parten som nesten alltid startet en samtale i klassen. Kun 

ved fire tilfeller av totalt 25 kodete samtalemønstre, var det eleven om startet dialogen. Det 

var derfor sjelden elever tok initiativ til samtale i helklasse. Likevel er ikke tallet så veldig 

overraskende. Hvis mine analysekategorier tas i betraktning, er det kun er innenfor utvidet 

IRE og IC-modellen hvor elevinitiativ kan forekomme. Sammen med elevinnspill som var 

kategorien som oppstod underveis i kodingen. Dersom man ser isolert på disse 

samtalemønstrene, er derfor fire av elleve dialoger startet av en elev, noe som gir en noe 

jevnere fordeling.  

Et eksempel på elevinitiativ forekom i utdrag 5A. En elev er usikker på sammenhengen 

mellom likhetstegnene, og eleven stiller derfor spørsmål om dette. Denne dialogen inneholder 

syv av de åtte elementene et slikt samtalemønster kan inneha (Alrø & Skovsmose, 2002). 

Denne samtalen oppstod under den delen av undervisningen jeg tidligere har betegnet som 

utforskende. Alrø og Skovsmose (2002) argumenterer for at samtalemønstre som kan 

kategoriseres innenfor IC-modellen ofte knyttes til utforskende undervisning. Dette fordi et 

slikt læringsmiljø i større grad åpner for at elevene kan stille spørsmål. Samtidig kan det at 

elevene stiller spørsmål ha sammenheng med de sosiale normene som er etablert i 

klasserommet (Yackel & Cobb, 1996). Innenfor IC-modellen er det sjeldent alle elementene 

kan observeres i en samtale, og i utdrag 5A har vi en ufullstendig IC-modell (Alrø & 

Skovsmose, 2002). I denne dialogen ble ikke elementet utfordring observert. Samtalen var 

utforskende ved at eleven og læreren undersøker sammenhengen om hva som står på de ulike 

sidene av likhetstegnet. Gjennom forhandling og høyttenkning kommer de frem til en felles 

forståelse av det som i utgangspunktet var problemet.  

Innenfor kategorien elevinnspill ble det kodet to korte utvekslinger mellom elev og lærer. 

Disse korte dialogene ble startet på initiativ fra elever. Typisk for disse dialogene var at de var 

korte, og kun var kommentarer til det som skjedde i undervisningen. I utdrag 7A viste jeg et 

eksempel på hvordan en slik dialog artet seg. Der kommer eleven med en støtteerklæring til 

en elevs tidligere respons i timen. Denne samtalen skiller seg derfor ganske markant fra 
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samtalen i utdrag 5A, som ble kodet til å være en IC-modell. Mens eleven og læreren 

utforsker en matematisk sammenheng i utdrag 5A, er denne dialogen mer et faktainnspill fra 

eleven. Likevel tar læreren eleven på alvor, og anerkjenner innspillet som signifikant i 

undervisningen. Som Voigt (1994) påpeker, er dialogene i et klasserom basert på sterke 

sosiale strukturer og normer. Ved at læreren lytter og svarer på elevens innspill kan derfor de 

sosiale normene bli forsterket, ved at dette er ønskelig i undervisningen. Denne dialogen 

støtter opp om at elevene lytter aktivt i undervisningen. Dette trekkes også frem av Naalsund 

(2012) som relevant for at elever skal utvikle sin matematiske forståelse.    

5.2.3 Andre samtalemønstre fra undervisningen  

Seks av de 25 samtalene ble kodet til utvidet IRE, og nesten 30% av tiden ble brukt innenfor 

dette samtalemønstret. I utdrag 3A illustrerte jeg gangen i en slik dialog. Denne dialogen kan 

oppsummeres ved at læreren stiller et spørsmål, eleven kommer med en respons, læreren 

evaluerer, læreren ønsker mer informasjon, eleven responderer, og læreren gjør en ny 

evaluering. Denne samtalen har mange likheter med samtalemønstrene som ble eksemplifisert 

i utdrag 1A og 2A. Disse tre dialogene starter på samme måte med et spørsmål fra læreren om 

å komme frem og vise hvordan de har tenkt. Eleven gir en forklaring av løsningsstrategien, og 

læreren gir en kort evaluering. Det som gjør at dette mønsteret bryter med IRE/F-mønsteret er 

at læreren ønsker informasjon om hva som ville skjedd hvis eleven hadde regnet uten 

parentes. Dette blir av Scott et al. (2006) karakterisert som prompt. I denne samtalen kommer 

i utgangspunktet eleven med en lengre forklaring på hvordan oppgaven har blitt løst. Likevel 

ønsker læreren å vite mer om elevens tanker knyttet til løsningsstrategien, noe som fører til at 

elevens tanker kommer tydeligere frem i undervisningen. Dette samsvarer også med hva som 

kjennetegner dette samtalemønstret, ved at formålet er å få frem elevers idéer (Scott et al., 

2006).  

