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Sammanfattning 

Den interaktionellt orienterade klassrumsforskningen har visat att läraren i snitt tar två tredjedelar 

av talutrymmet i klassrummet och att elevers möjlighet att komma till tals i huvudsak begränsas 

till att svara på de frågor som läraren ställer. Tidigare studier påpekar att det finns samband 

mellan hur läraren formulerar sina frågor och ordfrekvensen i elevers svar. Syftet med den här 

studien är att undersöka hur lärarens frågor under den lärarstyrda och publika interaktionen i 

klassrumsundervisningen i ett undervisningsmoment som använder sig av standarduppgifter och i 

ett undervisningsmoment av problemlösningskaraktär påverkar elevers svar. Studien är 

genomförd utifrån ett kvalitativt tillvägagångssätt där videoanalys har tillämpats som metod. Det 

har analyserats två filmer som har producerats av NCM (nationellt centrum för matematik) i 

fortbildningssyfte i uppdrag av skolverket. Resultatet visar att en problemorienterad 

uppgiftsformulering där vägen fram till lösningen inte är given från början och som möjliggör 

olika sätt att lösa problemställningen gynnar elevers talutrymme. Ordfrekvensen i elevers svar är 

högst när läraren ställer förklaringsfrågor, där eleverna kritiskt behöver granska och argumentera 

för sitt matematiska tänkande. 

 

Nyckelord: matematik, klassrumsinteraktion, talutrymme, fråga, problemlösning
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1. Bakgrund 

Såväl nationella undersökningar som internationella mätningar har påpekat en nedåtgående trend 

av elevers matematikkunskaper. De senaste 20 åren har svenska elevers kunskaper och betyg i 

skolämnet matematik stadigt sjunkit, vilket är ytterst bekymmersamt (Skolverket, 2012, s. 14). 

Dessutom har intresset för matematikämnet och för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar 

minskat betydligt (SOU 2004:97, s. 65). Samtidigt har efterfrågan på arbetskraft med 

problemlösningsförmåga och flexibilitet ökat på arbetsmarknaden (Boaler, 2011, s. 16-21). I strid 

med de kunskaper som krävs på arbetsmarknaden visar rapporter att matematikundervisningen i 

svensk skola ofta är traditionell med stark styrning av läromedel, där variationen av olika 

arbetssätt är liten (SOU 2004:97, s. 12).  

I samband med individualiseringen av undervisningen har det enskilt tysta räknandet ökat 

betydligt. Det råder en allmän uppfattning om skolämnet matematik som ett individuellt projekt 

som helst ska utövas under absolut tystnad i klassrummet (Riesbeck, 2008, s. 9). Ett flertal 

nationella utredningar i skolan visar på att utbredningen av tyst räkning är omfattande i svensk 

matematikundervisning (SOU 2004:97; Skolverket 2003, 2008, 2012). I dag är den i särklass 

vanligaste arbetsformen att eleverna arbetar enskilt med lärobokens uppgifter och läraren går runt 

och hjälper (Skolverket, 2012, s. 14).  

Denna arbetsform uppfyller inte kursplanens uttalande om matematikämnets syfte, där 

kommunicerandet av matematik framhävs. Undervisningen i matematik ska ge eleverna möjlighet 

till att samtala kring och argumentera för beräkningar, frågeställningar och slutsatser (LGR 11, s. 

31). Enligt Riebeck (2008) är det först när ett påstående framförs med egna ord som insikten eller 

förståelsen för ett sakförhållande eller problem blir synligt. I samtalen växer kunskap och vårt 

tänkande och lärande utvecklas (Riebeck, 2008, s. 11).  

Klassrumsforskning har visat att elevers talutrymme i lärarstyrd klassrumsinteraktion är väldigt 

liten. Det är läraren som står för nästan tre fjärdedelar av det ”publika” samtalet i 

helklassundervisning. Frågor är ett kraftfullt instrument för att styra kommunikationen. Den som 

ställer frågan påverkar även det efterföljande samtalets struktur och innehåll. Frågan definierar 

både vad man ska tala om, och inte sällan hur man ska tala om det (Riesbeck, Säljö & 

Wyndhamn; 2008, s. 18). Laborativ matematikundervisning framhävs ofta som ett arbetssätt där 

problemlösning och kommunikation är viktiga inslag. Genom undersökande aktiviteter ges 

eleverna tillfälle att få argumentera och diskutera matematik (Berggren & Lindroth, 2011, s. 13).  

Med utgångspunkt i resonemanget ovan har jag valt att studera den lärarstyrda 

klassrumsinteraktionen i matematikundervisningen, med syfte att undersöka de muntliga frågor 

som läraren ställer under den publika och lärarstyrda interaktionen och hur de påverkar elevers 

svar under ett undervisningsmoment bestående av standarduppgifter och ett 

undervisningsmoment av problemlösningskaraktär.   
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2. Litteraturöversikt 

2.1 Tidigare forskning 

Den interaktionellt orienterade klassrumsforskningen har i och med den alltmer dominerande 

uppfattningen av lärande och socialisation som något som sker i samspel med andra elever och 

lärare fått en allt större spridning både i Sverige och i länderna runt om i världen. Nästan all 

nutida klassrumsforskning görs inom ramen av ett socialt baserat perspektiv på lärande 

(Sahlström, 2008, s. 11). Mest etablerad är forskningen kring hur klassrummets interaktion är 

organiserad, speciellt i avseende på turtagande. Villkor och skillnader i förutsättningar för elevers 

och lärarens deltagande i klassrumsinteraktionen finns väl beskrivna. Dock saknas det hållbar 

kunskap om hur undervisningen ska gå till så att eleverna lär sig på bästa sätt (Sahlström, 2008, s. 

18). 

2.1.1 Talutrymme 

Tidigare klassrumsforskning ger en tydlig indikation på att det är läraren som talar och styr mest. 

Ungefär 85 procent av interaktionen som sker i klassrummet följer den klassiska 

interaktionsmodellen ”fråga – svar – reaktion”, där läraren frågar 25 procent, elever svarar 25 

procent och läraren reagerar 35 procent (Riesbeck, Säljö & Wyndhamn; 2008, s. 5). 

Lärardominansen är såväl kvantitativt som strukturellt. Läraren tar ungefär två tredjedelar av 

talutrymmet, medan elevers möjligheter att komma till tals i huvudsak begränsas till att svara på 

en lärarfråga (Sahlström, 2008, s. 20).  

Riesbeck et al. (2008) beskriver matematiska samtal i klassrummet med syfte att studera svensk 

klassrumsinteraktion i jämförelse med amerikansk och japansk. Bakgrunden till denna studie är 

en komparativ undersökning av matematikundervisningen i Japan och USA, där introduktionen 

av triangelns area studerades i vardera land. I synnerhet fokuserade denna undersökning på att 

studera interaktionen mellan lärare och elever i lärarledd helklassundervisning (Riesbeck et al. 

2008, s. 3-5). I den svenska studien har Riesbeck et al. (2008) funnit att lärarna i genomsnitt talar 

53 ord per minut medan eleverna i genomsnitt bara talar elva ord per minut. Detta ligger över 

genomsnittet som annars redovisas i forskningen, där läraren i snitt tar två tredjedelar av 

talutrymmet. Det författarna dock påpekar är att de lektioner som de analyserade var 

introduktionslektioner till ett ämnesområde vilket till viss del förklarar lärarens dominans 

(Riesbeck et al. 2008, s. 17).  

Johan Lijestrand (2002) har visat på att det även går att hitta andra sätt att organisera 

deltagande i klassrummet. I hans studie av gymnasieelevers samtal om livsåskådningar var de 

offentliga talturerna mer jämnlikt fördelade mellan läraren och eleverna. Liljestrand resultat visade 
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att lärarna i genomsnitt tog 46 procent av talutrymmet, medan eleverna i genomsnitt pratade 54 

procent av tiden (Liljestrand, 2002, s. 73).  

2.1.2 Lärarens frågor i klassrummet 

Emanuelsson (2001) definierar begreppet fråga som en verbal, skriftlig eller fysisk handling som 

uppmanar till någon typ av interaktion i form av ett svar.  Inom ramen av detta examensarbete 

avgränsas begreppet till enbart verbala handlingar (Emanuelsson, 2001, s. 14).  

I klassrummet är den vanligast förekommande typen av kommunikation att läraren ställer en 

fråga till eleverna. Frågornas funktion kan variera beroende på lärarens intention. Några exempel 

är: för att få kunskap om vad eleverna kan, för att få eleverna att koncentrera sig, för att få en 

förståelse för hur eleverna resonerar eller för att fördela talutrymmet mellan eleverna 

(Emanuelsson, 2001, s. 15). Frågor kan även vara av olika form. En grammatisk fråga kan till 

exempel i praktiken uppfattas som en uppmaning (Sahlström, 2008, s. 21). Frågan ”Ja, Olivia, 

varför inte du börjar med din där?” är formulerad som en fråga, men är egentligen en uppmaning 

till Olivia att redovisa sitt svar på uppgiften för klassen.  

Frågor skiljer sig dessutom i grad av öppenhet. En fråga är öppen om det inte finns ett på 

förhand givet svar. Motsvarigheten är en sluten fråga, där det endast finns ett möjligt svar och 

som är det svar som den frågande har tänkt sig. En öppen fråga kan alltså ha flera legitima svar, 

medan en sluten fråga enbart har ett. Öppna frågor kräver ofta ett produktivt svar av eleven, 

medan svar på slutna frågor ofta består av ettordsmeningar eller ett val bland ett antal givna 

alternativ (Emanuelsson, 2001, s. 15).  

