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kommunicerar. Dessa typer av frågor bidrar till att nå en större matematisk utveckling för 
eleverna. Den här studien observerade lektionsfilmer från fortbildningen Matematiklyftet 
årskurs 4-6 med syfte i att undersöka vilka typer av frågor som ställdes. Resultatet av 
studien visade att det även här fanns en stor andel frågor fokuserade på korta svar där just 
svaret är det viktiga. Dock ställdes det fler frågor som byggde på att skapa diskussion och 
för att eleverna skulle få utveckla sina tankegångar. Studiens slutsats är att 
Matematiklyftet vill arbeta mot att bryta den rådande klassrumssituationen och istället 
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Previous studies have shown that teachers ask questions in class which focuses on the 
students to response in short and correct terms and just move on with the planned lesson. 
These doesn’t work accordingly to research which states that questions who demands 
reasoning and analysis supports higher development in mathematics. This study is based 
on observations of educational films in the further education Matematiklyftet year 4-6 
with the purpose to study which type of questions are asked. Are the questions boost and 
which type of questions are modelled? In this study the result also shows that most of the 
questions are focused on short answers. However, there are more questions asked to 
create discussions and more to let the children develop their thoughts. The conclusion of 
the study is that Matematiklyftet want to break the current classroom standard and create 
a classroom with more communication and reasoning.  
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1 Inledning 

Matematikundervisningen syftar till att ge utveckling inom de fem förmågorna begrepp-, 
procedur-, resonemang-, kommunikation- och problemlösningsförmåga. Detta skulle 
kunna ifrågasättas om vi ser till Maunulas (2018) studie som visar att klassrummen 
tenderar att ha en envägskommunikation mellan lärare och elever. Denna 
envägskommunikation hjälper inte eleverna till att kommunicera eller resonera kring sina 
eller andra elevers lösningar. Detta visar Solheim, Ertesvåg och Berg (2018) på i sina 
studier där en viktig faktor för ett framgångsrikt klassrumsklimat är att läraren skapar ett 
diskuterande klimat där eleverna diskuterar och resonerar kring deras arbetsuppgifter. 
Andersson och Andersson (2018) och Levenby (2017) visar dock att lärare inte ställer 
frågor som leder eleverna in i diskuterande klimat utan de ställer frågor som fokuserar på 
att finna korta och rätta svar. Sett ur de ramverk som Emanuelsson (2001) 
samt Boaler och Brodie (2004) utvecklat används endast en liten del av de frågetyper som 
finns tillgängliga samt att lärare inte skapar det diskuterande klassrummet som 
enligt Solheim et al (2018) är en viktig del för att skapa en framgångsrik 
matematikundervisning. Studier visar alltså att det under tidigt 2000-tal förekom en 
ovarierad spridning av frågetyper. Detta påvisar även Skolverket (2003) i en rapport.  

Det blir därför intressant att studera vad Skolverket gör för att utveckla lärare sett ur den 
aspekten. Fokuserar Skolverket på hur lärare ställer frågor och försöker de utveckla och 
fokusera på hur lärare ska ställa frågor i klassrummet?  

 Syfte 

Studien syftar till att undersöka hur Matematiklyftets olika moduler för årskurs 4-
6 framställer vilka slags frågor som kan ställas av läraren i klassrummet. 

 Hur vanligt förekommande är de olika typer av frågor som modelleras i de 
klassrumsfilmer som finns i Matematiklyftets moduler för årskurs 4-6? 

2 Litteraturgenomgång 

I detta kapitel presenteras kunskapskraven från läroplanen, litteratur kring förmågorna 
kommunikation och resonemang samt olika aspekter kring klassrumsinteraktion. 

 Styrdokument 

I detta avsnitt presenteras kunskapskraven för betyg A för årskurs sex i matematik. 
Anledningen till att kunskapskraven för betyg A används är för att de är mer distinkt 
utskrivna. Kunskapskraven är sorterade under de matematiska förmågorna resonemang 
och kommunikation för det är de förmågor som är aktuella för studien. Kunskapskraven 
kommenteras med hjälp av Svanelid (2014) för att ge en bredare bild utav resonemang- 
och kommunikationsförmågan.  

2.1.1 Kommunikation 

Eleverna ska i slutet av årskurs sex på ett effektivt sätt kunna kommunicera genom flera 
olika uttrycksformer. Eleven ska känna sig bekväm i de olika uttrycksformerna och på ett 
adekvat sätt kunna använda sig utav dem. I kunskapskraven står följande: 
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Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett 
ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, 
tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god 
anpassning till sammanhanget. (Skolverket, 2017:64) 

Svanelid (2014) skriver att kommunikationen har en tydlig plats i skolan och läroplanen. 
Vidare skriver han att språket är ett oerhört viktigt verktyg för att nå utveckling och det är 
när matematiken bygger på diskussion, resonemang och goda samtal som eleverna kan 
utvecklas i största möjliga mån (Svanelid, 2014). Eftersom läroplanen bygger till stor del 
på Vygotskijs visioner om ett samtalande klassrum är det oerhört viktigt att förmågan att 
kommunicera stöds (Svanelid, 2014). 

2.1.2 Resonemang 

Eleverna ska för att nå upp till betyg A i slutet av årkurs sex kunna ge och följa 
matematiska redovisningar. Eleverna ska kunna följa och möta andras tankar genom att 
ställa motfrågor eller att ta åt sig av dessa tankar och kunna föra dessa vidare till djupare 
och bredare diskussion. Läroplanen säger följande: 

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska 
resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta 
matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och 
fördjupar eller breddar dem. (Skolverket, 2017:64) 

Eleverna ska även kunna resonera kring alternativa lösningsförslag och kunna värdera 
resultatens rimlighet kopplade till den matematiska uppgiften. Vidare ska eleverna även 
kunna ge tydliga förklaringar till hur de arbetat med matematiska uppgifter. Läroplanen 
tydliggör detta genom att skriva följande: 

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för 
välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens 
rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på 
alternativa tillvägagångssätt. (Skolverket, 2017:64) 

Resonemangförmågan har inte samma tydliga plats som kommunikationsförmågan i 
läroplanen dock nämns egenskapen att resonera flertalet gånger i delen om 
kommunikationsförmågan och även i läroplanens kunskapskrav (Svanelid, 2014). 
Förmågan att resonera har blivit oerhört viktig i dagens matematikundervisning framför 
allt efter att utvecklingen gått mot ett mer interagerande och kommunicerande klassrum 
(Svanelid, 2014).  

 Olika typer av frågor i undervisningen 

Ett verktyg för att få elever att kommunicera i klassrummet är att läraren ställer olika typer 
av frågor. Boaler och Brodie (2004) presenterar ett ramverk där lärarens frågor delas in i 
nio olika frågetyper. Boaler och Brodie (2004) visar i resultatet att 95 procent av frågorna 
som ställts under 800 minuters observerad klassrumstid tillhör frågetyp ett. Frågetyp ett 
är en frågetyp som ämnar samla information där eleven ger ett kort svar som denne snabbt 
har kunnat hämta från minnet. Boaler och Brodie (2004) påpekar att fokus under 
undervisningen och det som premieras är att eleverna arbetar, snarare än hur de arbetar 
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och hur de diskuterar med varandra. Detta är faktorer som utifrån påverkar lärarna i 
klassrummet och gör att frågorna ställs i denna utsträckning. 