Ved to anledninger gikk samtalen inn i det jeg tolker til å være et fokuseringsmønster. Et slikt 

samtalemønster forbindes ofte med et utforskende klasserom, der elevene skal tenke over 

matematiske idéer og diskutere (Herbal-Eisenmann & Breyfogle, 2005). I utdrag 4A har en 

elev presentert uttrykket 4𝑛 + 2 som gir sammenhengen mellom antall stoler og bord n. Siden 

dette uttrykket representerer to viktige begrep innen algebra, velger læreren å stoppe opp for å 

undersøke dette nærmere. Innenfor et slikt samtalemønster ønsker læreren å fokusere på noe 

spesielt viktig innenfor en oppgave eller en matematisk idé (Wood, 1998). Læreren stiller 
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spørsmål både om konstant og variabel, og ønsker på denne måten å fokusere elevens 

oppmerksomhet inn på denne sammenhengen. I slutten av dialogen argumenterer læreren for 

hvorfor dette er viktig, og trekker frem at matematiske sammenhenger kan forenkles ved å 

bruke algebra. Til tross for at det er læreren som argumenterer for hvorfor dette er av spesiell 

interesse, så er det en elev som i utgangspunktet har kommet frem til uttrykket. Dette trekkes 

også frem av Cuoco et al. (1996), ved at elever bør kunne identifisere mønstre i matematiske 

sammenhenger, og kunne bruke de som snarveier i arbeid med matematikk.  

Denne samtalen var spesielt utfordrende å kode. I et fokuseringsmønster vil gjerne læreren 

trekke seg tilbake fra samtalen, og overlate resten til elevene (Wood, 1998). I utdrag 4A er 

ikke dette tilfellet. Læreren er aktiv gjennom hele samtalen, og styrer retningen den tar. 

Samtidig er det læreren som har ordet mesteparten av tiden. Det finnes argumenter for at dette 

for eksempel kan være utvidet IRE med flere deltakere slik Scott et al. (2006) beskriver. 

Samtalen består av elementer som er typiske for dette samtalemønsteret. Læreren stiller i 

denne dialogen flere spørsmål, ber om tilleggsinformasjon, gir evaluerende svar, og utvidet 

feedback. Likevel falt altså valget på å kode denne samtalen som et fokuseringsmønster. Mitt 

argument for dette er at læreren velger ut en matematisk løsning for å fokusere på en spesielt 

viktig matematisk idé innenfor algebra.  

5.3 Undervisningen i klasse B 

I begge de observerte timene var undervisningen sterkt lærerstyrt, og de fleste aktivitetene var 

knyttet opp mot læreboken. Som jeg beskrev i kapittel 4.1 var temaet for de to observerte 

timene posisjonssystemet, desimaltall, og omgjøringer mellom desimaltall og brøk. De store 

linjene i undervisningen handlet om at læreren gjennomgikk nytt fagstoff i helklasse, og at 

elevene arbeidet individuelt og i par med relaterte oppgaver i læreboken. Strukturen på disse 

timene taler for at læreren hadde en tradisjonell tilnærming til undervisningen (Alrø & 

Skovsmose, 2002), eller det Yackel (1995) omtaler som lærerdominert undervisning.  

En undervisning som er preget av mye løsning av oppgaver fra læreboken, blir av Alrø og 

Skovsmose (2002) omtalt som oppgaveparadigmet, og av Mellin-Olsen (1990) som 

oppgavediskursen. En slik form for undervisning preges ofte av tradisjonelle samtalemønstre 

(Alrø & Skovsmose, 2002).  
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Dette klasserommet hadde andre sosiale normer enn hva som var tilfellet i klasse A. Elevenes 

responser i dialogene var ofte korte, og uten informasjon om hvordan de hadde tenkt for å 

komme frem til løsningen. Som Yackel og Cobb (1996) argumenterer for kan normene som 

eksiterer i ulike klasserom være forskjellig. Til tross for at læreren ved enkelte anledninger 

oppmuntret til en begrunnelse eller utdypelse av utsagn, virket det som en sosial norm i dette 

klasserommet var at det var akseptabelt med korte responser. Likevel kom læreren med 

følgende kommentar etter en observert dialog; 

 

1. Lærer:  Du tenker helt riktig, men det er ikke alltid dere er like gode på å sette 

  ord på det.   

Denne kommentaren kan vise at læreren har et ønske om at elevene skal gi bedre forklaringer 

og begrunnelser knyttet til innspillene i helklassesamtalen. Andre tilfeller hvor dette kom 

frem var da læreren gav korte instrukser som "forklar" og "hva tenker du på da?". På denne 

måten oppmuntret læreren elevene til å komme med mer presise svar, noe som kan tyde på et 

ønske om å endre de sosiale normene i klassen. Mange av samtalene handlet om at læreren 

undersøkte hvilke svar elever hadde fått på ulike oppgaver. I disse tilfellene spurte ikke 

læreren etter forklaringer, men kun etter svarene. Ved at læreren i de fleste tilfeller godtar 

korte ubegrunnete responser fra elevene, samtidig som det noen ganger oppmuntres til 

forklaring kan det bidra til å sende ut blandete signaler i klassen. Siden læreren ikke er 

konsekvent med tanke på hva som er et akseptabelt matematisk svar, kan det oppstå 

usikkerhet rundt hvilke normer som er ønskelig i klasserommet, og den didaktiske kontrakten 

blir uklar. Samtidig trekkes det frem av Lampert (1990) at de sosiale strukturene i et 

klasserom er vanskelig å endre, siden de er formet av elevenes erfaring gjennom mange år i 

skolen. Uklarhet rundt hva som kreves av elevene ved presentasjon av løsninger kan være et 

hinder for at læreren skal få frem elevenes tanker.   
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5.4 Samtalemønstrene i klasse B  

5.4.1 Høy forekomst av IRE/F-mønster 

I de to observerte timene var det høy forekomst av IRE/F-mønster, og over halvparten av 

tiden brukt til helklassesamtaler var innenfor denne kommunikasjonsformen (se 4.4.2). Dette 

stemmer overens med funnene til Klette (2003) og Wells (1999), som viste at denne 

samtaleformen er sterkt utbredt i ulike klasserom.  