Wyndhamn (1995) har utarbetat en indelning av olika typer av frågor i klassrummet utifrån det 

innehållsmässiga syftet. I sin studie av två lektionssamtal kring triangelns area kunde han urskilja 

fokuserande, repeterande och klarläggande frågor. Fokuserande frågor är av typen ”Vad är det då 

ni behöver göra för att få reda på triangelns area?” och har som syfte att medvetandegöra eleven 

om samband, processer och detaljer. Frågor av typen ”Vilken regel lärde vi oss för att räkna ut 

arean av en rektangel?” kategoriserades som repeterande frågor. Den typen användes av läraren 

för att pröva elevens tidigare kunskaper. Klargörande frågor däremot har som syfte att få eleven 

att utreda vissa förhållanden (till exempel ”Vad ser ni på ovansidan?”). Intentionen med den 

typen av frågan kan även vara att få eleven att uttrycka sig matematiskt (Wyndhamn, 1995, s. 13- 

14).  

Stigler, Fernandez, Yoshida och Hatano (1992) undersökte i sin studie vilka olika typer av 

frågor som läraren ställer i matematikundervisningen och hur det påverkar elevers svarsutrymme. 

Även i den studien karakteriserades frågorna utifrån ett innehållsperspektiv. De typer av frågor 

som hittades kategoriserades efter benämningsfrågor, beräkningsfrågor, förklaringsfrågor och 

kontroll- eller uppföljningsfrågor. Stiglers et al. (1992) frågetyper är underlag för den empiriska 

studien i detta examensarbete och kommer att förklaras mer ingående i metodkapitlet.  
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Resultatet av den amerikansk-japanska studien visar även ett tydligt samband mellan vilka 

frågor lärarna ställer och ordfrekvensen i elevers svar (Stigler et al. 1992). Riesbeck, Säljö och 

Wyndhamn (2008) har i sin analys av ordflödet i svenska klassrum kommit fram till att 

förklaringsfrågor tydligt leder till ett större inslag av mer komplexa och argumentativa svar från 

eleverna (Wyndhamn, 2008, s. 22). 

2.1.3 Problemlösning 

Begreppet problemlösning har länge varit en del av styrdokumenten, men innebörden har skiftat 

genom åren. Utifrån de olika aspekterna som har varit i fokus går det att urskilja tre innebörder 

av problemlösning.  

Det tidigaste perspektivet, för-perspektivet, anser att eleverna först behöver lära sig de 

enskilda aritmetiska operationerna för att senare kunna använda de i problemlösandet. 

Problemlösning blir på det sättet en handling där eleverna följer speciella procedurer (Riesbeck, 

2000, s. 16). I det här examensarbetet används begreppet standarduppgifter för att beteckna den 

typen av problemlösning. Det är uppgifter där metoden för att lösa uppgiften är given och inte 

kräver en större tankeverksamhet av eleverna (Taflin, 2007, s. 31).  

Om-perspektivet ger problemlösning den andra innebörden. Inom detta perspektiv undervisas 

eleverna om hur problemlösning går till (Riesbeck, 2000, s. 16).  Företrädare för detta perspektiv 

är Polya (1962). Enligt honom består problemlösningsprocessen av fyra delmoment: att förstå 

problemet, att planera genomförandet, att utföra planen och slutligen att kunna gå tillbaka till och 

summera det som har gjorts.  

Det tredje perspektivet är genom-perspektivet. I detta perspektiv tillägnar eleverna sig ny 

kunskap genom problemlösning (Riesbeck, 2000, s. 17). I det här examensarbetet använder jag 

mig av Taflins (2007) definition av problemlösning, där genom-perspektivet är utgångspunkt för 

undervisningen. Enligt Taflin (2007) är problemlösning uppgifter som innehåller ett för den som 

ska lösa uppgiften okänt problem, som inte kan lösas på rutin. En uppgift räknas först som 

problem om metoden för att lösa uppgiften inte är given och eleven behöver göra en särskilt 

ansträngning för att kunna finna lösningen. Ett problem ska ge utrymme till att välja olika 

strategier och att arbeta kreativt. Matematikundervisning via problemlösning kännetecknas av att 

de matematiska teknikerna upptäcks genom att finna lösningar på matematiska problem. Behovet 

av att lära sig en ny strategi uppkommer vid problemlösningen (Taflin, 2007, s. 31).  

Problemlösning som arbetssätt ger tillfälle till att prata matematik med varandra, att resonera 

sig fram och argumentera för olika lösningar samt att lyssna på andras resonemang. Här finns det 

dock en risk att elevers förståelse stannar på en första personlig nivå. Elevers tankar måste 

vidareutvecklas så att de inte begränsas till ett specifikt fall. Det är lärarens uppgift att hjälpa 

eleven att tydliggöra och fördjupa sina tankar (Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz; 2000, s. 49).  
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2.2 Teoretiska perspektiv 

Den empiriska studien är genomförd inom ett sociokulturellt ramverk där själva 

interaktionsdeltagandet anses vara central för att lärande ska ske (Sahlström, 2008, s. 15). I 

examensarbetet studeras hur lärarens frågor och arbetssätt påverkar elevers svar i syfte att få en 

bättre förståelse för vilka frågor och arbetssätt som gynnar elevens lärande. Denna ansats 

förutsätter en interaktionellt baserad syn på lärande, det vill säga att lärandet sker i interaktion 

med andra, vilket utgör ett grundläggande antagande inom det sociokulturella perspektivet.  

2.2.1 Agent och artefakt – ett beroendeförhållande  

 Enligt Wertsch (1998) möjliggör det sociokulturella perspektivet att förklara relationen mellan 

mänsklig handling och den kulturella, institutionella och historiska kontexten, i vilken handlingen 

sker. I en sociokulturell analys ligger fokuset på mänsklig handling utfört av grupper eller enskilda 

individer (Wertsch, 1998, s. 25).  

Enligt det sociokulturella perspektivet påverkas människans tänkande av den miljö som 

individen ingår i. Den mänskliga individen påverkas dock inte direkt av omgivningen utan 

omgivning och individ är sammanlänkade genom medierande redskap. Mediering sker genom 

kulturella hjälpmedel, verktyg eller redskap. Artefakterna är bärare av sociokulturella mönster och 

kunskap samt fungerar på det sättet som en länk till att kunna nå en högre intellektuell nivå 

(Vygotsky, 1972, s. 130-153). Enligt Wertsch (1998, s. 26) tvingar oss antagandet om medierande 

redskap att se det kulturella sammanhanget utöver individen.  

Agent och artefakt kan inte studeras skilt från varandra. De är ömsesidig beroende av varandra 

och går enbart att förstå i interaktion med varandra (Almqvist, 2008, s. 47-68). Som exempel 

nämner Wertsch (1998, s. 27) stavhopp. Det är omöjligt att förstå handlingen stavhopp om 

staven och stavhopparen studeras isolerat från varandra. Hoppen sker inte förrän staven och 

hopparen interagerar med varandra.  

Även många av de matematiska handlingarna utförs med hjälp av kulturella hjälpmedel som 

har utvecklats genom årtusenden (Riesbeck, 2000, s. 13). Wertsch (1989) ger ett till exempel för 

att illustrera mediering inom matematiken. När vi löser multiplikationsuppgifter som 343 

multiplicerat med 822 använder sig de flesta av en algoritm som de har lärt sig, utan att egentligen 

tänka efter hur den fungerar. Vi utför mekanisk räkning. Om vi inte skulle få ställa upp talen på 

det sättet som vi har lärt oss, skulle de flesta av oss ha stora svårigheter att lösa uppgiften. Vi har 

lärt oss att använda ett kulturellt hjälpmedel som möjliggör oss att utföra multiplikationer med 

mycket högre tal än vi själv skulle kunna lösa i huvudet (Wertsch, 1989, s. 29).  
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2.2.2 Språket – ett redskap för lärande 

Det mest betydelsefulla medierande redskapet utgör språket. Språket fungerar både som medel 

för kommunikation mellan människor och som verktyg för de individuella tankeprocesserna 

(Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz; 2000, s. 100). I ett försök att förklara lärande ur ett 

sociokulturellt perspektiv har Säljö (2000, s. 83) utgått från en indelning av språkets funktion i tre 

grundläggande beståndsdelar.  

2.2.2.1 Språkets utpekande funktion 

Den första beståndsdelen är språkets utpekande funktion. Förenklat uttryckt utgör språket en 

ersättning för hur pekfingret fungerar. Språket gör det möjligt för oss att peka ut och bestämma 

företeelser i vår omvärld. Språket är ett kraftfullt redskap som befriar människan från 

bundenheten till den omedelbara omgivningen. Med hjälp av språket kan vi prata om saker som 

inte finns i vårt samtalspartners synhåll, eller referera till företeelser som inte har någon direkt 

fysisk existens. Språket gör det möjligt för oss att uttrycka något om abstrakta företeelser. Genom 

att manipulera verkligheten symbolisk i tal och tanke skapas nya insikter och lösningar på 

problem. Dessutom kan vi tala om hur vi beskriver och förklarar verkligheten, vilket är ett 

betydande element i mänskligt lärande (Säljö, 2000, s. 83).  

2.2.2.2 Språkets semiotiska funktion 

Den andra beståndsdelen är språkets semiotiska funktion. Språkets skapande funktion av 

kunskap om världen är ett resultat av den flexibla och utvecklingsbara relationen mellan språkliga 

uttryck och företeelsen uttrycket refererar till. Enligt en sociokulturell uppfattning refererar 

språkliga uttryck inte enbart till en företeelse utan förmedlar även mening och innebörd.  