Emanuelsson (2001) utgår också från frågor i klassrummet inom matematik och 
naturvetenskap men använder ett annat ramverk. Emanuelsson (2001) använder sig utav 
tre frågetyper, frågor i stoffzonen, frågor i den konceptuella zonen och frågor i den 
proceduriella zonen. Stoffzonen berör frågor där eleven behöver ha ett kort svar på 
frågorna där svaret kan hämtas från minnet. Den konceptuella zonen rör frågor där 
eleverna behöver förklara hur de tänkt. Den proceduriella zonen rör frågor där eleven 
behöver förklara sig kring metod och vad de har gjort (Emanuelsson, 2001). Emanuelsson 
(2001) visar att inom matematiken är det ett stort fokus på frågor inom stoffzonen där det 
är om eleven svarat rätt eller fel eller valt en korrekt eller felaktig metod som är mer av 
intresse för läraren. 

 Ett diskuterande klassrum 

Läraren kan använda olika typer av frågor för att skapa ett diskuterande klassrum. För att 
bedriva en framgångsrik undervisning har Solheim et al (2018) visat på tre stycken 
faktorer som spelar in. En av dessa faktorer är ett diskuterande och resonerande klassrum. 
Ett klassrum där läraren resonerar tillsammans med eleverna och argumenterar kring 
lösningar för att lyfta olika synsätt och metoder. Det finns då möjlighet att lyfta flera 
lösningar och skapa en större förståelse kring problemen. Kirkpatrick (2016) visar att 
elever som inte får respons på sina frågor och inte blir hörda i klassrumsdiskussionen kan 
tappa intresset och bli oengagerade för uppgiften. Vidare visar Kirkpatrick (2016) på att 
läraren kanske inte uppfattar att den inte tar hänsyn till elevernas tankar även fast 
eleverna själva känner att de blir åsidosatta. Detta leder till att eleverna gör annat än det 
som är tänkt under lektionen. Kirkpatrick (2016) såg även skillnader i hur grupper 
arbetade tillsammans när de var tvungna att motivera och argumentera för sina lösningar 
muntligt med sina kamrater eller med läraren, kontra hur de arbetade i grupper när de 
fick ett arbetsblad att arbeta med. När de fick diskutera muntligt var alla i gruppen 
engagerade tills de nått en konsensus, oavsett tidigare engagemang i lektionen. Under de 
pass de fick jobba i grupp med arbetsblad var det endast några stycken som var 
engagerade i gruppuppgiften och andra närvarade endast i tystnad och utan delaktighet. 
Maunula (2018) styrker detta genom att skriva till det att resonemang och diskussion 
stödjer utvecklingen av eleverna och läraren kan tydligare se varje enskild individs 
tankegångar. Lektioner som bygger på interaktion ger elever möjlighet att öppna upp och 
visa hur just de tänker. Detta hjälper läraren att individualisera bedömning och planering 
av framtida undervisning. 

Detta är dock inte bara att utföra för läraren utan Yackel och Cobb (1996) diskuterar kring 
klassrumsmiljön och hur läraren och eleverna kan skapa en interaktion mellan sig där de 
lär av varandra. De menar att om läraren skapar en norm där eleverna ser att olika 
lösningar tillåts kommer de också bli mer benägna att ge läraren olika typer av lösningar. 
Läraren kommer då ha goda möjligheter att lyssna in elevernas tankar och lära sig hur 
eleverna i klassen ser på ett problem. Läraren kommer också tack vare detta kunna lyfta 
matematiska perspektiv ur olika synvinklar där perspektiven kan bygga på elevernas olika 
synsätt och lösningar. 

Yackel och Cobb (1996) lyfter också hur elevernas förmåga att diskutera i klassen inte fullt 
beror på matematiska aspekter utan främst sociala. Ett exempel de ger är hur en elev kan 



4 
 

ändra sitt svar beroende på hur läraren ställer en fråga samt hur läraren reagerar på 
svaret. Elevernas matematiska diskussion blir därför styrd av de sociala aspekterna i 
sammanhanget. Blir det istället en miljö där eleven ger läraren ett svar och sen får 
motivera det svaret skulle diskussionen vara baserad på matematiska aspekter istället. För 
att skapa dessa normer i klassrumsmiljön visar Yackel och Cobb (1996) att lärare frekvent 
ställer frågor som öppnar upp för andra lösningar och att det inte bara finns ett svar på 
frågan. Detta gör att eleverna vänjer sig vid att motivera sina svar och att det är just 
motivationen som är viktigt. Det skapas alltså en miljö där det är uträkningarna och 
tankegångarna som är i fokus och inte enbart det rätta svaret. 

 Förberedelse och genomförande av undervisningen 

Sett till tidigare rubriker presenteras nu en aspekt i hur läraren kan planera och 
genomföra en lektion. Smith och Stein (2014) skriver om hur lärare kan planera och 
genomföra sin undervisning.  Detta görs i fem olika stadier och dessa är att förutse, 
överblicka, välja ut, ordna och koppla ihop. Dessa steg gör att läraren på ett konkret vis 
lägger upp ett matematiskt problem för en grupp och gör att de skapar förståelse för 
problemets natur. De fem stegen innebär mer detaljerat. 

Förutse – Läraren förutser vilka strategier och metodval eleverna kan tänka sig göra 
under lektionen. Detta hjälper läraren till att se vad den ska leta efter och underlättar i 
nästa steg. 

Överblicka – I detta steg överblickar läraren elevernas lösningar och ser efter vad det är 
eleverna gör. Läraren kan även i det här steget se efter strategier och lösningar den 
förutsett att eleverna skulle använda eller om nya metoder och strategier visar sig.   

Välja ut – Läraren väljer nu ut vilka lösningar som är relevanta att lyfta i helklass, det 
bör vara lösningar som uppfyller olika målbilder och nivå. 

Ordna – Läraren ordnar sedan lösningarna så att de följer en nivåstegring där 
lösningarna går från att vara enklare och mer övergripande till att bli mer effektiva och 
därmed mer precisa och kanske mer abstrakta. 

Koppla ihop – Sedan§§ kan läraren använda dessa lösningar för att koppla ihop dessa 
lösningar med varandra och peka ut samband mellan de olika lösningarna.  

(Smith och Stein, 2014) 

Utifrån Emanuelssons (2001) och Boaler och Brodies (2004) ramverk kan dessa olika 
stadier ställas mot olika frågetyper. Detta gör att läraren med mer medvetna val kan 
planera det stadium Smith och Stein kallar för att förutse. Då de är mer förberedda på vad 
eleverna kan komma att svara eller vilken typ av tankegång eleverna kan komma att ha 
kan läraren därmed kunna följa upp mer kring detta och från början fundera över frågor 
som kan inleda diskussion men också följa upp och skapa en djupare diskussion. De kan 
även vara mer förberedda för vad som kan komma att ske under stadiet överblicka där de 
kan ställa följdfrågor för att följa elevers tankar. Allt detta blir sedan relevant i stadierna 
välja ut och ordna där läraren utifrån elevers lösningar behöver välja ut, ordna och sortera 
vad som är mest relevant att lyfta. I det sista steget är frågor också en relevant del i att 
koppla ihop olika lösningar med varandra. 