I dette klasserommet var oppgaver fra læreboken en stor del av undervisningsformen, og 

læreren brukte mye tid på å undersøke hvilke svar elevene hadde fått på oppgavene. I utdrag 

6B har elevene løst oppgaver i læreboken hvor de skal skrive et desimaltall som brøker. Dette 

er under arbeid med posisjonssystemet. Læreren starter med å stille spørsmål om hvordan 

tallet 0,52 kan skrives ved hjelp av brøker. En elev som rekker opp hånda blir valgt ut til å 

svare. Eleven svarer 5 tideler og 2 hundredeler, før læreren gir en kort evaluering av svaret. 

Etter denne episoden fortsetter læreren til neste oppgave, og en ny elev svarer. Slik fortsetter 

undervisning gjennom flere oppgaver.  

I disse episodene er det læreren som har den sentrale rollen i dialogen. Elevene har bare en 

perifer rolle ved å komme med korte responser på oppgaver de har løst tidligere. Som 

diskutert i kapittel 2, har denne samtaleformen vært kritisert, fordi spørsmålene som stilles i et 

slikt samtalemønster ofte fører til korte elevresponser (Cazden, 2001). Elevens respons er 

også i det eksemplifiserte utdraget begrenset, og eleven gir ingen begrunnelse for hvorfor 

desimaltallet kan skrives ved hjelp av de aktuelle brøkene. Heller ikke læreren følger opp med 

å be om en begrunnelse av svaret. Bakgrunnen for dette kan være de sosiale normene som 

eksisterer i dette klasserommet. I dialogen som vist i utdrag 6B er det læreren som 

kontrollerer samtalen, og eleven overlates dermed lite ansvar. Dette trekkes frem som noe av 

kritikken mot IRE/F-mønster ved at læreren styrer samtalen, noe som begrenser elevenes 

mulighet for å ta initiativ (Lemke, 1990).    

På et annet tidspunkt kom samtalen inn i en variant av IRE/F-mønsteret. Klassen har tidligere 

tatt for seg hvordan de kan omskrive brøk med tierpotenser i nevner til desimaltall. I utdrag 

5B ønsker læreren å se på brøken 
3

20
. Læreren ønsker at elevene skal komme med forslag om 

hvordan brøken kan gjøres om til desimaltall. Her går dialogen inn i "gjett hva læreren 

tenker"-mønster (Alrø & Skovsmose, 2002). Elevene har tidligere jobbet med brøker som har 
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potenser av ti i nevner. På denne måten blir dette en ny situasjon for elevene, og de kommer 

med gjetninger om hva som kan gjøres. Alrø og Skovsmose (2002) påpeker at læreren ofte 

har en intensjon med spørsmålet som stilles, og en bestemt forståelse som er ønsket å fremme, 

men at dette blir uklart for elevene. Dette kommer også frem i denne dialogen ved at læreren 

fortsetter å stille ulike elever spørsmål frem til en elev kommer frem til svaret læreren ønsker.  

Grunnen til at dette samtalemønstret har klare likhetstrekk med IRE/F-mønster er at 

strukturen på den eksemplifiserte samtalen kan deles opp som I-R-F-I-R-F-I-R-E. På denne 

måten består dialogen av 3 sekvenser med IRE/F-mønster. To elever forsøker seg på et svar 

hvor læreren gir en kort feedback. En elev foreslår å dele på 2. Læreren svarer at det vil gi 

kommatall i telleren, men at eleven er inne på noe. Siden læreren ikke har fått tilfredsstillende 

respons med tanke på sin agenda, fortsetter elever å velges ut. Selv om elevene også gir korte 

responser i denne dialogen får de et større ansvar enn hva de fikk i utdrag 6B. I den dialogen 

var det nok at elevene presenterte det svaret de hadde kommet frem til under 

oppgaveløsningen. Selv om det kan virke som at læreren har en klar intensjon om hva eleven 

skal svare i utdrag 5B, blir elevene overlatt til å resonnere siden det er en ny problemstilling 

for dem. Likevel er elevene ganske passive i begge disse eksemplene, og læreren ønsker at 

elevene skal komme frem til spesifikke svar. På denne måten blir samtalene univokale slik 

Truxaw og DeFranco (2008) beskriver, og elevene er ikke kritiske deltakere i samtalen. I 

stedet kommer de med korte gjetninger som også er ubegrunnet. Selv om det kan 

argumenteres for at elevens forslag er basert matematiske resonnementer, leder de mot 

lærerens agenda.      

5.4.2 Elevenes initiativ til dialog  

I klasse B tok elevene i svært liten grad initiativ til å starte en dialog. Som vist i tabell 5 (s. 