Vilken innebörd en företeelse får är mycket beroende på den kommunikativa situationen den 

ingår i (Säljö, 2000, s. 84). En tärning kan inom matematiken betecknas som kub. I 

vardagssammanhang skulle en tärning nog beskrivas som något man kan slå tal från ett till sex 

med, medan inom matematiken skulle tärningen eller kuben beskrivas som en geometrisk figur 

som består av sex kvadratiska ytor där alla sidor är lika långa. Beskrivningen avgör hur vi ser på 

den omtalade företeelsen och till vilka sammanhang vi kopplar den till. Språket blir på det sättet 

en viktig arena för sociala handlingar (Säljö, 2000, s. 86).  

Genom språket blir vi delaktiga i det sociala samspelet, vilket formar vårt sätt att tänka. 

Språket är ett sociokulturellt redskap som medierar omvärlden för oss och som samtidigt är 

kollektivt, interaktivt och individuellt i sin karaktär. Det utgör en länk mellan kultur, interaktion 

och individens tänkande (Säljö, 2000, s. 87). 

2.2.2.3 Språkets retoriska funktion 

Den tredje beståndsdelen av språkets funktion är språkets retoriska funktion. Enligt det 

sociokulturella perspektivet är det inte detsamma att lära sig ett språk som att lära sig ett färdigt 
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system, vilket är ett grundläggande antagande inom de kognitivistiska traditionerna. Utöver 

uttryckets lexikala betydelse lägger vi till subjektiva element och intentioner när de används i en 

konkret kommunikativ situation (Säljö, 2000, s. 88). Uttalandet ”Jag kan inte.” kan i en konkret 

situation ha många olika innebörder. Det kan betyda att jag inte vill, att jag inte har tid, eller att 

jag inte vet, eller vågar.  

2.2.3 Ett interaktionellt baserad syn på lärande 

Den intellektuella utvecklingen grundas i det interpersonella. Allting som individen allt eftersom 

klarar av självständigt har tidigare gjorts i samspel med andra. Utvecklingsprocessen går från den 

sociala nivån till den individuella nivån (Wyndhamn et al., 2000, s. 98). Ett betydelsefullt moment 

för individens intellektuella utveckling uppstår när handling och tal konvergerar. När perception, 

handling och tal samspelar i en enhet möjliggörs internalisering, det vill säga att kunna göra 

kunskapen till sin egen (Riesbeck 2000, s. 33). Enligt det sociokulturella perspektivet sker all 

utveckling – den emotionella, kognitiva, kommunikativa, sociala – inom ramen för de interaktiva 

förutsättningar och utmaningar som omgivningen erbjuder (Säljö, 2000, s. 88). Perspektivet gör 

studien av klassrumsinteraktionen till ett grundläggande forskningsredskap för att kunna förstå 

elevers lärandeprocesser.  
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3. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärarens frågor under den lärarstyrda och publika 

interaktionen i matematikundervisningen i ett undervisningsmoment som använder sig av 

standarduppgifter och i ett undervisningsmoment av problemlösningskaraktär påverkar elevers 

svar. 

 

Dessutom har huvudfrågeställningen konkretiseras i följande frågeställningar: 

 

- Vilka typer av frågor använder lärarna i de olika undervisningsmomenten? 

- Hur stor är ordfrekvensen i elevers svar på lärarens olika frågetyper i respektive 

undervisningsmoment? 

- Finns det något samband mellan elevers talutrymme och de typer av frågor som lärare 

ställer?   

- Vilken betydelse har frågetypen för det matematiska innehållet i elevers svar? 
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4. Metod 

4.1 Datainsamlingsmetod och urval 

Studiens syfte är att undersöka hur lärarens frågor och arbetssätt påverkar elevers svar i 

matematikundervisningen. För att få en bättre förståelse för vilka typer av frågor som gynnar 

elevers svarsutrymme ska det även undersökas vilka typer av frågor som förekommer i en 

undervisningsenhet som använder sig av standarduppgifter, och vilka typer av frågor läraren 

använder sig av i en undervisningsenhet som bygger på problemlösning. Dessutom är det av 

intresse om arbetssätten gör någon skillnad för ordfrekvensen i elevers svar på lärarens frågor, 

och om det finns någon koppling till vilka typer av frågor som förekommer. Utöver det ska det 

undersökas vilken betydelse frågetypen har för det matematiska innehållet i elevers svar.  

Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar har ett kvalitativt tillvägagångssätt valts. 

Då forskningsfrågorna kräver ett material som möjliggör detaljanalyser har videoanalys tillämpats 

som metod (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud; 2012, s. 312). Filmerna har valts 

utifrån arbetssätt och ämnesrelevans. Materialet skulle visa en lektion där läraren använder sig av 

standarduppgifter och en lektion där läraren undervisar med hjälp av problemlösning.  Dessutom 

skulle det de undervisar om ämnesmässigt ligga nära varandra och eleverna skulle vara av ungefär 

samma ålder. Denna avgränsning har gjorts för att kunna garantera en så rättvis jämförelse som 

möjligt.  

Utifrån kraven som har ställts på materialet har två filmer valts ut, producerade av NCM 

(nationellt centrum för matematik) i uppdrag av skolverket (Youtube, 2012). Videomaterialet 

innehåller två olika undervisningsmoment. En film visar ett undervisningsmoment på högstadiet 

som bygger på standarduppgifter där läraren undervisar om division med tal i decimalform. Den 

andra filmen visar en lektion på mellanstadiet där läraren undervisar om bråk med hjälp av 

problemlösning. En närmare presentation av filmmaterialet sker i resultatdelen. 

4.2 Databearbetning och analysmetod 

I ett första steg transkriberades videomaterialet ordagrant. De frågor som förekom i 

transkriberingen har därefter analyserats och kategoriserats utifrån de typer av frågor som Stigler, 

Fernandez, Yoshida och Hatano (1992) kunde identifiera i sin undersökning av 

matematikundervisningen i Japan och USA. De frågetyper som analysen utgick ifrån är 

benämningsfrågor, beräkningsfrågor, förklaringsfrågor och kontroll- eller uppföljningsfrågor. 

Riesbeck, Säljö och Wyndhamn (2008) har i sin studie av matematiska samtal i svenska klassrum 

använd sig av de typer av frågor som Stigler et al. (1992) har hittat och applicerat dem på svenska 
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klassrumssamtal. Jag kommer därför att använda mig av Riesbecks et al. (2008) definition av 

frågetyperna som ska redovisas i följande avsnitt.  

Efter kategoriseringen av de frågor som förekom i det empiriska materialet har det gjorts en 

sammanställning av det totala antalet frågor som förekom i respektive undervisningsmoment och 

antalet frågor av varje frågetyp i respektive undervisningsmoment. De frågor som inte har kunnat 

tilldelas en av kategorierna har uteslutas från analysen då det var frågor som saknade matematisk 

ämnesrelevans och därför inte är av intresse för studien som ska genomföras i ramen av detta 

examensarbete.  

För att få en uppfattning om hur antalet frågor av varje frågetyp förhåller sig till det totala 

antalet frågor i respektive undervisningsmoment har den procentuella fördelningen av 

frågetyperna beräknats. Den procentuella fördelningen har därefter sammanställts i en tabell och 

grafiskt synliggjorts i ett stapeldiagram. Genom att räkna ord som har yttrats av lärare respektive 

elever i vardera undervisningsmoment har fördelningen av talutrymmet synliggjorts. För att få en 

bättre bild av fördelningen har resultatet redovisats i ordfrekvens per minut och i procent. Som 

tredje steg har ordfrekvensen i elevers svar på de olika frågetyperna beräknats. För att kunna se 

om det finns ett samband mellan ordfrekvensen i elevers svar och de typer av frågor som läraren 

ställer har antalet ord i elevers svar räknats. Genom att dela det totala antalet ord i svaren på en 

frågetyp, genom antalet svar, har det tagits fram ett snittvärde för att möjliggöra en jämförelse av 

svaren på de olika typer av frågorna.  

Med syfte att kunna jämföra det matematiska innehållet i elevers svar har innebörden i svaren 

skrivits ut och sammanställts för att kunna synliggöra eventuella mönster. Utifrån de mönster 

som har hittats i elevers svar har representativa exempel ur det transkriberade materialet valts ut, 

som sedan har analyserats mer detaljerat.  

4.3 Definition av frågetyperna  

Som tidigare nämnt använder jag mig i min studie av de typer av frågor som Stigler et al. (1992) 

har hittat i sin studie av matematikundervisningen i Japan och USA. Som definitionen för de olika 

typer av frågor har jag använt mig av Riesbeck, Säljö och Wyndhamns (2008) redovisning av 

deras egen studie, där de har använt sig av Stigler et al. (1992) sätt att kategorisera de frågor som 

lärare ställer i sin undervisning. De fyra kategorierna är benämningsfrågor, beräkningsfrågor, 

förklaringsfrågor och kontroll- eller uppföljningsfrågor.  

Benämningsfrågor definieras av Riesbeck et al. (2008) som frågor efter termer, beteckningar 

och definitioner. Exempel för denna typ av fråga kan vara ”Vilken sorts figur är det?” eller ”Vad 

kallas denna vinkel?”. En lärare ställer denna typ av fråga med intentionen att få reda på om 

eleven kan de beteckningar och namn på de företeelser som behandlas i undervisningen 

(Riesbeck et al., 2008, s. 18-19).  