5 
 

3 Teoretisk referensram 

Boaler och Brodie (2004) presenterar ett ramverk där lärarens frågor i klassrummet kan 
delas in i nio olika frågetyper. Dessa frågor sorteras efter den typ av svar som förväntas 
när frågan ställs. Dessa nio frågetyper kan sedan delas in i tre grupper. De första tre 
frågetyperna handlar om att ställa frågor där eleverna har möjlighet att kommentera med 
korta svar. Frågetyp fyra och fem handlar om att sondera kring kunskap och förståelse 
samt att skapa diskussion. Diskussion där eleverna får förklara tankar eller beskriva 
alternativa lösningar. I frågetyp sex, sju och åtta försöker läraren koppla till annan 
kunskap än det som just nu behandlas samt, för att utveckla tänkandet och verkligen 
isolera själva problemet. Det är alltså frågor som handlar om idéer kring matematiken 
som används och möjligheten att sätta den i andra sammanhang. Den nionde frågetypen 
handlar om att etablera kontext kring problemen, exempelvis vad ett lotteri eller 
melodifestivalen är. 

 

FRÅGETYP FÖRKLARING 

1. Samla information Läraren ställer frågor där eleven kan svara 
direkt efter given information. Detta är frågor 
som syftar till att exempelvis ge ett svar på 
uträkningsuppgift. 

2. Utveckla terminologi Läraren ämnar här till att ställa en fråga där 
eleven ska utveckla sitt ordförråd och lära sig 
att sätta rätt begrepp på rätt sak. Detta kan till 
exempel vara geometriska former. 

3. Utforska matematiska samband Här ställer läraren mer ledande frågor riktade 
för att elever ska se matematiska samband. 
Läraren frågar då kring något som ska leda 
eleven in i att se sambandet. 

4. Sondering Läraren ställer frågor som sonderar kring 
elevernas tankar och förståelse. Här fungerar 
det inte enbart med ett svar utan eleven 
behöver förklara sina tankegångar och 
motivera hur den kommit fram till just detta 
svar. 

5. Skapa diskussion Här försöker läraren få lever att lyfta olika 
perspektiv genom att få in fler elever i 
diskussionen. Detta genom att lyfta olika 
tankar eller fråga efter annorlunda tankesätt.  

6. Skapa samband Detta är frågor där elever själva får analysera 
och söka samband. Dessa frågor är inte 
ledande på samma sätt som kategori tre utan 
eleverna behöver analysera och se sambanden 
själva. 
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7. Utvidgat tänkande Lärarens frågor i denna kategori utmanar 
eleverna att använda samma tankegångar men 
med nytt innehåll. Genom att till exempel byta 
ut talen i en uppgift. 

8. Riktar och fokuserar När läraren ställer frågor kring 
problemfokusering är det problemet i sig som 
är i fokus och inte själva lösningen. Svaret 
kommer alltså bero på hur eleven förstår 
uppgiften. 

9. Etablera kontext Denna kategori berör inte matematiken i sig 
utan handlar om att skapa en kontext kring 
problemet. Detta innebär att läraren ställer 
frågor som gör att eleverna förstår vad frågan 
rent praktiskt kan handla om. Till exempel vad 
ett lotteri är om uppgiften handlar om lotter. 

Tabell 1 Förklaring av frågetyper (Boaler och Brodie, 2004) 

Vissa frågetyper har likheter, till exempel kategori tre och sex handlar båda om samband. 
Skillnaden är att i frågetyp tre ställer läraren ledande frågor där eleven kan svara med 
korta fakta, syftet är dock att skapa en förståelse för sambanden som finns. I frågetyp sex 
efterfrågar dock läraren förklaringen från eleven där eleven själv ska förstå och peka ut 
sambanden. 

Denna studie utgår från Boaler och Brodies (2004) ramverk då det är mer detaljerat ur ett 
kvantitativt perspektiv än Emanuelssons (2001) ramverk. Det som skulle kunna placeras 
under till exempel stoffzonen skulle kunna hamna under frågetyp ett, två eller tre hos 
Boaler och Brodie. Boaler och Brodie (2004) lyfter även frågetyper som att etablera 
kontext, rikta och fokusera eller utvidgat tänkande. Att dessa frågetyper lyfts gör det mer 
diversifierat och skapar ett bättre underlag för kvantitativ data. 

4 Metod 

I metodkapitlet kommer studiens tillvägagångssätt beskrivas. Detta kommer göras under 
rubrikerna: Urval, analysmetod, observationsschema, analys av data, etiska överväganden 
och tillförlitlighet och trovärdighet. 

 Urval 

Urvalet fokuserade på filmer från Matematiklyftets olika moduler som riktades mot 
årskurs 4-6. De filmer som valdes var filmerna i modulerna som innehöll 
klassrumssituationer där lärare ställde frågor. Urvalets begränsning var för att enbart 
fokusera på det som berörde studiens syfte, detta kallas för ett målinriktat urval (Bryman, 
2011).  

Totalt var det 16 stycken filmer under modulerna algebra, geometri, problemlösning, 
matematikundervisning med digitala verktyg, språk i matematik, taluppfattning och 
sannolikhet och statistik som observerades. Fördelningen över antalet filmer per modul 
samt filmernas titel finns i tabellen nedanför. 
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Tabell 2 Presentation av observerad data 

I resterande del av studien kommer filmerna refereras till enligt namnet i den vänstra 
kolumnen av tabell 2. De övriga modulerna som finns i Matematiklyftet var inte en del av 
urvalet därför att dessa inte hade filmer som berörde klassrumssituationer där frågor 
ställdes. 

 Analysmetod 

Analysmetoden för urvalet var strukturerad observation. Metoden används för att se på 
beteenden eller händelser som utspelar sig i specifika situationer (Bryman, 2011). Det som 
gör observationen strukturerad är att det finns tydliga och fasta regler kring vad som ska 

Modul Film 

Algebra 1 Att se det generella genom det specifika. (Skolverket, 2015a)  

Algebra 2 En lektion om mönster. (Skolverket, 2015b) 

Algebra 3 Översätta vardagssituationer till formler (Skolverket, 2015c) 

Geometri 1 Judy & Matteo (Skolverket, 2015d) 

Geometri 2 Rosi-Ann undervisar om volym (Skolverket, 2015d) 

Problemlösning 1 En lektion om problemlösning- problemet Pärlor 
(Skolverket, 2015e) 

IKT 1 Lärarröster om IKT i matematikundervisning – årskurs 6 
(Skolverket, 2015f) 

IKT 2 IKT-verktyg som stöd för helklassdiskussion (Skolverket, 
2015g) 

IKT 3 Undersökning av binära tal- årskurs 6 (Skolverket, 2015h) 

Språk i matematik 1 Språk i matematik i additions- och subtraktionshändelser 
(Skolverket, 2016a) 

Språk i matematik 2 Skolvägen (Skolverket, 2016b) 

Språk i matematik 3 Tårtan 1 (Skolverket, 2016c) 

Taluppfattning 1 En lektion på högstadiet om division med tal i decimalform 
(Skolverket, 2013a) 

Taluppfattning 2 En lektion om problemlösning med bråk (Skolverket, 2013b) 

Sannolikhet 1 Resonemang om kulorna i flaskan (Skolverket, 2016d) 

Sannolikhet 2 Arbete med begreppskartor (Skolverket, 2017a) 
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observeras och hur det ska antecknas. Eftersom de observerade filmerna var från 
klassrumssituationer var strukturerade observationer en adekvat metod för studien. I 
samband med strukturerade observationer kan det vara till fördel att använda 
observationsscheman där det går att föra smidiga och enkla notiser om vad som 
observeras. I den här studien valdes det att använda ett observationsschema som kunde 
förenkla genomförandet.  