56), var det kun ved ett tilfelle av totalt 58 kodete samtalemønstre hvor en elev startet 

samtalen. Dette var en samtale innenfor IC-modellen. Tas analysekategoriene i betraktning, så 

er det kun innenfor IC-modellen, utvidet IRE og elevinnspill hvor elever tar initiativ til dialog. 

Alle tilfellene av utvidet IRE ble startet av læreren, og av de 58 dialogene så var det ingen 

eksempler på elevinnspill.  

Den elevinitierte samtalen fant sted da klassen arbeidet med omgjøring mellom brøk og 

desimaltall. I utdrag 4B er en elev usikker på hvordan 597 hundredeler kan skrives som 

desimaltall. Som tidligere nevnt finnes det eksempler på flere av elementene i IC-modellen 
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som beskrevet av Alrø og Skovsmose (2002). Siden det kun kan observeres fem av de totalt 

åtte elementene har vi en ufullstendig IC-modell. Ifølge Alrø og Skovsmose (2002) er dette 

mest vanlig, og det er svært sjeldent en dialog følger alle åtte elementer fullstendig. IC-

modellen er et samtalemønster som knyttes til utforskende undervisning (Alrø & Skovsmose, 

2002). Den observerte dialogen var i utgangspunktet vanskelig å kode, for selv om flere 

elementer fra IC-modellen kan gjenkjennes i samtalen er det ikke fullstendig klart at dette er 

en IC-modell. I kapittel 5.3 argumenterte jeg for at denne klassen hadde en tradisjonell 

tilnærming til undervisningen. Innenfor denne undervisningspraksisen er det ofte andre 

samtalemønstre som observeres, og læreren er den styrende parten i dialogen. I linje 8 har de 

kommet frem til at den bakerste desimalen står på hundredelsplassen, og læreren spør hvilken 

nevner de må ha i brøken. Eleven svarer syv med en spørrende stemme, og læreren avviser 

elevens svar. Læreren gjentar spørsmålet i en setning som legger vekt på at desimalen står på 

hundredelsplassen. Dette kan ses på som et signalord, og dermed være en form for implisitt 

topaseeffekt beskrevet av Novotná og Hošpesová (2007). Denne delen av dialogen oppfyller 

kriteriene beskrevet av Bikner-Ahsbahs et al. (2014) for identifikasjon av topaseeffekt. 

Likevel er dette kun en del av den kodete dialogen. Av hensyn til valg av analysestrategi 

beskrevet i kapittel 3.6.2 er ikke dette et nytt samtalemønster, og jeg ser derfor denne 

sekvensen som en bit av en større dialog. Siden jeg ser på samtalen som en helhet, kan jeg 

finne igjen flere av elementene i en IC-modell, og derfor falt valget på denne kategorien. I en 

utforskende tilnærming til undervisningen oppfordres gjerne elever til å forklare, lytte og 

stille spørsmål (Wachira et al., 2013). I utdrag 4B er eleven lite involvert i andre aktiviteter 

enn å svare på spørsmål, og lytte til læreren. Derfor kan ikke undervisningssekvensen 

karakteriseres som utforskende i seg selv, til tross for at IC-modellen gjerne finner sted i 

klasserom som har en utforskende tilnærming til undervisningen.  

5.4.3 Andre samtalemønstre fra undervisningen 

I den observerte klassen ble det observert utvidet IRE, topasemønster og traktmønster. Som 

vist i figur 2 befant samtalene seg mye av tiden innenfor andre samtalemønstre enn IRE/F, 

selv om dette samtalemønstret var mest dominerende.  

Utvidet IRE forekom ved 9 ulike tilfeller, og utdrag 1B er et eksempel på hvordan en slik 

dialog foregikk i klassen. Dette utraget involverer tre elever som kommer med eksempler på 

når i hverdagen desimaltall benyttes. Typisk for denne samtalen er at elevene kommer med 
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eksempler som er litt vage og lite spesifikke. Læreren oppfordrer derfor elevene til å utdype 

og gjøre en konkretisering av responsen. Dette blir av Scott et al. (2006) karakterisert som 

prompt, og er et kjennetegn på utvidet IRE. I den eksemplifiserte samtalen ønsker læreren å få 

frem elevenes tanker og erfaringer med desimaltall fra hverdagen. Dette samsvarer med det 

Scott et al. (2006) beskriver, ved at formålet med slike sekvenser er å utforske og få frem 

elevers idéer. Denne samtalen har mange likhetstrekk med IRE/F-mønsteret. I dialogen 

kommer elevene med korte responser på lærerens spørsmål, noe som ofte også kjennetegner 

IRE/F-mønster (Lemke, 1990). Det som skiller dette samtalemønstret fra vanlig IRE/F er at 

læreren ber om tilleggsinformasjon. En mulig grunn til at læreren ønsker mer informasjon fra 

elevene, er at responsene som nevnt er lite spesifikke.  