Beräkningsfrågor är frågor där läraren fråga efter hur mycket någonting är eller blir. Det är 

frågor av typen ”Hur lång är den?” eller ”Vad blir arean då?”. Som svar förväntas en uträkning av 
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eleven. Frågan ställs av läraren i syfte att låta eleven utföra en mer eller mindre komplex 

matematisk beräkning (Riesbeck et al., 2008, s. 20). 

Förklaringsfrågor är frågor som syftar till att utreda ett sakförhållande. Frågorna är utformade 

enligt principen ”Hur kommer du fram till detta?”. Denna typ av fråga ställer krav på eleven att 

föra längre och sammanhängande resonemang. Lärare ställer förklaringsfrågor för att pröva 

elevers förmåga att kunna argumentera djupare för sina svar (Riesbeck et al., 2008, s. 20-21). 

Kontroll- eller uppföljningsfrågor är frågor av typen ”Är vi överens om det?” och ”Vad tänker 

du på?” Denna typ av fråga ställs av läraren i syfte att få ett längre och mer utvecklat svar av 

eleven, vilket dock inte alltid bli fallet (Riesbeck et al., 2008, s. 21-22).  

4.4 Metodologiska konsekvenser av empirivalet  

Valet av en redan färdig producerad empiri för med sig några metodologiska konsekvenser som 

ska diskuteras i följande avsnitt.  

En av konsekvenserna med att inte producera sitt eget filmmaterial som underlag för studien 

är att någon annan redan har gjort ett urval som inte går att påverka i efterhand. Dels har 

producenten av filmerna gjort ett urval vid filmningen och dels vid klippningen av filmmaterialet. 

Kameras infallsvinkel bestämmer vilka delar av en situation som blir synliga på filmen och vilka 

som inte blir det. Dessutom har enbart läraren mikrofon, vilket gör att enbart samtalen som sker 

mellan lärare och elev är hörbara i filmmaterialet. Det som sker utanför det lärarstyrda publika 

samtalet i klassrummet förblir på det sättet osynligt. Utöver detta är filmerna över 

undervisningsmomenten ihopklippta med fokus på lärarens bidrag till undervisningen. De delar 

där eleverna arbetar enskilt eller i par har till stor del klippts bort. Då jag enbart undersöker det 

publika lärarstyrda samtalet påverkar dessa faktorer inte mitt resultat. Jag kan i och med detta 

garantera en hög resultatvaliditet, det vill säga att jag mäter det jag påstår att jag mäter, trots att 

jag använder mig av ett redan färdigt producerat material (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud; 2012, s. 63). Dessutom är materialet producerat i utbildningssyfte, där båda 

undervisningsmomenten framhävs som bra exempel för undervisning, vilket möjliggör en rättvis 

jämförelse, som i sin tur leder till ett representativ resultat.  

För att kunna uppnå en god resultatvaliditet krävs det såväl en god begreppsvaliditet och en 

god reliabilitet. En god reliabilitet uppnåddes genom att materialet först transkriberades för hand 

och sedan skrivas på datorn, samtidigt som materialet lyssnades igenom en andra gång, vilket 

minimerar slarvfel. Även alla uträkningar har kontrollräknats för att minimera risken för 

felaktigheter i uträkningen. En god begreppsvaliditet förutsätter ett mätinstrument som på ett 

systematiskt sätt kan användas för att undersöka det vi påstår att undersöka (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud; 2012, s. 63). Analysen av det transkriberade materialet möjliggör svar 

på alla de frågor som ställdes till materialet vilket ökar begreppsvaliditeten och samtidigt bidrar till 

en ökad koherens mellan metod och resultat. 
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4.5 Forskningsetiska aspekter 

I och med att materialet som används i den empiriska studien är offentlig videomaterial som har 

publicerats på NCM:s hemsida (nationellt centrum för matematik) bör följande forskningsetiska 

aspekter diskuteras.  

Enligt det forskningsetiska informationskravet ska de berörda deltagarna i studien bli 

informerade om hur inspelningarna kommer att användas (Vetenskapsrådet, 2013). Då 

videomaterialet har spelats in i fortbildningssyfte för lärare som undervisar i matematik, och jag i 

mitt examensarbete kommer att använda materialet i ett annat syfte kan jag inte fullt ut uppfylla 

detta krav. Jag behöver i mina forskningsetiska antaganden förlita mig på att NCM har handlat 

enligt det forskningsetiska informationskravet och har hänvisat deltagarna i inspelningen till att 

videomaterialet kommer att vara tillgänglig för offentligheten, och i och med detta fri att använda 

till andra syften än de som inspelningarna ursprungligen baserades på.  

Samtyckeskravet kräver dessutom att forskaren hämtar in föräldrars tillstånd om 

forskningsobjektet är under femton år (Vetenskapsrådet, 2013). Även detta krav kan jag 

personligen inte uppfylla och behöver förlita mig på att NCM har följt vetenskapsrådets 

rekommendationer.  

Enligt konfidentialitetskravet ska all känslig information användas på ett sätt som gör det 

omöjligt för utomstående att identifiera de medverkande (Vetenskapsrådet, 2013). Då materialet 

är offentlig tillgänglig har jag inte möjligheten att hemlighålla materialet, vilket strider mot 

vetenskapsrådets rekommendationer. För att skydda de medverkandes identiteter så långt som 

möjligt har namnen i transkriberingen bytts ut. Det försvårar för utomstående att snabbt kunna 

identifiera enskilda individer.   
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5. Resultat 

Resultatdelen är uppdelad i två delar. Först sker en kort presentation av de två 

undervisningsmoment som har studerats i den empiriska studien. Andra delen behandlar 

resultatet uppdelat i de fyra forskningsfrågor som har ställts till materialet. 

5.1 Presentation av det empiriska materialet 

Lektionerna som är underlag för den empiriska studien har filmats av NCM (nationellt centrum 

för matematik) i uppdrag av skolverket. Filmerna är del av matematiklyftet, en fortbildning i 

matematikdidaktik för lärare som undervisar i matematik och är initierat av skolverket. 

Fortbildningen bygger på kollegialt lärande och är uppdelad i moduler som studeras gemensamt i 

arbetslaget. Filmerna används som lektionsexempel. Lektionen om division med tal i 

decimalform ingår i modulen som handlar om vad ”god undervisning” kan innebära. Lektionen 

om problemlösning med bråk ingår i modulen problemlösning. Filmerna visar inte hela 

lektionspassen utan är ihopklippta med syfte att illustrera lärarrollen (Skolverket, 2013). Elevers 

enskilda arbete och samtalen eleverna emellan blir på det sättet inte alltid synlig i filmerna. Den 

empiriska studien har därför avgränsats till det publika samtalet i klassrummet. 

5.1.1 Undervisningsmoment av problemlösningskaraktär 

Filmen visar en matematiklektion på mellanstadiet där läraren har valt problemlösning som 

arbetsform för att arbeta med bråk (Youtube, 2012). Lektionen inleds med att läraren gemensamt 

med eleverna repeterar delbarhetsreglerna. Därefter behandlas definitionen av 

problemlösningsförmåga och vad som ingår i denna förmåga. Läraren övergår sedan till en 

introduktionsuppgift där eleverna vägleds att använda delbarhetsreglerna som lösningsmetod. 

Uppgiften löses först enskilt, sedan i par och redovisas slutligen i helklass. I anslutning till detta 

följer ”dagens problem” som är en problemlösningsuppgift med bråk. Även den här uppgiften 

löses först enskilt, sedan i par och redovisas till slut i helklass. Lektionen avslutas med att läraren 

reflekterar tillsammans med eleverna vad de har lärt sig under lektionen.  

5.1.2 Undervisningsmoment standarduppgifter 

Filmen visar en matematiklektion på högstadiet som handlar om division med tal i decimalform 

(Youtube, 2012). Läraren börjar lektionen med en ren beräkningsuppgift, sex delat på noll 

komma ett. Sedan följer enskilt arbete där eleverna ska hitta olika vägar att lösa uppgiften. 

Därefter ombes ett antal elever att förklara för resten av klassen de lösningsförslag som de har 

hittat. Detta följs upp av en genomgång där läraren namnger de olika strategierna som eleverna 
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har använd sig av och förklarar dem mer utförligt. I anslutning till den ger läraren eleverna fler 

uppgifter av samma slag som den första. Uppgifterna löses först enskilt och följs upp av ett 

pararbete där eleverna ska förklara för varandra hur de tänkte när de löste uppgifterna. Eleverna 

ska använda sig av de strategier som läraren visade i genomgången. Efter det redovisas elevernas 

lösningsförslag i helklass. Lektionen avslutas med att eleverna ska hitta ett mönster bland de 

uppgifter som de har löst under lektionen. Uppgiften löses först i par, därefter får varje elev läsa 

upp det mönstret som de har hittat.  

5.2 Resultat utifrån forskningsfrågorna 

I den empiriska studien har enbart de frågor som har en innehållslig ämnesrelevans studerats. 

Frågor av typen ”Vems häfte är det här?” eller ”Ja Olivia, varför inte du börjar med den här?” har 

exkluderas då studien är riktat mot det matematiska innehållet i de frågor och svar som 

förekommer i undervisningsmomenten.  