Analysen påbörjades under observationerna när frågorna kategoriserades efter 
ramverket. Vi började med att i samförstånd gå igenom alla frågetyper för att tillsammans 
skapa en förståelse om vad det handlade om. Sedan valde vi att enskilt observera olika 
filmer för att på det viset kunna observera filmerna under kortare tid. Det gick att hela 
tiden spola fram och tillbaka i filmerna och även se filmerna igen om det krävdes. Vi kunde 
på det viset se situationerna igen och kontrollera ifall vi såg på frågorna på samma sätt 
och kategoriserade frågor likadant. Denna metod kunde även användas för att reda ut 
eventuella oklarheter där vi inte visste var vi skulle placera frågor. Ett exempel på detta 
var när läraren frågade ”och STA står för?” (IKT 2, 8:59). Denna och liknande frågor valde 
vi efter att läst ramverket att lämna utanför datainsamlingen då det är en fråga som endast 
rör arbetssätt och inte är kopplad till matematiken. Även frågor som denna från 
Taluppfattning 1, 2:22 ”Vad är det för tanke som gör att du tar sex gånger tio?”. I denna 
situation fick inte läraren ett svar utan eleven besvarade frågan med att den bara vet det. 
Diskussionen kring denna fråga gällde ifall den skulle sorteras efter frågan eller 
interaktionen mellan lärare elev. Vi valde då att fokusera på vilken typ av fråga läraren 
ställde och inte att fokusera på interaktionen mellan läraren och eleven. Frågan sorterades 
därför som en sonderande fråga där eleven får möjlighet att förklara sina tankar, även fast 
eleven i detta fall inte gör det. 

 Observationsschema 

Observationsschemat baserades på ramverkets nio frågetyper. Frågetyperna placerades i 
spalten längst till vänster där de staplades upp från frågetyp ett till frågetyp nio. I den 
andra spalten gavs det utrymme för exempel på hur en fråga av varje frågetyp kunde 
ställas, detta för att synliggöra varje frågetyp ytterligare för oss som observatörer. Bryman 
(2011) skriver att det till viss del krävs en tolkning av kategorierna i utförandet av en 
observation och att det då behövs tydliga riktlinjer att förhålla sig till i denna tolkning. 
Spalten Exempel gjorde att frågetyperna blev tydligare och då enklare att tolka. Den tredje 
spalten var avsedd för beräkning av antal frågor av varje typ. Vi drog streck i den 
kolumnen där frågan placerades och räknade antalet streck efter avslutad observation. 
Sista kolumnen Tidsangivelse användes för att anteckna tider för när frågorna ställdes. 
Detta för att kunna använda detta i utskrivning av citat samt om det var någon fråga vi 
ville lyfta upp till diskussion. Observationsschemat finns i sin helhet under bilaga 1. 

 Analys av data 

Filmerna som var en del av urvalet observerades för att se vilka frågetyper som användes 
av lärarna. Ramverket bestod av nio frågetyper och varje fråga som framkom i filmerna 
räknades och slutligen gavs ett procentuellt värde över hur mycket de olika frågetyperna 
förekom i filmerna.  

Under första frågetypen placerades frågor som bygger på korta svar som eleverna kan 
plocka fram ur minnet utan någon eftertanke eller analys. Frågorna som ställdes kunde 
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till exempel se ut som följande: ”vad är det här för figur?” eller ”vad är X?”. Den andra 
frågetypen bygger på att ställa en fråga till eleven för att denna kan koppla in korrekta 
matematiska termer och på det viset utveckla sitt matematiska språk. Efter ett elevsvar 
frågade läraren om val av ord för att se om eleven vet den korrekta termen. Tredje 
frågetypen kopplades till att eleverna ska lära sig att se samband inom matematiken med 
lärarens frågor som stöd. Exempel för den här frågetypen var ”När är det fördelaktigt att 
använda median kontra medelvärde? Eleverna är bekanta med de olika lägesmåtten 
sedan tidigare men kan nu med hjälp av lärarens fråga ställa dessa lägesmått emot 
varandra. Sondering är den fjärde frågetypen och eleven behöver då förklara och motivera 
sitt svar, en typisk fråga i den här frågetypen var ”hur tänkte du?”.  Den femte frågetypen 
var även den kopplad till att skapa diskussion genom att till exempel ta in andra elevers 
tankar eller lösningar. Exempel här kunde vara frågor som ”var det någon som löste 
uppgiften på ett annat sätt?” eller ”Felix, hur tänkte du?”. Att anknyta till andra 
matematiska idéer eller visa på samband till övrig undervisning var den sjätte frågetypen. 
Exempel på en fråga i den här frågetypen var ”Ser ni något mönster?”  Läraren ställer 
frågan och ger eleverna möjlighet att se matematiska samband utan lärarstöd. Frågetyp 
nummer sju används till att utvidga tänkandet för eleverna genom att till exempel ställa 
frågor som bygger på samma matematiska innehåll som tidigare men med nya siffor. 
Exempelvis kunde en fråga av den här typen se ut som följande: ”Kan ni på något sett 
kolla om de här lösningarna stämmer?”. Att hjälpa eleverna att fokusera på det viktiga 
med hjälp av riktande frågor var den åttonde frågetypen. Den nionde frågetypen syftar till 
att skapa förståelse och kontext för eleverna, det är frågor som inte berörde matematiken 
i sig utan användes för att till exempel klargöra uttryck. 

Analysen fokuserade enbart på lärarens frågor utan hänsyn till elevsvar. Det vill säga att 
fokus låg på vad läraren hade för intention med frågan den ställde och inte hur eleven 
svarade. Till exempel om läraren ställde en fråga som ämnade att leda eleverna till att 
skapa diskussion men eleverna valde att enbart ge ett kort svar beräknades dessa till 
frågetypen skapa diskussion. 

Frågor som var rena ordningsfrågor och inte kopplade till matematiken valdes att inte ta 
i beräkning. Dessa frågor kunde till exempel beröra ordning och arbetssätt. 

 Etiska överväganden 

Genom studien följdes god forskningssed enligt Vetenskapsrådet (2017).  Studien 
genomfördes inte på uppdrag av någon extern finansiär utan endast för att se om lärare 
genom Matematiklyftet ges möjlighet att få syn på olika frågetyper och variationen av 
frågor som läraren kan ställa. Detta är inget som värderades eller kritiserades oavsett 
vilket resultat som framkommit med studien (Vetenskapsrådet, 2017).  

Med att observera delar av en fortbildning framtagen av en organisation som Skolverket 
kan det finnas forskningsfinansiärer som kan ta nytta av resultatet. I den här studiens fall 
fanns inga samarbeten med industrin för att nå ekonomiskvinning utan studien är endast 
genomförd för att se hur lärares matematiska fortbildning fokuserar på frågor i 
klassrummet och detta enbart av eget intresse (Vetenskapsrådet, 2017).  