I fire ulike tilfeller gikk samtalen inn i et traktmønster. Dette samtalemønstret kan ha noen 

likhetstrekk med IRE/F-mønstret ved at læreren stiller et spørsmål, og at en elev kommer med 

en respons. Forskjellen er at elevens svar i disse tilfellene er galt, eller at læreren ikke får noen 

respons (Bauersfeld, 1988). I utdrag 2B har en elev foreslått at 0,63 kan skrives som brøken 

63

100
. Lærerens ønsker å undersøke om eleven vet hvorfor det er slik. Det viser seg at eleven 

ikke er i stand til å svare på spørsmålet, og utover i dialogen følger læreren opp med smalere 

og smalere spørsmål. Læreren stopper ikke å stille spørsmål før eleven kommer frem til det 

ønskete svaret. Eleven klarer derfor tilsynelatende å løse oppgaven læreren gav, og 

undervisningen kan gå videre. Spørsmålene læreren stiller fungerer derfor som en trakt som 

gjør at eleven til slutt kommer med det rette svaret slik Bauersfeld (1988) og Wood (1994) 

beskriver som funnel pattern. Wood (1994) påpeker at spørsmålene som stilles i et slikt 

samtalemønster ofte er så ledende at eleven kun trenger å forstå mønstret for å komme frem til 

det rette svaret. I utdrag 2B er også lærerens spørsmål ledende, men samtidig vil jeg 

argumentere for at eleven må være involvert i en tankeprosess for å besvare lærerens 

spørsmål. I slutten av dialogen spør læreren hva som skjer hvis telleren går opp til 100. 

Eleven svarer at det blir en hel, og læreren virker fornøyd med svaret. I dette tilfellet blir 

eleven nødt til å reflektere over hva som skjer hvis brøken blir 
100

100
, og dermed kreves det at 

eleven tenker over matematikken i spørsmålet. Utgangspunktet for denne samtalen har 

likhetstrekk med det Naalsund (2012) fant i sin studie, ved at norske ungdomsskoleelever har 

dårlige ferdigheter i å forklare hvordan de har løst et problem. Hun trekker frem at det å 

forklare for andre kan bidra til å utvikle matematisk forståelse. Selv om eleven ikke er dirkete 

involvert i noen forklaring i utdrag 2B, må eleven gjennom en tankeprosess som kan være et 
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skritt mot å selv kunne forklare hvorfor brøken blir slik den blir. Bauersfeld (1988) drøfter 

også muligheten for at en elev kan gjenskape en slik situasjon på et seinere tidspunkt, ved å 

følge momenter fra en slik dialog.  

I utdrag 2B fører lærerens serie med spørsmål til at eleven kommer frem til svaret. I stedet for 

at samtalen stopper opp i linje 2, så flyter samtalen videre. En problematikk som drøftes av 

Steinbring (2015) er at samtalen kan flyte så godt at det opprinnelige problemet blir glemt i 

prosessen med å komme frem til det rette svaret. I utdraget handler det opprinnelige 

spørsmålet om hvorfor desimaltallet 0,63 kan skrives som brøken 63 hundredeler. Etter 

læreren har stilt en rekke spørsmål er konklusjonen at hvis telleren går opp til 100, så blir den 

en hel. Med bakgrunn i observasjonen er det ikke mulig å trekke noen konklusjon om eleven 

ser sammenhengen mellom starten og slutten av dialogen. Likevel viser tidligere forskning at 

dette kan være mulig, og det virker som en fornuftig antakelse at denne muligheten øker med 

antall spørsmål læreren stiller. På en annen side har eleven i forkant av dialogen på korrekt vis 

funnet brøken som hører til 0,63. Dermed er det sannsynlig at eleven vil klare en tilsvarende 

oppgave på et senere tidspunkt, samtidig som det er usikkert om eleven har utviklet forståelse 

for hvorfor det er slik.  

I en annen del av undervisningen går samtalen inn i et topasemønster. I utdrag 3B har læreren 

presentert desimaltallet 0,2356 på tavlen, og ønsker at elevene skal finne det desimaltallet 

som er tre tusendeler mindre. Det finnes to eksempler på topaseeffekt i denne dialogen. Det 

første tilfellet forekommer i linje 6 ved at læreren betviler elevens svar. Dette karakteriseres 

av Novotná og Hošpesová (2007) som implisitt form for støtte. Mot slutten av samtalen finner 

vi neste eksempel. En ny elev har kommet inn i samtalen, og læreren spør eleven hva de får 

hvis de tar 5 minus 3. Dermed er kunnskapen som skal til for å besvare oppgaven forandret, 

og samtalen ender i topaseeffekt (Brousseau, 1997; Novotná & Hošpesová, 2007). Hvis 

dialogen ses på i helhet, er det mulig at den siste eleven har forstått en del. Den aktuelle 

eleven hadde svart at desimaltallet skulle være 0,2336, altså et tall som er svært nær det 

korrekte svaret. Likevel er ikke dette nok til å garantere at eleven faktisk har forstått 

oppgaven. Novotná og Hošpesová (2007) argumenterer for at et slikt hint fra læreren fører til 

at de intellektuelle kravene som skal til for å svare på oppgaven er endret. Hvis vi ser på 

dialogen i utdrag 3B, kan det observeres at samtalen følger de fire kriteriene for identifikasjon 

av topasemønster beskrevet av Bikner-Ahsbahs et al. (2014). Det som er ulikt for denne 

samtalen er at det er to elever involvert i prosessen. Det første av disse kriteriene er at læreren 
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har en forventning om hva elevene skal svare. Oppgaven som gis til elevene har kun et svar, 

så det er tydelig at læreren forventer at elevene skal komme frem til tallet 0,2326. Når den 

første eleven i stedet svarer 5, kan det observeres en klar distanse fra den responsen læreren er 

ute etter. Dette samsvarer med kriterium nummer to. Videre i dialogen stiller læreren flere 

spørsmål før en elev finner riktig svar. Læreren gir en kort positiv evaluering av svaret, og 

anerkjenner det som korrekt. Dette samsvarer med de to siste kriteriene beskrevet av Bikner-

Ahsbahs et al. (2014). Det at samtalen følger denne strukturen er til støtte for at vi har et 

topasemønster.   

