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Modul. Matematikundervisning på yrkesprogram 
Del 6: Teknologi och hjälpmedel 

Interaktion i klassrum  

Constanta Olteanu, Linnéuniversitetet, Anna L. V. Lundberg, Linköpings Universitet, Krister Ödmark, 

Umeå Universitet. 

Vi fokuserar i denna text på hur digitala hjälpmedel och verktyg påverkar möjligheter till 

interaktion i klassrummet.  

Typer av klassrumsinteraktion  

Den mest förekommande bilden av interaktionen som sker i klassrummet består av en 

kedja av händelser: läraren inleder med en replik, vanligen en fråga, följd av elevsvar som 

kommenteras i en uppföljande kommentar från läraren.  

Dysthe (1996) skiljer på två helt olika typer av klassrumsinteraktion och kallar dem för mo-

nologisk och dialogisk klassrumsinteraktion. Den monologiska klassrumsinteraktionen 

präglas av att det nästan bara är lärarens röst som hörs och lärarens eller lärobokens per-

spektiv som räknas. Detta klassrum kännetecknas av att läraren ställer många frågor men att 

det bara finns ett rätt svar. Bara några elever är aktiva och det är de som är säkra på att de 

kommer svara rätt på frågan. Om eleverna inte ger rätt svar så ignoreras de. Elevernas svar 

är kortfattade och innehåller bara enstaka ord. Läraren pratar väldigt mycket och fyller ut 

elevsvaren. Ett problem med detta är att man inte knyter an till elevernas erfarenheter, utan 

utgår från lärarnas referensramar och på detta sätt blir dialogen lidande vilket i sin tur leder 

till att man inte kan skapa en gemensam referensram. 

I den dialogiska eller flerstämmiga klassrumsinteraktionen förväntas eleverna delta i dialoger 

med läraren, andra elever och undervisningsinnehållet. Detta klassrum präglas av att läraren 

frågar efter och lyssnar på elevernas funderingar. Elevernas tankar och förslag räknas och är 

med och bygger innehållet i undervisningen. Om eleverna föreslår något som inte stämmer 

med det algebraiska sättet att tänka så bjuder läraren in till diskussion. Läraren styr diskuss-

ionen och uppmuntrar eleverna att argumentera. I det dialogiska klassrummet hjälper lära-

ren eleven att skapa tillräckligt med självtillit så att elevens självbild blir att han/hon faktiskt 

har något att bidra med i klassrumssamtalen.  

Den muntliga klassrumsinteraktionen har främst tre funktioner: 

• används av lärare och elever för att bygga kunskap tillsammans 

• används för att eleverna ska lära sig normer och tänkesätt som är betydelsefulla  

• utgör elevernas viktigaste redskap för språkutveckling 

När det gäller samtliga tre funktioner är interaktionen lärare-elev central. Lärare och elever 

konstruerar aktivt kunskap tillsammans, samtidigt som eleverna socialiseras i de normsy-

stem som gäller. 
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Interaktionen i klassrummet  

Interaktionen i klassrummet kan bero på olika faktorer. Några av dessa faktorer är: 

• placering av elever i klassrummet 

• nivågruppering 

• kön 

• etnicitet  

• språkfärdighet 

• yrkesinriktning 

Att bara placera elever i närheten av varandra och sedan vänta på att interaktionen ska ske 

leder inte automatiskt till optimalt lärande. Flera studier visar att resultatet av interaktionen 

till stor del beror på om läraren har utformat aktiviteten på ett strukturerat sätt och om 

läraren kan få eleverna att arbeta bra tillsammans. Nivågrupperingen kan ha både en positiv 

och negativ inverkan på interaktionen som sker i klassrummet. Det är inte grupperingen i 

sig som påverkar elevernas lärande positivt, utan det är möjligheterna att anpassa undervis-

ningen som ger önskat resultat. Vid nivågruppering minskar heterogeniteten i gruppen vil-

ket kan ha en negativ inverkan på interaktionen och därmed lärandet. För att framgångsrikt 

kunna delta i klassrumsaktiviteterna krävs inte bara språkkunskaper utan också kunskap om 

de många gånger outtalade regler och normer som styr interaktionen i skolans verksamhet-

er.  

Forskning har t.ex. funnit att drygt hälften av frågorna som lärare ställer i klassrummet blir 

besvarade av eleverna. De övriga frågorna besvaras av läraren själv. Det kanske inte är så 

konstigt med tanke på att betänketiden ofta är begränsad till några sekunder. Om svaret 

ändå hinner levereras i tid, är läraren ofta lika blixtsnabb i sitt omdöme och avkunnar direkt 

och utan att tveka om svaret är rätt eller fel. Detta interaktionsmönster kallas ibland ”gissa 

vad läraren tänker på”. Dessa testfrågor är en övervägande del av de frågor som ställs i 

klassrummet och har ett bestämt svar i åtanke, snarare än att få en fråga belyst ur olika per-

spektiv eller att ta fram viss information.  