 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Tillförlitlighet är ett mått på om någon annan skulle genomföra studien med samma 
tillvägagångssätt och metoder, skulle då denna komma fram till samma resultat (Bryman, 
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frågetyp 
Film 

2011). Studien kan klassas som tillförlitlig eftersom metoden som användes var tillbörlig 
för studiens syfte och ramverket tar en tydlig plats i analysen. Studien baserades även på 
offentliga filmer vilket gör att alla har tillgång till exakt samma datamaterial. Studien kan 
även anses som trovärdig då resultatet som framkom tydligt kan svara till studiens 
frågeställning och syfte. Trovärdighet är enligt Bryman (2011) ett mått på om studien 
mäter det som den avsett att mäta. 

5 Resultat 

I detta kapitel kommer studiens resultat redovisas samt kommer de olika frågetyperna 
redovisas närmare. 

 Sammanslaget resultat 

Under denna rubrik presenteras det sammanslagna resultatet i tabell 3. Där alla filmer 
har en egen rad och varje kategori en egen kolumn. Varje film presenteras med antal frågor 
och det hela avslutas sedan i procent där alla filmer summeras. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Algebra 1 10   4 2  2   

Algebra 2 19   5 7 1    

Algebra 3 14 2  5 2 1 4   

Geometri 1 9 2  2   1   

Geometri 2 11 2  1      

Problemlösning 22  3 4 6 2  2  

Sannolikhet 1 7  1 3 2 1  1  

Sannolikhet 2 7 1 1 6 4 3    

Taluppfattning 1 7  1 3 2   1  

Taluppfattning 2 7 1 1 6 4 3    

IKT 1 2  1 1      

IKT 2 4 1   3 1    

IKT 3 26 2  2 1  1   

Språk i matematik 1 3 3 1 1      

Språk i matematik 2  11    1   11 

Språk i matematik 3 2 1 1 3 2     

Totalt 150 26 10 46 35 13 8 4 11 

Procentuellt 50% 9% 3% 15% 12% 4% 3% 1% 4% 

Tabell 3 Dataredovisning 

Resultatet visar att de frågor som det ställs flest antal av är frågetyp ett. I övrigt ställs det 
frekvent frågor inom de mer analytiska frågetyperna fyra och fem. I videorna ställer alltså 
lärare i stor utsträckning frågor där eleverna får förklara sina tankar eller där de ger 
möjlighet för diskussion och att ta in olika typer av lösningar. Inom dessa grupper är det 
kategorin som lyfter matematiska samband som inte ställs i lika stor utsträckning. Det är 
också frågetyp ett, fyra och fem som lyfts i nästan alla filmer med få undantag. Inom 
frågetyp ett är det några lektioner som sticker ut en hel del då det är många fler frågor som 
ställs än i andra, dessa är Algebra 2, Algebra 3, Problemlösning och IKT 3. Dessa fyra 
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filmer påverkar det totala antalet frågor och fördelningen mellan frågetyp ett gentemot 
frågetyp fyra och fem. I övriga filmer finns det en balans mellan dessa grupper som gör att 
de i princip ställs lika ofta. 

Frågetyp två och tre förekommer inte lika ofta och enbart i enstaka fall, mellan en och tre 
frågor ställs per film där de förekommer men ofta förekommer de inte alls, sex gånger för 
frågetyp två och 8 gånger för frågetyp tre. Ett undantag för detta är filmen språk i 
matematik 2 där frågetyp två lyfts elva gånger.  

I frågetyperna sex, sju och åtta är det en större spridning och det är endast fåtalet filmer 
som lyfter dessa frågetyper och då i fåtalet tillfällen. Frågetyp sex lyfts i sju filmer, frågetyp 
sju lyfts i fyra filmer och frågetyp åtta i tre filmer. 

Den avslutande frågetyp nio lyfts endast i en film, Språk i matematik 2, och då med ett 
större antal frågor, elva stycken, detta är samma film som lyfter frågetyp två elva gånger. 
Det är en film som fokuserar mycket på språk och att skapa förståelse för ett 
arbetsområde. Där läraren diskuterar kring resväg och medelhastighet för att arbeta med 
ett matematiskt problem kring en elevs resväg. Frågorna handlar därför om att etablera 
en korrekt terminologi och förstå de matematiska termerna som kommer användas men 
också att kunna sätta dessa i en kontext och kunna relatera till dem. 

5.1.1 Samla information 

Under en lektion ställdes följande frågor, dessa placerades under frågetyp 1: 

L: Sara hon gjorde helt riktigt. Hon tog fem gånger tre först, räknade ut 
det. Sedan tog hon fem gånger sex och räkna ut det och så blev det tretti. 
Hon hade kunnat tagit fem gånger tre och sen lägga till en femma och 
sen ta gånger sex. Men helt riktigt så gjorde du inte det och vad är det du 
använder dig utav här?  

(Algebra 1 , 2:26) 

L= lärare, E=Elev 

Frågan som ställs hänvisas till en strategi som eleverna är bekanta med och svaret kan de 
hämta från minnet. Ett annat exempel som lyfter frågetypen är denna: 

L: Vilken ska ni justera? 

E: Vi ska bara ta bort tvåan och lägga till en nolla. 

(Taluppfattning 2, 2:56) 

Här frågar läraren efter ett för sammanhanget givet svar. De har kommit fram till ett svar 
och efter positionssystemet justerat för att vara ett så litet tal som möjligt. Eleverna 
behöver alltså endast minnas från helklassdiskussionen för att komma fram till en lösning.  

5.1.2 Utveckla terminologi 

Frågor under den här frågetypen kan se ut som nedan:  

E: Det ökar med dubbelt så mycket varje gång? 
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L: Vad ökar med dubbelt så mycket? 

E: Alltså... Täljaren.  

(Algebra 3, 7:44) 

Läraren förstår vad eleven menar och svaret i sig är korrekt. Läraren ställer en motfråga 
till eleven för att denne ska få möjlighet att omformulera sig med rätt begrepp. Frågor av 
den här typen behöver inte endast fokusera kring matematiska begrepp utan även hur 
eleverna ska svara och hur de ska utrycka sig. 

L: Skulle vi bara skriva tre där? 

E: Nej. 

L: Hur skulle vi formulera det svaret? 

E: … 

L: Hon har. 

E: … tre glassar kvar 

(Språk i matematik 1, 5:53) 

Här kopplar alltså läraren svaret till frågan och eleven får möjlighet se att fråga, uträkning 
och svar behöver sitta ihop. 

5.1.3 Utforska matematiska samband 

Under en lektionsfilm ställer läraren frågor för att eleverna ska se samband mellan de 
olika bråktalen.  

L: Kommer ni ihåg när vi delade ett papper. Först delade vi det på 
mitten och fick två halvor. Vad hände när vi delade de två halvorna? 
Vad fick vi då för del? 

E: En fjärdedel 

L: Och vad hände när man delade en fjärdedel? 

E2: En åttondel. (Problemlösning 1, 20:16) 

Svaren på frågorna kan eleverna ge från tidigare kunskaper och det eleverna minns. 
Läraren tar dock och ställer dessa frågor för att eleverna senare ska kunna besvara vad 
hälften av en tredjedel är. Läraren hjälper eleverna att se matematiska samband mellan 
de olika bråktalen med hjälp av denna frågetyp. 

Vidare visar exempel hur läraren genom givna ramar kan ge elever möjligheter att 
utforska matematiska samband.  