5.5 Bredde og variasjon i samtalemønstre  

Hvordan lærerne behandler elevsvar var ulikt i de to klassene. I klasse B ble nesten en 

femtedel av tiden benyttet innenfor topasemønster og traktmønster. I disse samtalemønstrene 

handler det først og fremt om å komme frem til et forhåndsbestemt svar. Hvis dette ses i 

sammenheng med tiden som ble benyttet innenfor IRE/F-mønster, så utgjør det til sammen 

72% av tiden som ble brukt til helklassesamtaler. Dette kan tyde på at mye av 

undervisningstiden fokuserte på rette og gale svar. Samtidig var IRE/F-sekvensene i klasse B i 

stor grad et produkt av at læreren ønsket å vite hvilke svar de hadde kommet frem til på ulike 

oppgaver. Dette var ikke unikt for klasse B, men IRE/F-sekvenser ble i mindre grad benyttet 

på denne måten i klasse A. Flere ganger i undervisningen påpekte læreren i klasse A at 

fokuset var på hvordan elevene tenkte, og at svaret ikke var like viktig. Læreren oppfordret 

elever til å dele med klassen hvordan de hadde tenkt. Til tross for at elevene kom frem til like 

svar, var fokuset for undervisningen i større grad på strategi og resonnering. Dette kan ha 

sammenheng med hvordan læreren i klasse A stilte spørsmål. Denne læreren brukte 

formuleringer som "hvem har lyst til å komme frem og forklare?", og "gå frem og vis". Gitt 

disse formuleringene ville det vært unaturlig hvis elevene kun presenterte svaret. Som Cuoco 

et al. (1996) påpeker er det viktig at elever kan forklare stegene i en løsning, og kan 

argumentere overfor klassen slik at de kan overbevises om at resultatet er korrekt. Dette ses 

på som viktige elementer for å fremme matematisk forståelse. Ved at læreren oppfordrer 

elevene til å forklare og vise, blir fokuset flyttet bort fra svaret i seg selv. Spørsmålene 

læreren i klasse B stilte var av en annen karakter, på den måten at læreren spurte om elevenes 

svar på konkrete oppgaver. Disse spørsmålene oppfordret ikke elevene til å forklare hvordan 

de kom frem til svar, men i stedet på svarene i seg selv.  
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Et ønske da utvalget ble gjort for denne oppgaven var å få frem bredde og variasjon knyttet til 

samtalemønstre. Som diskutert var det forskjell på hvordan lærerne i klasse A og klasse B 

fokuserte på svar. I tillegg er det forskjell på hvilke samtalemønstre som er fremtredende i 

disse klassene. I klasse A som hadde innslag av utforskende undervisning var det eksempler 

på dialoger innenfor både fokuseringsmønster og IC-modellen, to samtalemønster som gjerne 

forbindes med utforskende klasserom. Samtalemønstre som traktmønster og topaseeffekt ble 

ikke funnet i klasse A, men ble funnet i klasse B som hadde en tradisjonell tilnærming til 

undervisningen. Observasjonen i de to klassene viste at elevene i liten grad tok initiativ til å 

starte samtaler under helklasseundervisningen. Totalt i begge klasserom var det 5 av 83 

samtaler som ble startet av en elev, der fire av disse forekom på skole A. Disse initiativene 

utviklet seg til å være dialoger innenfor samtalemønstrene elevinnspill, IC-modell, og utvidet 

IRE. I tillegg til at elevene i liten grad startet dialoger, var de også lite involvert i avgjørelser 

om hvorvidt matematiske svar eller løsninger var gode nok. Ifølge Imm og Stylianou (2011) 

er et av kjennetegnene på en dialogisk samtale at deltakerne kan bedømme det som blir sagt. 

For det aller meste var det lærerne som avgjorde hvorvidt et svar eller løsning, var god nok. I 

utdrag 5A var likevel rollene byttet om, hvor eleven både starter samtalen, og avgjør om et 

svar er godt nok. Læreren er usikker på om svaret som ble gitt var godt nok, og eleven 

bekrefter at det var forståelig. Likevel er ikke argumentet at alle de andre samtalene er 

univokale av den grunn, siden det er flere elementer som kan kjennetegne en dialogisk 

samtale.  