En annan aspekt som klassrumsforskningen har uppmärksammat är att ungefär 40 procent 

av tiden ägnas åt individuellt arbete. Placering parvis i rader kan betyda relativt gynnsamma 

förutsättningar för elevers enskilda arbete, men ger samtidigt begränsade möjligheter för 

interaktion mellan elever. Denna möjlighet ökar dock då flera elever sitter i horisontella 

rader, då eleven har en kamrat på var sida om sig. Radsystemet innebär i stället att det är 

lärarens interaktion med eleverna som stärks, vilket också medför att helklassundervisning 

och individuellt arbete dominerar. Det budskap som gruppmöblering förmedlar innebär en 

uppmaning till interaktion och samarbete mellan elever.  

Ytterligare en aspekt är fördelningen av både tid och talutrymme i klassrummet. Tiden stu-

derade man genom att titta på hur länge läraren väntade in ett svar på en fråga han själv 

hade ställt och man fann att en sekund och mindre än så var den vanligaste. Lärare som 
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väntar in ett svar flera sekunder inbjuder, förutom att de verkligen är intresserade av att veta 

hur eleverna tänker, också till ökat elevdeltagande.  

Interaktionen i klassrummet kan användas som ett sätt att successivt socialisera eleverna i 

en viss ämneskultur. Att både lärare och elever använder ämnesspråket för att exempelvis 

identifiera kriterier, utveckla idéer, argumentera för sin sak, kritiskt värdera, analysera, till-

lämpa teoretiska modeller innebär att elever tränar sina kognitiva färdigheter i samarbete 

med och under handledning av läraren. 

Lärarens roll för interaktionen i klassrummet 

Resultatet av interaktionen i klassrummet beror till stor del på om läraren har utformat 

aktiviteter på ett strukturerat sätt och om han/hon kan få eleverna att arbeta bra tillsam-

mans. Lärarens uppgift är att leda elevernas arbete genom att begreppsliga hinder och ställa 

utvecklande frågor.  

Strandberg (2006) beskriver interaktionen som ett praktiskt och kommunikativt samspel 

mellan individer som skapar lärande och utveckling hos individerna. För att interaktion-

en ska vara av bra kvalitet måste relationerna i samspelet innehålla ett samtal, en dialog 

eller en diskussion mellan en eller flera elever som befinner sig ansikte mot ansikte. 

Under dessa tillfällen får eleverna möjlighet att skapa nya kunskaper och erfarenheter. 

Clarke och Clarke (2002) listade sex faktorer som ger god interaktionen i klassrummet. 

Dessa faktorer avser lärarens roll i klassrummet och är: 

• använder variation i frågor för att visa på och utmana elevernas tänkande och reso-

nemang 

• avvaktar med att berätta allt för eleverna 

• uppmuntrar eleverna att beskriva sitt tänkande och sina idéer i matematik 

• uppmuntrar eleverna att lyssna på och utvärdera andras tänkande och idéer samt 

bidra med metoder och förståelse 

• lyssnar uppmärksamt på varje elev 

• bygger på elevernas begrepp och strategier i matematik 

Ibland kan de ovan nämnda faktorerna verka lite avlägsna från den atmosfär som präglar ett 

klassrum, men de kan vara en bra utgångspunkt för lärarens reflektioner kring hur man kan 

skapa en bra interaktion i klassen. 

Aktiviteter  

Användningen av digitala hjälpmedel och verktyg leder till en ökad interaktion i klassrum-

met om det ges möjlighet till eleverna att delta i dialoger med läraren och andra elever. Ett 

bra sätt att arbeta för att styra diskussionen och uppmuntra eleverna att argumentera är att 

använda olika uttrycksformer. Se del 3 om ”Kommunikation och visualisering”.  

Ofta delar forskare in uttrycksformer (representationer) i fem kategorier: fysisk, bildlig eller 

grafisk, verbal, numerisk och symbolisk representation. Den fysiska representationen kan ha olika ut-
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tryck. Man kan använda konkreta föremål t.ex. verktyg som kan förekomma i karaktärsäm-

nen. Om den numeriska representationen används, så kan man bland annat skriva tabeller på 

tavlan eller i skrivboken och visa dem med dokumentkamera eller i ett kalkylblad med hjälp 

av dator och projektor. Den verbala representationen kan förmedlas som ett vanligt samtal med 

en film eller en skriven text. med ett digitalt responssystem, till exempel Socrative. Bildlig 

representation kan uttryckas med hjälp av en graf på ett papper, med grafritande räknare, på 

interaktiv skrivtavla och så vidare. Också för symboliska representationer finns en mängd olika 

möjligheter. Man kan skriva och manipulera på tavlan, i boken, eller på datorskärmen via ett 

datoralgebrasystem. Vilken eller vilka representationer som är att föredra beror på vad de 

skall användas till och hur långt eleven har kommit i sin matematiska utveckling.  
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