L: Vid vilka tillfällen kan det ena eller det andra vara mer lämpligt om 
vi har en mängd data som vi ska titta på. Så kan det ibland vara mer 
lämpligt att använda medelvärde och ibland vara mer lämpligt att 
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använda median. När är det ena eller det andra mera lämpligt? Prata 
ihop er. 

(Sannolikhet 2, 05:00) 

Läraren ger här eleverna två olika matematiska lägesmått och de får diskutera när de ska 
användas. Lägesmåtten är bekanta för eleverna vilket gör att läraren ger eleverna 
möjligheter att testa samband, likheter och olikheter. 

5.1.4 Sondering 

Frågetyp fyra syftar till att eleverna får en möjlighet att motivera sitt tankesätt och sitt 
matematiska resonemang. Frågor i den här frågetypen kunde se ut som följande: 

(en elev har visat sin lösning på tavlan) 

L: Hur tänkte du Felix? Hur visste du att den skulle se ut så figur 5?  

(Algebra 2, 3:42) 

Eleven har först presenterat sin lösning på problemet. Läraren ställer nu en fråga till 
eleven för att eleven ska utveckla och motivera sitt svar. Det är just möjligheten att 
utveckla sitt svar och intentionen att låta eleverna att förklara sina tankar som är det 
essentiella i frågetypen. I en annan situation är eleven inte redo att förklara sina tankar. 

L: Då tar ni bara sex gånger tio. Och då undrar ju jag liksom vad är 
det för tanke? För då blir det också sexti så verkar ju som vi är inne på 
rätt spår, men. Vad är det för tanke som gör att du tar sex gånger tio? 

 E: Nej jag bara vet det.  

L: Ja.  

E: Jag vet inte varför.  

(Taluppfattning 1, 2:22) 

Läraren får i denna situation inte ut något svar från eleven och behöver i slutändan ge 
eleven tips på vilken typ av tankegångar den kan kanske haft. Läraren ger dock eleven 
möjlighet att i första situationen förklara sina tankar och visa hur den kommer fram till 
sin lösning. 

5.1.5 Skapa diskussion 

Läraren använder frågor för att skapa diskussion till exempel genom att fråga om andra 
elevlösningar som nedan.  

L: Vad det någon som hade gjort på något annat sätt som den ville 
visa?  

(Algebra 2, 6:34) 
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Läraren visar för eleverna att det kan finnas andra lösningar och den bjuder in för att visa 
att andra lösningar även kan vara korrekta. Det finns även andra sätt att visa detta och 
skapa diskussion kring olika lösningar. 

L: Skulle det kunna vara på nått annat sätt tror ni? Om vi kollar på 
värdena. Vad tänker du? 

E: Det kan va fem, tre, två. 

(Sannolikhet 1, 11:35) 

I detta klipp är klassen enad kring en viss lösning och läraren försöker istället få eleverna 
att tänka om genom att ställa frågor som öppnar upp för andra svar. Läraren stannar alltså 
inte vid att svaret kan vara korrekt utan utmanar klassen till att tänka ett steg längre och 
diskutera kring hur lösningen skulle kunna se annorlunda ut. 

5.1.6 Skapa samband 

Läraren försöker med denna frågetyp ge eleverna möjligheterna att skapa samband 
mellan olika matematiska företeelser. Läraren ger inte lika mycket stöd under denna 
kategori utan det är elevernas möjlighet att se sambanden som synliggörs. 

L: Nu tänkte jag att ni skulle få visa hur det här hänger ihop med en 
bild, hur kan man rita en bild som ser ut så?  

(pekar på en multiplikation på tavlan)  

(Algebra 3, 6:50) 

Läraren ställer denna fråga och ger då eleverna möjlighet att se ett samband mellan olika 
representationsformer och redovisa detta. I detta fall är det att koppla mellan en visuell 
och grafisk representation och en abstrakt uppgift på tavlan. Det kan också vara så att 
även inom denna frågetyp att läraren inte får ett svar.  

L: Vad ser ni för mönster?  

E: … 

L: Försvann det? 

E: Ja 

L: Har ni någon tanke om vad det skull kunna va? 

E: Nej inte riktigt. 

(Taluppfattning 1, 11:35)  

I denna uppgift har eleverna räknat olika divisioner där nämnaren alltid blivit en tiondel 
så stor och svaret blivit tio gånger större. Dessa uträkningar finns på tavlan och eleverna 
ska söka mönster. Läraren lämnar det här fritt till eleverna att utforska mönstret i 
uträkningarna de gjort och har ingen diskussion kring lösningarna på förhand. Det är 
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därför elevernas egna tankar de får möjlighet att sätta ord på och det är deras egen 
förmåga att se samband de redovisar. 

5.1.7 Utvidgat tänkande 

Läraren använder sig av den här frågetypen för att skapa nya tankebanor hos eleverna. De 
har löst flera uppgifter som bygger på samma metod. Genom att formulera om problemet 
och byta ut vissa variabler kan eleverna få skapa en större förståelse för problemet. 

L: Jag kommer nu variera mängden vuxenmedicin istället. Hur blir 
det om barnet är 7 år och mängden vuxenmedicin är 5 milliliter? 
(Algebra 3, 4:04) 

Under lektioner visar sig denna fråga i att läraren försöker ändra förutsättningarna i vad 
eleverna räknar ut och i vilket samband de används. I en av filmerna experimenterar 
eleverna med kulor som är dolda i en flaska och ska testa sig fram till fördelningen. 

L: Nu har vi ju inte bara deras resultat, vi har ju allas resultat här. 
Kan vi kolla på något sätt att det här stämmer? 

(Sannolikhet 1, 09:32) 

Här skiftar uppgiften karaktär och eleverna ska inte bara se till sin eget experiment utan 
de ska även ta del av alla andras resultat. De behöver nu alltså koppla ihop sina egna idéer 
till andras i ett större sammanhang. Talen de använder är fortfarande desamma men de 
behöver använda dem i en större kontext. 

5.1.8 Riktar och fokuserar 

Under den här frågetypen hamnade frågor som läraren använde för att lotsa eleverna 
framåt i sin tankeprocess. I exemplet nedan ställer läraren undersökande frågor till 
eleverna för de ska kunna få upp ögonen för hur de ska kunna ta sig vidare i sin tankegång. 

L: Vad är det ni har gjort här egentligen? 

E: Vi vet inte! 

L: Först tog ni alla 24 pärlor... 

E: delat på 2 

L: delat på 2, det är 12 då. Men vad är det då som är 12 här? 

E: röda pärlor.  

(Problemlösning, 6:30) 

Det läraren gör att den fokuserar elevernas tankar på det som är viktigt, detta för att de 
ska få en bra möjlighet att ta sig vidare. Ett annat exempel på detta kommer från en annan 
lektion där några elever inte hittar rätt i sin uträkning. 

L: Kan någon hjälpa dom med deras problem? För dom har problem. 
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E: Ja om man backar tillbaka till bråk, så kan man se att, då, den 
gemen… om man faktoriserar dom så kan man se att den minsta 
gemensamma nämnaren är sexti. Och då kan man addera dom, och då 
blir det, nej, jag fick sexti som minsta gemensamma nämnare 

(Taluppfattning 2, 11:48) 

De räknar alltså med bråk men de har tappat bort sig och börjat räkna på något som inte 
har med uppgiften att göra. Det läraren vill är att gruppen ska hitta tillbaka till det som 
var viktigt med uppgiften och det centrala i problemet. 