Et av kriteriene for at klassene skulle bli inkludert i utvalget var at de hadde minst to 15 

minuttssekvenser med høy skår på PLATO-elementet classroom discourse. Det vil si at disse 

klasserommene skal ha faglige innspill som bygger på hverandre, klargjør, og samtidig 

utdyper idéene som kommer frem. I tillegg skal elever ha mulighet til faglige samtaler med 

medelever og lærer. Totalt var det kun tolv av de totalt 195 kodete timene på LISA-prosjektet 

som oppfylte dette kravet. I motsatt ende av skalaen bygger samtalene i liten grad på 

hverandre, og elevene har i liten grad mulighet til å delta i faglige samtaler. Det er derfor lite 

trolig at et annet utvalg av timer ville gitt den samme bredden og variasjonen innenfor 

samtalemønstre som observert i klasse A og B.  

Innenfor samtalemønsteret IRE/F var det både likheter og ulikheter i hvordan dialogene 

foregikk i klassene. Dette var samtaleformen som forekom oftest i både klasse A og B. I 

klasse A var det IRE/F-sekvenser hvor læreren oppsummerte oppgavene elevene hadde gjort, 
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ved å stille spørsmål om hvilke svar de hadde fått. Disse samtalene hadde kort varighet, og 

elevene gav korte responser. Tilsvarende karakter hadde de aller fleste samtalene som ble 

kodet til IRE/F-mønster i klasse B. Disse samtalene oppstod da læreren gjennomgikk nytt 

fagstoff i helklasse, og ba om elevinnspill underveis. De resterende IRE/F-sekvensene var 

knyttet til at læreren oppsummerte oppgaver, og ønsket å vite hvilke svar elevene hadde fått 

på disse. Dermed stilte læreren spørsmål til flere etterfølgende oppgaver, noe som førte til stor 

hyppighet av kodete IRE/F-sekvenser. På skole A hadde flere av disse sekvensene en annen 

karakter. Mens elevsvarene var korte da de presenterte løsningen på oppgaver de hadde gjort, 

var det flere eksempler på sekvenser der elevresponsen var lang. I disse samtalene var det 

elevene som hadde den lengste taletiden. Dette til tross for at læreren hadde en styrende rolle i 

dialogen. Slike lange elevresponser under IRE/F-mønster viser tidligere forskning at er 

uvanlige. Ifølge Cazden (2001) er elevenes responser som regel korte, og knytter seg til å 

gjengi informasjon. Disse sekvensene skilte seg også ut ved at læreren satt de etterfølgende 

innspillende i sammenheng med hverandre. På denne måten virket ikke de ulike IRE/F-

sekvensene tilfeldige, men ble sett i sammenheng, og benyttet videre i undervisningen. Dette 

viser at IRE/F som samtalemønster ikke nødvendigvis behøver å være et grunnere 

samtalemønster. I stedet har det sammenheng med hvordan det benyttes av læreren. Noe av 

kritikken mot IRE/F-mønster har vært at det ofte fører til korte elevresponser, og at elevene 

blir passive ved at læreren har en dominerende rolle slik Lemke (1990) beskriver. Likevel kan 

vi se at IRE/F-mønster kan benyttes for å få frem hvordan elever har tenkt.  

I helklassesamtaler vil elever komme med mange innspill, og læreren bør finne en måte å lede 

disse innspillene mot en felles forståelse (Stein et al., 2008). Det trekkes frem at elevenes 

bidrag bør diskuteres i klassen, slik at det kan avgjøres hvilke strategier som er mest effektive 

eller generaliserbare. Dette er noe som er spesielt viktig i algebra, der elevene må vite hvilke 

løsninger som er spesialtilfeller, og hvilke som kan generaliseres. Dette er mest aktuelt i 

klasse A der det presenteres flere løsninger på samme oppgave. I utdrag 1A og 2A blir 

klassen presentert for to ulike løsninger på samme oppgave. Som diskutert i kapittel 5.2.1 gjør 

ikke læreren noen grep for å diskutere disse løsningene opp mot hverandre, og det kan være at 

læreren anser dem som likeverdige. Likevel kunne læreren valgt å diskutere løsningene opp 

mot hverandre, og i så fall om hvorfor begge løsningene er likeverdige. I utdrag 3A gjør 

læreren dette annerledes. En elev har presentert en ny løsning som benytter parentes. Læreren 

stiller da spørsmål om hva som ville skjedd om de fjernet parentesen. Uten bruk av parentes 

ville løsningene vært identiske. I dette tilfellet settes derfor løsningene i større grad opp mot 
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hverandre. Konklusjonen er at bruk av parentes ikke utgjør noen forskjell fra det å ikke 

benytte det i løsningen. Likevel trekkes det frem at stegene i løsningen blir mer tydelig. Dette 

grepet gjør at elevene i klassen får mulighet til å reflektere over forskjellen mellom de to 

løsningene, noe Cuoco et al. (1996) trekker frem som viktig. Samtidig kan en slik diskusjon 

av løsningene ifølge Naalsund (2012) bidra til økt matematisk forståelse.   
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6 Avslutning 

6.1 Oppsummerende refleksjoner 

Innledningsvis i oppgaven beskrev jeg at algebra er det området innenfor matematikk hvor det 

er flest algoritmer og huskeregler. Derfor stilte jeg spørsmål om de ulike samtalemønstrene 

først og fremst kretset rundt dette, eller om de gikk mer i dybden av matematikken.  