5.2.1 Typer av frågor 

En av de forskningsfrågor som ställdes till det empiriska materialet syftar till att undersöka vilka 

olika typer av frågor lärarna använder sig av i de olika undervisningsmomenten. De frågor som 

förekommer i det transkriberade materialet analyserades och kategoriserades utifrån de typer av 

frågor som Stiger, Fernandez, Yoshida och Hatano (1992) kunde identifiera i sin studie av 

matematikundervisningen i Japan och USA. Lärarens frågor karakteriserades med hjälp av 

kategorierna benämningsfråga, beräkningsfråga, förklaringsfråga och kontroll-eller 

uppföljningsfråga.  

I det undervisningsmomentet som använde sig av standarduppgifter förekom det 

huvudsakligen kontroll- eller uppföljningsfrågor, men även beräkningsfrågor och 

förklaringsfrågor var vanligt förekommande. Av de 43 frågor som förekom under hela 

undervisningsmomentet var 18 stycken kontroll- eller uppföljningsfrågor. Det innebär att 42 

procent av frågorna som ställdes var av typen ”Är vi överens om det?” eller ”Vad tänker du på?”.  

Även i undervisningsmomentet där problemlösning hade valts som arbetssätt var kontroll – 

eller uppföljningsfrågor vanligast förekommande. Av de 32 frågor som ställdes var 19 stycken 

kontroll- eller uppföljningsfrågor. Det utgör 59 procent av det totala antalet vilket innebär att mer 

än hälften av frågorna som ställdes i undervisningsmomentet av problemlösningskaraktär var av 

den typen av fråga.  

Enligt Riesbeck, Säljö och Wyndhamn (2008, s. 21-22) ställs kontroll- eller uppföljningsfrågor 

ofta med intention att få ett längre och mer utvecklat svar från eleven. Ordfrekvensen i elevers 

svar, och även analysen av det matematiska innehållet visar att lärarens ambition att få ett mer 

utvecklat svar från eleven ofta inte uppfattas av eleven, vilket kommer att diskuteras närmare i 

analysdelen. 
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Frågor av typen ”Hur kommer du fram till detta?” har kategoriserats som förklaringsfrågor. I 

undervisningsmomentet som använde sig av standarduppgifter var tolv frågor av den typen av 

fråga, medan i undervisningsmomentet av problemlösningskaraktär sex frågor kategoriserades 

som förklaringsfrågor. Sett i andel till det totala antalet frågor är 28 procent av de frågor som 

ställdes i undervisningsmomentet som använder sig av standarduppgifter och 19 procent av de 

frågor som ställdes i undervisningsmomentet av problemlösningskaraktär förklaringsfrågor, det 

vill säga typer av frågor som syftar till att utreda ett sakförhållande.  

I undervisningsmomentet som använde sig av standarduppgifter ställdes beräkningsfrågor i 

lika stor utsträckning som förklaringsfrågor. Beräkningsfrågor utgör frågor av typen ”Hur många 

gånger kan jag ta ut noll komma två ur ett?”. Det förekom tolv frågor där läraren förväntar sig 

som svar en uträkning av eleven, vilket utgör 28 procent av det totala antalet frågor.  

I undervisningsmomentet av problemlösningskaraktär förekom det enbart två 

beräkningsfrågor. Sett till det totala antalet frågor kategoriserades enbart sex procent av de frågor 

som ställdes i undervisningsmomentet som använder sig av problemlösningsuppgifter som 

beräkningsfrågor.  

Frågor efter termer, beteckningar och definitioner kategoriserades som benämningsfrågor. Två 

procent av de frågor som ställdes i undervisningsmomentet som använde sig av 

standarduppgifter var benämningsfrågor, vilket i antal motsvarar en fråga. I 

undervisningsmomentet av problemlösningskaraktär förekom det fem benämningsfrågor eller 

motsvarande 16 procent av det totala antalet frågor som ställdes i undervisningsmomentet.  

Figur 1. Typer av frågor i de olika undervisningsmomenten 

 

5.2.2 Elevers ordfrekvens 

Utöver lärarens frågetyper har även undersökts hur ordfrekvensen i elevers svar skiljer sig 

beroende på vilken typ av fråga läraren ställer i respektive undervisningsmoment.  
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Under det undervisningsmomentet som använde sig av standarduppgifter innehöll svaret på 

den enda benämningsfrågan som förekom fem ord. På lärarens beräkningsfrågor var 

ordfrekvensen i elevers svar i snitt tre ord. En högre ordfrekvens i elevers svar förekom i svaren 

på förklaringsfrågor, där snittet låg på nio ord. På kontroll- eller uppföljningsfrågor svarade 

eleverna i snitt med ett ord. 

Även i undervisningsmomentet av problemlösningskaraktär var ordfrekvensen i elevers svar 

på förklaringsfrågorna störst i antal. Eleverna svarade i snitt med 33 ord på lärarens frågor som 

krävde en närmare utredning av sakförhållandet. På bestämningsfrågor svarade eleverna i snitt 

med elva ord. Kontroll- eller uppföljningsfrågor besvarades i snitt med 13 ord. På 

beräkningsfrågorna följde inga direkta svar, då de antingen löstes enskilt eller i par. 

Tabell 1. Ordfrekvensen i elevers svar 

 Standarduppgift Problemlösning 

Benämningsfråga 5 ord 11 ord 

Beräkningsfråga 3 ord Inga direkta svar 

Förklaringsfråga 9 ord 33 ord 

Kontroll- eller uppföljningsfråga 1 ord 13 ord 

 

5.2.3 Talutrymme 

Den tredje forskningsfrågan som har ställts till det empiriska materialet frågar efter om det finns 

något samband mellan elevers talutrymme och de typer av frågor som läraren ställer. För att 

kunna besvara frågan har det undersökts fördelningen av talutrymmet mellan lärare och elever i 

respektive undervisningsmoment. I undervisningsmomentet med huvudsakligen 

standarduppgifter talar läraren i snitt 115 ord per minut, medan eleverna i snitt enbart talar 22 ord 

per minut. Det innebär att läraren tar 84 procent av talutrymmet medan eleverna enbart tar 16 

procent av talutrymmet. I undervisningsmomentet av problemlösningskaraktär talar läraren i snitt 

66 ord per minut, medan eleverna i snitt talar 50 ord per minut. Sett i andel står läraren för 57 

procent av talutrymmet och eleverna tar 43 procent av talutrymmet.  

Figur 2. Fördelningen av talutrymmet i vardera undervisningsmoment 
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5.2.4 Sambandet mellan lärarens frågor och det matematiska innehållet i elevers svar  

Den fjärde och sista forskningsfrågan syftar till att undersöka betydelsen av typen av fråga som 

läraren ställer för det matematiska innehållet i elevers svar. För att kunna exemplifiera de mönster 

som jag har hittat i materialet har jag valt att lyfta fram följande citat. Citaten är sorterade efter 

typ av fråga och ur vilket undervisningsmoment de är tagna. Sekvenserna är för helheten 

representativa situationer utifrån transkriberingen. I citaten har läraren förkortas med L och E 

står för elev. Förekommer det inga namn som tyder på kön i citaten har det används det feminina 

pronomen.  

5.2.4.1 Benämningsfråga 

De benämningsfrågor som ställs i materialet är få till antal och är alla av samma karaktär. Läraren 

frågar efter definitioner eller begrepp som tidigare har lärts ut och som eleverna förväntas kunna 

redogöra för. Kännetecknade för denna typ av fråga är att det bara finns ett rätt svar, vilket gör 

att eleverna bara svarar när de är säkra på att de vet svaret. Svaren innehåller ofta bara enstaka 

ord, begrepp eller fragment av en definition som eleverna har lärt sig utan till. 

 

Exempel problemlösning 

L: Problemlösningsförmåga är en förmåga. Nästa förm – och vad ingår i den förmåga? 

Problemlösningsförmåga. Vad tittar jag på extra mycket? Jan. 

E: Aah, att man ska kunna, aah, lösa problem på olika sätt, att man ska hitta olika lösningar och 

sedan kunna skapa problem. 

Läraren frågar efter definitionen för problemlösningsförmåga. Hon formulerar om sin fråga i 

väntan på att någon elev visar att den kan och vill svara på frågan hon har ställt. När Jan 

räcker upp handen uppmuntrar hon honom att svara på frågan genom att säga hans namn. Jan 

räknar upp de förmågor som enligt definitionen ingår i problemlösningsförmågan. Han 

stannar upp flera gånger mitt i meningen för att hitta rätt formulering, så som de har lärt den.   

 

Exempel rutinuppgift 

L: Bra. Ju lägre nämnaren blir, vi vandrar åt det hållet, desto högre blir svaret. Kommer du ihåg, 

alltså svaret är, det har ett visst namn? 

E: Nej, det vet jag inte. 

L: Vad säger ni? 

E: Kvot. 

L: Kvot. Mm. Alltså det finns ju ett matematiskt språk. Det är bra för då vet man vad man pratar 

om. 

Läraren frågar efter benämningen av svaret till räknesättet division. Eleven svarar med att hon 

inte kan svaret. Läraren frågar då hela klassen. En elev svarar med det rätta svaret kvot. 

Läraren bekräfta elevens svar genom att återge den och påpekar viktigheten av ett matematiskt 

språk. 
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5.2.4.2 Beräkningsfråga 

De beräkningsfrågor som ställs i undervisningsmomentet av problemlösningskaraktär är 

problemlösningsuppgifter som det inte följer direkta svar på, då uppgiften först bearbetas enskilt 

eller i par innan den redovisas för hela gruppen.  