5.1.9 Etablera kontext 

Denna frågetyp behandlar matematik men inte matematikens kärna. Här ställer läraren 
frågor för att etablera en kontext som gör att det matematiska blir mer förståeligt. Det var 
bara under en lektion denna typ av frågor ställdes och det var som introduktion till ett 
område där eleverna skulle räkna med bland annat medelhastighet. 

L: Hur ser eran väg ut till skolan? Är det någon som kan berätta? 
Kevin? 

E: Alltså jag har ganska långt om man säger så men, eh, ja. 

L: Hur är den lång? Vad är det som gör att den blir lång? Är det platt 
hela vägen? 

E: Ja för det mesta, det är några uppförsbackar, två tre stycken.  

L: Hm, vad händer när man kommer… hur åker du då? Tar du det på 
promenad eller.. 

E: … Jag brukar cykla. 

L: Du brukar cykla! Och då cyklar du precis lika fort hela vägen? 

E: typ 

L: Typ, även när det börja gå (visar uppåt med handen) 

E: nej inte då.  

L: Inte i uppförsbackarna 

(Språk i matematik 2, 0:20) 

Läraren skapar här en förståelse över vad uppgiften kommer gå ut på då den relaterar till 
hur eleverna själva tar sig till skolan. De reflekterade över att det går olika fort när man 
cyklar och att längden kan vara olika lång. Dessa kunskaper behövs kanske nödvändigtvis 
inte för att lösa den framtida uppgiften men det gör att uppgiften hamnar i en kontext där 
läraren vet att eleverna kan relatera och förstå helheten. 
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6 Slutsats 

I detta kapitel besvaras frågeställningen utifrån studiens syfte och resultat. 

 En mer balanserad fördelning av frågeställningar 

Studien visar att frågetyp ett Samla information, frågetyp fyra Sondering och frågetyp fem 
Skapa diskussion är de frågetyper som ställs flest gånger och i störst omfattning. De är 
också de frågetyper som ställs i nästan alla filmer.  Frågetyp ett ställs mest frekvent med 
50 procent av det totala antalet frågor. Detta skapas dock av några särskilda filmer där 
frågetyp ett ställs i högre utsträckning än i övriga filmer. I övriga filmer är det en större 
balans mellan antalet frågor inom frågetyp ett gentemot frågetyp fyra och fem. Frågetyp 
fyra och fem står tillsammans för en fjärdedel av det totala antalet frågor i 
Matematiklyftet. Frågetyp två och tre är de frågetyper som följer näst. De ställs i mindre 
omfattning och inte riktigt i alla filmer. De lyfts ändå i betydande del sätt till helheten. 
Frågetyp sex, sju och åtta ställs i väldigt varierad grad och i enstaka filmer, vilket gör att 
de inte anses vara fokusfrågor för Matematiklyftets moduler. Frågor från frågetyp nio 
ställs i endast en film vilket belyser att det är en situationell fråga som ställs i specifika 
sammanhang.  

7 Diskussion 

Här under kommer studiens genomförande att diskuteras. Vidare kommer även studiens 
resultat att lyftas upp för diskussion. 

 Metoddiskussion 

Studien syftade till att undersöka vilka olika typer av frågor som ställs i lektionsfilmer från 
Matematiklyftet vilket gör observation en väl vald metod. Om tveksamheter i 
observationen uppstått gick det att lotsa sig fram och tillbaka i filmerna och 
tveksamheterna kunde lösas. Skulle tveksamheterna kvarstå lyfte vi dessa med varandra 
och efter diskussion kunde de klaras upp. Detta är något som höjer kvalitén i arbetet. 
Kvaliteten av studien stärks även av hur vi tillsammans innan observationerna skapade 
en gemensam bild över ramverket   

Ramverket för studien är sedan tidigare använt för klassrumsobservationer där det 
observerats på plats i klassrummen. I den här studien användes ramverket mot filmer från 
klassrumssituationer och ramverket fungerade bra i det här syftet med. I diskussionerna 
innan observationerna lyftes frågan om att använda observationsschema eller inte. 
Diskussionen framkom för det kunde kännas onödigt med ett observationsschema när det 
var filmer som skulle observeras, detta då det gick att föra sig fram och tillbaka genom 
filmerna. Valet att använda ett observationsschema grundade sig i att det skulle bli 
smidigare att föra anteckningar och räkna antalet frågor med ett observationsschema. I 
efterhand var detta ett korrekt val då observationerna av filmerna gick att genomföra 
väldigt okomplicerat och det tydligt framkom vilka frågetyper som användes och när de 
användes.  

Urvalet för studien begränsades till att endast fokusera på filmer som utspelade sig i 
klassrumsmiljö. I Matematiklyftet finns det andra typer av filmer utanför klassrummet 
som inte observerats och även texter och övrigt material som inte analyserats. Eftersom 
det inte finns något stöd i klassrumsfilmerna för att synliggöra lärares frågor kan det 
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möjligtvis finnas mer stöd i övriga filmer och material i Matematiklyftet moduler. I 
diskussionen innan studiens genomförande fanns det tankar om att analysera allt material 
i hela Matematiklyftet. Vi valde att begränsa vår studie mot lektionsfilmerna dels för att 
det finns oerhört mycket material som inte berör studiens syfte och dels för att materialet 
i Matematiklyftet är oerhört massivt. Begränsningen att endast observera lektionsfilmer 
var till fördel för den här studien då det i dessa filmer verkligen visar sig vilka frågor som 
ställs i klassrumssituationer samt att följa den tidsram som fanns. 

 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt kommer studiens resultat och slutsats diskuteras i relation till tidigare 
studier samt vilket resultat studien kan ge till yrkesverksamma lärare eller kommande 
forskning. 

7.2.1 Lärandemålen  

Skolverket (2017) lyfter i läroplanen att kommunikation och resonemang är två av de fem 
förmågor elever behöver lära sig i matematiken. Emanuelsson (2001) och Boaler och 
Brodie (2004) lyfter i sina studier data kring att det enbart fokuseras på att korta svar 
premieras i undervisningen och att lärare inte ställer frågor som ger eleverna möjlighet 
att diskutera frågor. Dessa påvisas även i senare tid av Levenby (2017), Maunula (2018) 
och Kirkpatrick (2016). Andersson och Andersson (2018) visar även i sin studie att detta 
stämmer även hos lärare som fortbildats i Matematiklyftet. Sett till resultatet ser vi att 
Matematiklyftet till större del fokuserar på att frågor ställs inom de mer analytiska och 
diskuterande frågetyperna vilket också visar på en medvetenhet att belysa just denna typ 
av frågor då studier visar att detta inte är en spegling av hur klassrummet ser ut i den 
dagliga verksamheten. Det blir alltså en stor skillnad på hur fortbildningsmaterialet ser ut 
kontra den faktiska undervisningen. Sett till Svanelids (2014) beskrivning kring 
förmågorna borde detta kunna utvecklas till att eleverna i större utsträckning får 
möjlighet att kommunicera och argumentera kring sina tankar men även att resonera 
kring sina och andra lösningar. Det ger alltså lärare en förutsättning till att utveckla sin 
undervisning sett ur aspekten att visa på exempel på hur olika typer av frågor kan ställas. 