Før innføringen av kunnskapsløftet viste observasjoner fra klasserom at undervisningen ofte 

fulgte en tradisjonell struktur (Alseth et al., 2003). Forskerne pekte på at en slik undervisning 

var preget av om svar var rette eller gale, og gav lite rom for diskusjon av fagstoffet. Denne 

studien viser at samtalemønstre kan benyttes til å nå ulike mål. Dette kommer spesielt tydelig 

frem i IRE/F-sekvensene. Dette samtalemønstret har blitt kritisert for å favorisere læreren på 

den måten at elevene får en liten rolle i samtalen. Denne studien viser at IRE/F også kan 

involvere elevene i større grad, ved at elevene kommer med lengre forklaringer. Samtidig kan 

IRE/F-mønster også generere situasjoner hvor elevene kommer med korte, og ofte 

ubegrunnede svar. Dette kan ha sammenheng både med de sosiale normene som eksisterer i 

klassen, men også måten læreren stiller spørsmål på. I tillegg har konteksten betydning. I 

noen tilfeller er det av interesse å oppsummere svar på oppgaver, slik at klassen kan 

kontrollere sitt arbeid. I andre situasjoner kan det være prosessen som er interessant, noe som 

kan ha betydning for samtalene i klassen. Mine data viser at IRE/F-sekvenser kan involvere 

elevene i tankeprosesser og lengre forklaringer, og dermed ikke trenger å begrense seg til en 

sterkt lærersentrert undervisning med korte elevsvar. Gitt at læreren legger til rette for det, 

ved å fremme at et klassemiljø der elever forklarer løsninger er ønskelig, og oppfordrer elever 

til å dele disse løsningene med hverandre.  

I begge klassene var elevene i liten grad ansvarlig for å starte samtaler i helklassesituasjoner. 

Likevel var det eksempler på elever som tok initiativ til å starte dialoger innenfor IC-

modellen, utvidet IRE, og elevinnspill, og det var rom for dette i begge klassene. I tilfeller 

hvor elevene startet dialoger ble innspillene tatt på alvor, noe som kan tyde på at dette var 

ønskelig i undervisningen. Samtidig var elevene i begge klassene svært lite involvert i 

vurderingen av hvorvidt en matematisk respons var tilstrekkelig. Lærerne fungerte stort sett 

som en autoritet på dette området. Dette kan ha sammenheng med normene som eksisterer i 

klassene, og at elevene er vant med at læreren avgjør om matematikken er rett eller ikke. Som 
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Lampert (1990) trekker frem er elevenes tanker og holdninger preget av mange års erfaring 

fra skolen, samtidig som de er vant til at matematikken må verifiseres av læreren for å være 

en sannhet.   

I Rammeverk for grunnleggende ferdigheter blir det som tidligere beskrevet at elever skal 

delta i utforskende samtaler hvor de deler og skaper kunnskap med hverandre 

(Utdanningsdirektoratet, 2015). Resultatene viser at elevene i klasse A i større grad var 

involvert i deling av kunnskap på den måten at de måtte forklare sine løsninger. Dette skjedde 

først og fremst i den utforskende fasen av undervisningen. Likevel bør ikke nødvendigvis 

dette være begrenset til denne formen for undervisning. Læreren i klasse B gav også uttrykk 

for et ønske om at elevene forklarte hvordan de tenkte. En mulig forklaring kan være at de to 

klassene har ulike sosiale normer. Mitt utvalg består av fire av totalt tolv timer med mer enn 

én 15-minuttssekvens som skårer høyt på elementet classroom discourse innen tall og 

algebra. Disse timene er valgt fra LISA-materialet med data fra 49 klasserom, som er gjort for 

å være representativt for norske ungdomskoler. Kanskje tyder dette på at matematikklærere 

kan bli flinkere til å legge til rette for at elever forklarer hvordan de tenker, og at elever deler 

kunnskap med hverandre. Likevel bør det bemerkes at mine funn på ingen måte kan 

generaliseres, og at mine data kun gir et innblikk i undervisningen fra to matematikklasserom.  

6.2 Implikasjoner for praksis og videre forskning  

I denne oppgaven har jeg beskrevet hvordan samtalemønstrene foregår i to ulike klasserom 

innenfor temaet tall og algebra. Denne studien gir kun et innblikk i hvordan samtalemønstrene 

mellom lærer og elever er i disse to klasserommene. Likevel kan et slikt innblikk være med på 

å gi lærere og lærerstudenter et bredere perspektiv på hvordan de kommuniserer med elevene 

i en helklassesituasjon. Voigt (1994) la vekt på at de sosiale strukturene i klasserommet kunne 

påvirke dialogene, og at dette var vanskelig å endre. I videre arbeid kunne det vært interessant 

å undersøke hvorfor de ulike samtalemønstrene oppstår i klasserommet, og om læreren har et 

bevisst forhold til retningen dialogene tar. Dette med tanke på om lærerne har en bevisst 

didaktisk hensikt med helklassesamtalene, eller om de i stor grad benyttes for å aktivisere 

elevene under helklasseundervisning. En mulig måte for å undersøke dette er å bruke 

stimulated recall interviews. På denne måten kan lærere se videosekvenser, og reflektere over 

situasjoner fra undervisningen. Dette kan gi mer informasjon om hvordan lærere tenker rundt 

slike samtaler.  
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