I undervisningsmomentet som är uppbyggt på standarduppgifter ställs beräkningsfrågor i olika 

syften. Dels förekommer det beräkningsfrågor som eleverna förväntas lösa enskilt, vilket innebär 

att det inte följer några direkta muntliga svar. Sedan ställer läraren även beräkningsfrågor som 

hon själv på direkten ger svaret på. Den tredje typen av beräkningsfrågor som förekommer i 

undervisningsmomentet är den som är mest frekvent. Här använder sig läraren av 

beräkningsfrågor för att leda eleven fram till rätt svar.  Svaren är ofta korta, och så fort eleven 

stannar upp i sitt svar för att tänka efter flikar läraren in en fråga för att hjälpa eleven i sitt 

resonemang. 

 

Exempel problemlösning 

L: Då tittar vi på delbarhetsregler. Så har jag ett litet problem här som en uppvärmning. … Vilket 

är det minsta sexsiffriga tal som är delbart med tre och fem som inte är delbart med två och som 

innehåller en fyra och en sjua? Så det kan vi göra i lilla häftet, lilla mattehäftet. 

 

Läraren inleder sin fråga genom att nämna att följande uppgift kommer handlar om 

delbarhetsregler och meddelar på det sättet hur den därpå följande beräkningen ska 

genomföras. På frågan följer inga direkta svar då uppgiften i ett första steg bearbetas enskild. 

 

Exempel rutinuppgift 

L: Aah, och om vi jämför till exempel den med den, vad har hänt med nämnaren? Hur många 

gånger mindre är nämnaren där än där, Johan? 

E: Jag vet inte, noll komma fyra och… 

L: Och vad borde svaret bli då? 

E: Fyra gånger större. 

L: Aah och fyra gånger sex är just tjugofyra, ni börjar hitta lite såna samband. 

Läraren frågar efter hur många gånger mindre ett givet tal är än ett annat givet tal och en elev 

ombetts att utföra beräkningen. Eleven inleder sitt svar med meddelandet att han är osäker 

och svarar sedan med sitt uträknade svar. Innan eleven hinner avsluta sin mening ställer 

läraren en ledande följdfråga och eleven svarar med en uträkning som läraren bekräftar som 

rätt svar. 
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5.2.4.3 Förklaringsfråga 

I båda undervisningsmomenten används förklaringsfrågor för att få ett mer utvecklat svar av 

eleven genom att uppmuntra eleverna till att utreda ett visst sakförhållande mer ingående.  

I undervisningsmomentet som använder sig av problemlösningsuppgifter svarar eleverna på 

lärarens förklaringsfrågor med en välgrundad argumentation. Eleverna resonerar sig ofta fram till 

ett svar medan de svarar. På det sättet redogörs ibland samma innehåll flera gånger formulerat på 

olika sätt.  

I undervisningsmomentet där läraren undervisar med hjälp av standarduppgifter är elevers 

svar på förklaringsfrågorna i genomsnitt väldigt kortfattade. I många fall avböjer eleverna lärarens 

uppmaning att förklara mer ingående hur de har tänkt. 

 

Exempel problemlösning 

L: Hur kan vi vara säkra på att det inte finns andra tal som är ännu mindre än det här? Hur kan vi 

vara säkra på det? Alex. 

E: Därför att det blir, alltså om man ska göra det mindre så måste det ju vara delbart med tre. Och 

om man ska lägga ihop de, så blir det aah fyra plus sju och det är elva. Och sedan blir det sexton 

och man. Och då måste ju finnas. Och då närmsta alltså som är delbart med tre som man kan ha 

är arton och så då måste man lägga till den här, de två ettorna för att det ska gå. 

Läraren frågar en elev hur de kan veta att de har hittat talet som har efterfrågats i uppgiften 

och uppmanar honom att utreda sakförhållandet. Eleven svarar med ett långt resonemang där 

han steg för steg analyserar uträkningen för att visa upp att de har hittat det minsta möjliga 

talet. Tre gånger sker en kort upprepning där eleven formulerar om delar av meningen.   

 

Exempel rutinuppgift 

L: Aa. Bra. Aah vad säger vi då. Maria, hur har ni tänkt? 

E: Aah, noll komma ett är en tiondel, så då tar vi bara sex gånger tio. 

L: Då tar ni bara sex gånger tio. Och då undrar jag liksom. Vad är det för tanke? För då blir det 

också sextio. Så ni verkar alltså vara inne på rätt spår. Vad är det för tanke som gör att ni tar sex 

gånger tio? 

E: Nej, jag bara vet. 

Läraren frågar efter tankegången som ligger bakom elevens uträknade svar. Eleven använder 

sig i sitt resonemang av en kunskap som hon har lärt sig utan till, att noll komma ett är en 

tiondel. Läraren uppmanar då eleven att utveckla sitt svar genom att utreda sin tankegång mer 

i detalj. Eleven avböjer denna uppmaning. 

5.2.4.4 Kontroll- eller uppföljningsfråga 

Den sista typen av fråga ställs av lärarna i de undervisningsmoment som har studerats i huvudsak 

med syfte att försäkra sig att de och eleverna delar samma uppfattning om något. I 

undervisningsmomentet som använder sig av standarduppgifter svarar eleverna på kontroll- eller 

uppföljningsfrågor i huvudsak med ja eller nej. Det matematiska innehållet i svaren är alltså 
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väldigt begränsat. I undervisningsmomentet där läraren använder sig av problemlösningsuppgifter 

svarar eleverna också först jakande eller nekande på den typen av fråga, men fortsätter därefter 

ofta att formulera sig mer utvecklat för att försäkra sig att alla har förstått det de ville förmedla.  

 

Exempel problemlösning 

L: Vänta. Du satte ettor här för att det skulle bli så lite som möjligt? 

E: Ja, jag måste sätta ut fyra och sju, så jag satte dem så långt bak som möjligt. 

L: Varför? 

E: För att de är relativt höga tal. 

L: Okej. 

E: Och så satte jag ut fem sist, eftersom det måste vara en femma då, eftersom delbarhetsregeln 

för fem är att det måste sluta på noll eller fem och det får inte vara jämnt för då är det delbart med 

två och då satte jag dit en femma. 

Läraren upprepar i sin fråga resonemanget som eleven har fört tidigare. Eleven bekräftar sitt 

resonemang och fortsätter utreda sakförhållandet. Läraren avbryter eleven med 

förklaringsfrågan varför. Eleven besvarar den frågan. I det återstående resonemanget fortsätter 

eleven att även förklara hur hon hade tänkt sig. 

 

Exempel rutinuppgift 

L: Aah, jag vet inte om det är så du gör Mia, aah, noll kommer två, aah. Du sa lite förut att du med 

självklarhet tog det. Tänker du så där, att du ta, vad är det, en femtedel någonting ska bli sex? 

E: Ja. 

L: Ja, jag tror att det var det, som jag uppfattade det här då va´? Så vi har ju massa talfakta som är 

jättebra. Att kunna såna här saker, som att noll komma två är en femtedel, det har vi väldigt god 

nytta av i olika sammanhang. 

Läraren formulerar i sin fråga hur han tror att elevens matematiska tankegång ser ut. Eleven 

bekräftar detta antagandet. Läraren inleder än en gång med en fråga där han söker elevens 

bekräftelse. Han påpekar även viktigheten av faktakunskap, det vill säga kunskap som eleven 

har lärt sig utan till.  
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6. Analys 

Vid undersökningen av vilka olika typer av frågor som förekom utkristalliserade sig en påtaglig 

skillnad i antalet frågor. Medan det i undervisningsmomentet av problemlösningskaraktär 

sammanlagt förekom 32 frågor, förekom det sammanlagt 43 frågor i undervisningsmomentet 

som använde sig av standarduppgifter. Det förekom alltså 11 frågor fler i undervisningsmomentet 

som använde sig av standarduppgifter än i undervisningsmomentet av problemlösningskaraktär. 

Detta kan vara en indikation på att läraren som undervisar med hjälp av standarduppgifter 

överlag tar ett större talutrymme än läraren som använder sig av arbetsformen problemlösning.  

Resultatet visar att läraren vid undervisningsmomentet av problemlösningskaraktär i snitt talar 

66 ord per minut och eleverna i snitt talar 50 ord per minut. Läraren som undervisar med hjälp av 

standarduppgifter talar i genomsnitt 115 ord per minut medan eleverna enbart talar 22 ord per 

minut. Det innebär att läraren som undervisar med hjälp av standarduppgifter tar 84 procent av 

talutrymmet medan läraren som undervisar med hjälp av problemlösningsuppgifter enbart tar 57 

procent av talutrymmet. Detta visar att läraren som använder sig av standarduppgifter till och 

med tar ett större talutrymme än det som tidigare forskning har visat, där läraren i snitt tar två 

tredjedelar av talutrymmet (Riesbeck, Säljö och Wyndhamn; 2008, s. 17).  

Den typ av fråga som var vanligast bland undervisningsmomenten var kontroll- eller 

uppföljningsfrågor. Det finns dock en stor skillnad i elevers svarsfrekvens emellan 

undervisningsmomenten, där eleverna i undervisningsmomentet som använde sig av 

standarduppgifter i snitt svarar med ett ord, medan i undervisningsmomentet av 

problemlösningskaraktär svarar eleverna i snitt med 13 ord. En förklaring för denna skillnad kan 

vara att eleverna i undervisningsmomentet av problemlösningskaraktär ofta uppfattar lärarens 

kontroll- eller uppföljningsfråga som en förklaringsfråga, vilket följande exempel illustrerar. 

Exempel 1 problemlösning 

L: Var det någon skillnad mellan den första och den andra? Agnes. 

E: Att det Jan sa, att man skulle värdera problemen också. 

Exempel 2 problemlösning 

L: Kan någon hjälpa de med deras problem? För de har problem. 

E: Ja, om man backar tillbaka till bråk så kan man se att den gemensamma nämnaren, den minsta 

gemensamma nämnaren är sextio. Och om man, då kan man addera de och då blir det, nej och jag 

har sextio som minsta gemensamma nämnare. 

I exempel ett svarar eleven på den logiska följdfrågan, ”Vad är det för skillnad?”, istället för att 

besvara lärarens ganska smala ja eller nej fråga. Även i exempel två uppfattar eleven lärarens fråga 

som en uppmaning att utreda sakförhållandet.  
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Läraren som använder sig av standarduppgifter väljer ofta att själv svara på sina 

förklaringsfrågor eller att ställa en retorisk fråga där han utreder ett sakförhållande men inte 

förväntar sig något direkt svar på den.  

Exempel standarduppgift 

L: Mm. Där har vi ett resonemang, va`? Alltså den här noll komma ett det är egentligen en fråga. 

Hur många gånger får den plats i det som står där uppe? Ju, en tiondel får plats tio gånger i en hel 

och i sex hela borde bli sex gånger tio. Så här har vi ett resonemang som håller då. Om man är 

osäker då hur det nu var så kan man faktiskt gå tillbaks där, va´? Aah, är det någon som har ytligare 

någonting? David. 

 

Störst skillnad mellan de olika arbetssätten kunde ses i användning av beräkningsfrågor. 

Medan det i undervisningsmomentet av problemlösningskaraktär bara förekom två 

beräkningsfrågor använde sig läraren som undervisade med hjälp av standarduppgifter av tolv 

beräkningsfrågor. Skillnaderna lektionerna emellan kan förklaras genom att läraren som arbetade 

med problemlösning följde upp sina beräkningsfrågor med hjälp av förklaringsfrågor och 

instämmande svar som uppmuntrade eleven att fortsätta sitt resonemang.  

Exempel problemlösning 

E: Jag måste sätta ut fyra och sju, så jag satte dem så långt bak som möjligt. 

L: Varför? 

E: För att de är relativt höga tal. 

L: Okej. 

E: Och så satte jag ut fem sist, eftersom det måste vara en femma då, eftersom delbarhetsregeln 

för fem är att det måste sluta på noll eller fem och det får inte vara jämnt för då är det delbart med 

två och då satte jag dit en femma. 

Exemplet är typiskt för lärarens (undervisningsmoment problemlösning) sätt att ställa frågor. 

Genom att alltid fråga efter varför och hur eleverna har tänkt, tvingas eleverna att reflektera över 

sina svar, vilket i många fall redan sker automatiskt (se exemplen som illustrerar kontroll- eller 

uppföljningsfrågorna).  

Läraren som arbetade utifrån standarduppgifter följde däremot upp beräkningsfrågorna med 

nya beräkningsfrågor och lotsade (avgränsar uppgiften stegvis) eleverna på det sättet fram till 

svaret.  

Exempel standarduppgift 

L: Visst, där har vi den, vad? Och Leo var egentligen inne på samma sak här från början där också, 

va’? Aah, och om vi jämför till exempel den med den, vad har hänt med nämnaren? Hur många 

gånger mindre är nämnaren där än där, Måns? 

E: Jag vet inte, noll komma fyra och… 

L: Och vad borde svaret bli då? 

E: Fyra gånger större. 

L: Aah och fyra gånger sex är just tjugofyra, ni börjar hitta lite såna samband. Aah, aah, vad har ni 

skrivit där Viktor? 
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Båda lärarna ställde procentuellt sätt till det totala antalet frågor (problemlösning 19 procent, 

standarduppgifter 28 procent) ett ganska stort antal förklaringsfrågor, vilket enligt Riesbeck, Säljö 

och Wyndhamn (2008, s. 22) leder till mer komplexa och argumentativa svar från eleverna. Även 

mitt resultat stämmer väl överens med detta antagande. Elevers ordfrekvens i svaren på lärarens 

förklaringsfrågor är vid undervisningsmomentet som använde sig av standarduppgifter i snitt nio 

ord jämfört med i snitt ett till fem ord i svaren på de andra typerna av frågor. Vid 

undervisningsmomentet av problemlösningskaraktär svarade eleverna i snitt med 33 ord på 

lärarens förklaringsfrågor medan ordfrekvensen i elevers svar på de andra typerna av frågor låg 

mellan ett och 13 ord. Det är framförallt i detta avseende som arbetssätten skiljer sig åt. Vid 

förklaringsfrågor tog eleverna som arbetade med problemlösning ett mycket större talutrymme än 

eleverna som arbetade med standarduppgifter. 

Exempel problemlösning 

L: Hur kan vi vara säkra på att det inte finns andra tal som är ännu mindre än det här? Hur kan vi 

vara säkra på det, Alex? 

E: Därför att, det blir, alltså om man ska göra det mindre, så måste de vara delbart med tre och om 

man ska lägga ihop, alltså fyra, sju och fem måste ju finnas med. Och om man lägger ihop de så 

blir det fyra plus sju och det är elva. Och sen blir det sexton och då måste ju finnas, och då är 

närmsta alltså, som är delbar med tre, som man kan ha arton, så då måste man lägga till de två 

ettorna.  

Exempel rutinuppgift 

L: Hur tänker du då? 

E: Gånger tio där uppe och där nere. 

Frågan är ett kraftfullt sätt att styra kommunikationen. Den som frågar sätter ramar för samtalets 

innehåll och inte sällan även hur man ska tala om det samtalet gäller. Frågan definierar dessutom 

de typer av krav som eleverna ställs inför (Riesbeck, Säljö och Wyndhamn; 2008, s. 18).  

Benämningsfrågor reducerar elevers möjlighet att svara till ett ända rätt svar. Svaren innehåller 

enbart kunskap som eleverna har lärt sig utantill, vilket även begränsar elevers möjlighet att 

formulera sig självständigt. Även beräkningsfrågor ger en ganska smal ram för elevers 

svarsmöjligheter. I detta avseende skiljer sig dock undervisningsmomenten åt. Medan läraren som 

använder sig av standarduppgifter delar upp sina beräkningsfrågor i delfrågor ställer läraren som 

använder sig av problemlösningsuppgifter beräkningsfrågor där eleverna behöver använda sig av 

all den kunskap som de har tillägnat sig för att hitta en väg att lösa problemställningen. I och med 

detta ställer lärarnas beräkningsfrågor olika höga krav på eleverna. Eleverna som arbetar med 

problemlösningsuppgifter behöver själv sålla bland den kunskap de har för att hitta en 

lösningsväg. Eleverna som arbetar med standarduppgifter får däremot lösningsvägen inbakad i 

lärarens frågor som till och med är uppdelade i delsteg.  

Förklaringsfrågor har utkristalliserats som den typen av fråga som lämnar mest svarsutrymme 

åt eleven. Men det är även den typen av fråga som ställer de högsta krav på elevers 

ämneskompetens och matematiskt medvetenhet. För att kunna svara på en fråga av typen ”Hur 
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kom du fram till detta?” behöver eleven dels ha den språkliga kompetensen för att kunna uttrycka 

sina tankegångar, men än viktigare är att eleven är medveten om hur den har tänkt. Speciellt den 

matematiska medvetenheten är mycket mer uppenbar hos eleverna i undervisningsmomentet av 

problemlösningskaraktär. Detta faktum blir tydligt i de exemplen som har redovisats i 

resultatdelen där eleven i undervisningsmomentet som använder sig av standarduppgifter på 

lärarens förklaringsfråga svarar med ”Nej, jag bara vet.” medan eleven i undervisningsmomentet 

av problemlösningskaraktär svarar med ett långt resonemang där han stegvis analyserar 

uträkningen.  

”Därför att det blir, alltså om man ska göra det mindre så måste det ju vara delbart med tre. Och 

om man ska lägga ihop de, så blir det aah fyra plus sju och det är elva. Och sedan blir det sexton 

och man. Och då måste ju finnas. Och då närmsta alltså som är delbart med tre som man kan ha 

är arton och så då måste man lägga till den här, de två ettorna för att det ska gå.” 

 

Kontroll- eller uppföljningsfrågor ställs i det empiriska materialet ofta som ja- eller nejfrågor, 

vilket är den mest inskränkande frågetypen i avseende på svarsutrymme. Trots detta finns det en 

stor innehållsskillnad i elevers svar beroende på i vilket undervisningsmoment frågan ställs. I 

undervisningsmomentet av problemlösningskaraktär liknar elevers svar på kontroll- eller 

uppföljningsfrågor i avseende på innehåll svaren på förklaringsfrågor.  Efter att ha svarat på 

lärarens kontroll- eller uppföljningsfråga fortsätter eleverna ofta att utveckla sitt resonemang. Det 

är eleven som styr resonemanget. I undervisningsmomentet där läraren använder sig av 

standarduppgifter däremot är det läraren som styr resonemanget, vilket blir tydligt i de exemplen 

som har redovisats i resultatdelen.  
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7. Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur lärarens frågor och arbetssätt påverkar elevers 

svar i matematikundervisningen. Trots att enbart två undervisningsmoment har studerats har det 

genom en ingående detaljanalys framkommit en mängd data där vissa tendenser har 

utkristalliserats som väl stämmer överens med den tidigare forskning som har gjorts inom 

området.  

Studiens resultat visar att lärarens arbetssätt har en stor påverkan på fördelningen av 

talutrymme bland elever och lärare. Medan eleverna i undervisningsmomentet där läraren 

undervisade med hjälp av standarduppgifter står för 16 procent av det publika och lärarstyrda 

samtalet i klassrummet, tar eleverna i undervisningsmomentet av problemlösningskaraktär 43 

procent av talutrymmet. Denna skillnad i fördelningen av talutrymmet har även en stor inverkan 

på en del andra faktorer. Som i analysen redan påpekat finns det ett starkt samband mellan 

fördelningen av talutrymmet och antalet frågor läraren ställer. Läraren som undervisar med hjälp 

av standarduppgifter ställer 34 procent fler frågor än läraren som undervisar med hjälp av 

problemlösningsuppgifter.  

Dessutom finns det en koppling mellan arbetssätt och hur eleverna uppfattar frågorna. 

Lärarens grundinställning till lärande och de grundläggande krav som läraren har på elevens svar, 

både med avseende på matematiskt innehåll och på svarens omfattning, påverkar hur mycket 

initiativ eleverna tar i samtalet.  

I undervisningsmomentet som bygger på standarduppgifter har läraren fokus på att eleverna 

kommer fram till rätt svar, vilket leder till att hon använder sig av många ledande 

beräkningsfrågor. I forskningslitteraturen kallas detta fenomen för lotsning. Läraren avgränsar 

stegvis den ursprungliga uppgiftsformuleringen med hjälp av alltmer avgränsade frågor och leder 

på det sättet eleven genom uppgiften. Eleven svarar till slut med ett rimligt svar, men utan att till 

synes visa förståelse för den ursprungliga uppgiftsformuleringen. En öppen formulerad fråga 

bryts på det sättet ner i ett allt mer slutet problem tills det slutligen återstår endast ett möjligt svar 

(Emanuelsson, 2001, s. 24).  

Läraren som undervisar med hjälp av problemlösningsuppgifter däremot fokuserar i sin 

undervisning på elevers matematiska förståelse. Läraren nöjer sig inte med ett svar innan eleven 

har gett en utförlig förklaring för hur den har tänkt. Nilsson (2005, s. 270) påpekar vikten av att 

läraren ställer utvecklande frågor. Problemlösning som arbetssätt i sig garanterar inte förståelse 

och nya insikter.  

Min studie bekräftar Riesbecks, Säljös och Wyndhamns (2008, s. 22) resultat att 

förklaringsfrågor är den typen av fråga som mest gynnar elevers talutrymme. Det besvarar 

forskningsfrågan som frågar efter om det finns något samband mellan elevers talutrymme och de 

olika typer av frågor som läraren ställer. Lärarens arbetssätt visar sig dock över lag ha en mycket 
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större inverkan på elevers talutrymme. En mer jämlik fördelning av talutrymmet över hela 

undervisningsmomentet, som det är fallet i undervisningsmomentet av problemlösningskaraktär, 

är signifikant i svaren på alla typer av frågor. I undervisningsmomentet av 

problemlösningskaraktär är ordfrekvensen i elevers svar i snitt mer än dubbelt så högt än i 

undervisningsmomentet som bygger på standarduppgifter. Vid förklaringsfrågor svarar eleverna 

som arbetar med hjälp av problemlösningsuppgifter i snitt med tre gånger så långa svar än 

eleverna som arbetar med hjälp av standarduppgifter. Störst skillnad är vid kontroll- eller 

uppföljningsfrågor där eleverna i undervisningsmomentet av problemlösningskaraktär svarar med 

13 gånger fler ord än i undervisningsmomentet där läraren undervisar med hjälp av 

standarduppgifter.  

I och med föregående resonemang besvaras även forskningsfrågorna som frågar efter hur stor 

ordfrekvensen i elevers svar är på lärarens olika frågetyper i respektive undervisningsmoment och 

vilka typer av frågor som lärarna använder i de olika undervisningsmomenten.  

Den fjärde forskningsfrågan har ställts med syfte att utreda vilken betydelse frågetypen har för 

det matematiska innehållet i elevers svar. Det som har blivit tydligt i studiens resultat är att 

frågornas öppenhetsgrad har en stark påverkan på såväl det matematiska innehållet i elevers svar 

som svarens omfattning räknat i antal ord. En större öppenhetsgrad i frågeformuleringen gynnar 

både elevers talutrymme och det matematiska innehållet i elevers svar, då eleverna känner ett 

större ansvar för samtalets förlopp.  

De undervisningsmoment som har varit forskningsobjekt för studien representerar två olika 

sociokulturella sammanhang. Enligt Wertsch (1998, s. 26) tvingar oss antagandet om medierande 

redskap (exempelvis språket) att se det kulturella sammanhanget utöver individen. Skilda 

sammanhang ger alltså skilda förutsättningar för individen och dess lärande. 

I undervisningsmomentet där läraren undervisar med hjälp av standarduppgifter är det enbart 

läraren som aktivt styr och bidrar till samtalet. Eleverna bidrar till kommunikationen genom att 

flika in sina svar i de mellanrum som de får tilldelade av läraren, men gör inga aktiva försök att ta 

mer plats i samtalet. Tvärtom svarar de ofta med så korta svar som möjligt. 

 I undervisningsmomentet av problemlösningskaraktär ger eleverna i många situationer 

samtalet aktivt en ny riktning, vilket speciellt blir synligt i elevers svar på lärarens kontroll- eller 

uppföljningsfrågor. Eleverna svarar på lärarens kontroll- eller uppföljningsfråga för att sedan 

vidareutvecklar sitt svar, vilket berikar samtalet och inte sällan ger det en ny riktning.  

Elevers olika grad av aktivt deltagande i de olika undervisningsmomenten kan möjligtvis vara 

en följd av lärarens skilda fokus i undervisningen. Lärarens (som undervisar med hjälp av 

standarduppgifter) fokus på det rätta svaret kan vara orsaken till att många elever inte vågar vara 

mer aktivt i samtalet. Det finns en rädsla att göra fel och därför bidrar eleverna enbart med det de 

är hundra procent säkra på.  Riesbeck et al. (2008, s. 6) beskriver att det finns en stark koppling 

mellan dominansen av beräknings- och benämningsfrågor och lärarens fokus på rätt och fel svar, 

vilket stämmer väl överens med resultatet av min egen studie. I undervisningsmomentet av 
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problemlösningskaraktär fokuserar läraren mycket på själva processen fram till svaren. Läraren 

låter även elever som inte har kommit fram till rätt svar redovisa sin lösningsväg för att visa på 

olika sätt att tänka och för att ge eleverna möjligheten att reflektera över sina matematiska 

resonemang. Nilsson (2005, s. 303) påpekar att kommunikationen i klassrummet måste vara 

förtroendefull för att eleven ska känna sig trygg och våga visa sina tankegångar.  

7.1 Några slutsatser 

Studien visar att lärarens sätt att fråga och lärarens arbetssätt har en stor påverkan på utfallet av 

elevers svar i matematikundervisningen. En problemorienterad uppgiftsformulering där vägen 

fram till lösningen inte är given från början och som möjliggör olika sätt att lösa 

problemställningen har visat sig gynna elevers talutrymme. Dessutom är en processorienterad 

arbetsform mer fördelaktig för elevernas grad av initiativtagande, då fokus på rätt och fel hämmar 

elevers deltagande i samtalet. Öppna frågor ställer högre krav på elevens matematiska förståelse 

och bjuder in eleven att ta ett större talutrymme.  

För att kunna redogöra för sina tankegångar är det en förutsättning att eleverna gemensamt 

med läraren utvecklar ett matematiskt språk. Riesbeck et al. (2008) anser att för ett utvecklande 

tankeutbyte krävs det en oavbruten rörelse mellan det konkreta och det erfarna. Språklig tillväxt 

sker genom att sätta ord på elevers ”upplevelser”. Lärare och elever behöver hitta ett gemensamt 

sätt att kommunicera, där alla är delaktiga och som inkluderar både det vardagliga och det 

matematiska språket (Riesbeck et al., 2008, s. 24).  

Emanuelsson (2001, s. 222) påpekar vikten av att studera frågor i klassrummet. Han anser att 

frågor är ett underskattat verktyg för undervisning i förhållande till den vikt som forskningen 

lägger på svaren på frågorna. Även min egen studie har visat hur viktigt formuleringen av lärarens 

frågor är för både det matematiska innehållet i elevers svar och svarens omfattning. 

Lärarstudenter tillbringar en stor del av sin utbildning med att besvara frågor, men inte att ställa 

dem (Emanuelsson, 2001, s. 222). Lärare behöver utveckla kunskap om hur de bör formulera sina 

frågor för att eleverna ska kunna lära sig på bästa sätt. Min förhoppning är att min studie kan 

utgöra ett litet steg på vägen. Lärare behöver ställa utvecklande frågor för att få eleverna att 

kritiskt granska och argumentera för sitt matematiska tänkande.  

7.2 Förslag till vidare forskning 

Studien har enbart baserats på två undervisningsmoment vilket för med sig begränsningen att inte 

kunna dra mer generella slutsatser. Resultatet ger dock en stark indikation på att lärarens 

arbetssätt och frågepraktik är faktorer för elevers lärande som inte bör underskattas. Det skulle 

därför vara intressant att genomföra samma studie med ett mer omfattande material.  

Studien har genomförts inom ramen av matematikämnet. Det skulle vara intressant om 

resultaten även går att applicera på andra ämnen. 
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