7.2.2 Att skapa ett diskuterande klassrum 

Varför detta då inte skapar ett mer diskuterande klassrumsklimat kan ses ur Yackel och 
Cobbs (1996) diskussion kring klassrumsmiljön och sociala normer som spelar in på 
matematiksituationen. Även fast frågor ställs som sorteras in i kategori fyra eller fem är 
det inte säkert att svaren skapar en diskussion i klassen. Läraren kan med hjälp av frågor 
enbart bjuda in till diskussion. Yackel och Cobb (1996) visar att enbart frågan inte är 
tillräckligt utan läraren måste aktivt arbeta för att skapa en norm av att enbart rätt svar 
inte är tillräckligt. Det resonerande och den diskussion Solheim et al (2018) och 
Kirkpatrick (2016) nämner, där det anser vara en del av den framgångsrika 
undervisningen där eleverna är motiverade och lyckas skapas alltså inte enbart av att ställa 
bättre frågor och enbart fokusera på den matematiska diskussionen. Den skapas av det 
sociala normarbetet i klassrummet Yackel och Cobb (1996) påvisar där eleverna under en 
längre tid lär sig att matematik är att lösa problem och se olika typer av lösningar som 
ändå kan leda till rätt svar. Inte enbart en jakt på lärarens direkta feedback om de har rätt 
eller fel. 
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Kopplar vi detta till filmerna kan vi se att läraren ställer frågor som inbjuder till 
diskussion, läraren uppmanar eleverna att argumentera för och motivera sina lösningar 
men det är inte alltid det är utgången i situationen. Ibland svarar eleverna ingenting för 
att de inte kan eller för att de kanske inte vill. De kanske inte är vana vid att lyfta lösningar 
eller tänka utanför boxen, de blir helt enkelt obekväma när de vill ha social respons ifall 
deras lösning är rätt eller fel.  

Resultatet i denna studie visar därmed att lärarens arbete med vilka frågor som ställs är 
viktiga men det finns också en bakomliggande orsak till hur framgångsrikt arbetet blir. En 
lärare kan alltså inte bara gå in i ett klassrum och ställer frågor inom frågetyperna 
Sondering och Skapa diskussion och förvänta sig en elevgrupp som diskuterar kring olika 
lösningar och förklarar sina tankgånger. Det handlar om hur elevernas tidigare skolgång 
sett ut samt hur de är vana vid att matematikundervisningen ser ut. De kommer alltså inte 
diskutera och argumentera kring sina lösningar om de hela tiden väntar för att se lärarens 
reaktion eller på att få någon form av positiv social feedback kring deras lösningar. 

7.2.3 Genomförande av daglig undervisning 

Sett ur Smith och Steins (2014) fem undervisningspraktiker kan frågornas roll samt vikten 
av att skapa matematiklektioner där de sociala normerna inbjuder till diskussion kan vi 
se en funktion där läraren behöver förutse vilken typ av elevgrupp den har men även 
bakgrunden dessa har kring att diskutera och föra ett resonemang kring uppgifterna. 
Läraren behöver alltså inte enbart förutse vilken typ av frågor den behöver ställa kring det 
strikt matematiska utan också vilken typ av frågor den ska ställa för att skapa de sociala 
normer i klassrummet som inbjuder till diskussion och som ger eleverna en möjlighet att 
argumentera för sina lösningar. När läraren sedan ska överblicka och välja ut frågor blir 
det här viktigt att ställa frågor som gör att eleverna vågar välja fler uträkningar och inte 
enbart räknar efter samma. Lärarens roll blir att låta eleverna se lösningar de annars 
kanske inte valt.  Detta arbete fortsätter sedan när det ska ordnas och kopplas ihop. Då 
måste läraren vara noggrann i hur den ställer frågor samt hur den lyfter de olika 
lösningarna för att eleverna ska se att olika lösningar är önskvärt. 

Ses detta ur ett perspektiv sett till resultatet var det ofta lektionsmoment där analytiska 
och diskuterande frågor ställdes utan att eleverna svarade på frågan och lektionen 
fortgick. Detta kan ses ur ett perspektiv att de helt enkelt inte var vana vid att bemöta 
denna typ av frågor och enbart ville att lektionen skulle fortgå. En intressant aspekt var 
förekomsten av frågor i frågetyp nio som endast förekom i en utav filmerna. Detta var en 
film som också enbart fokuserade på frågetyp två i övrigt. Inga frågor i frågetyp ett, fyra 
eller fem. Denna lektion blir väldigt intressant att koppla till Smith och Steins (2014) 
undervisningspraktiker. Det vill säga hur läraren förbereder en lektion och hur ämnar den 
följa upp elevernas prestationer. I detta fall gavs eleverna möjlighet i att skapa en 
förståelse kring problemet då läraren etablerade en kontext kring det matematiska. 
Läraren etablerade även en terminologi hos eleverna. Denna lektion var ett undantag sett 
till helheten men är ändå värd att diskutera utifrån de punkter vi tidigare lyft i 
diskussionen. Läraren ger här eleverna ett språk och ett sammanhang innan uppgiften 
startar vilket skapar ett klimat där eleverna från början har ett språk att koppla till 
uppgiften. Det borde alltså inte enbart vara diskussionsfrågor som ger eleverna möjlighet 
att diskutera utan även förberedelser kring språket. 
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7.2.4 Betydelse för daglig verksamhet i skolor 

Resultat i denna studie visar alltså att frågor är svåra att isolera från klassrumssituationen 
i syfte att lyfta hur eleverna ges möjlighet att diskutera och kommunicera matematik. 
Läraren behöver inse sin roll och se undervisningen i helhet. Det är inte bara lärarens 
frågor som leder till att eleverna diskuterar utan lärarens respons på elevernas frågor. 
Studiens resultat blir därför relevant för den visar att vilken typ av frågor läraren ställer 
enbart är en liten del av hur klassrumsklimatet påverkas till att skapa kommunikation och 
diskussion. Lärarens hantering av elevernas svar och vilken typ av respons eleverna får är 
även den av största vikt. Läraren behöver alltså vara medveten om hur den beter sig och 
bemöter elevernas svar på samma sätt som läraren behöver vara medveten om vilken typ 
av fråga den ställer och i vilket sammanhang.  

8 Avslutande ord 

Genom den här studien har det getts en blick över hur delar av matematikfortbildningen 
för lärare väljer att fokusera på frågor och olika frågetyper. Det tyder på att 
Matematiklyftet vill nå ett kommunicerande- och resonerandeklassrum men att frågorna 
i de observerade filmerna inte lyfts som det viktiga verktyg som det är för att kunna skapa 
detta.  

 Vidare forskning 

Studien har fokuserat på filmerna med klassrumsinteraktion i Matematiklyftets alla 
moduler. Vidare studier skulle kunna studera ifall det i modulernas texter eller övriga 
filmer finns mer information till lärare om hur och vilka frågor som bör ställas i större 
utsträckning och varför. Vidare studier skulle även kunna fokusera på lärare och deras 
inställning till klassrumsdiskussion och hur de ställer frågor till elever.  
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Bilaga 1 - Observationsschema 

Modul:  
Frågetyp Exempel Antal frågor Tidsangivelse 

1. Samla 
information 

Kräver omedelbart svar. 
Vad är X? Var placeras 
den? 

  

2. Utveckla 
terminologi 

Etablera korrekt 
terminologi. 
Vad kallas den här? Hur 
skulle vi skriva det här 
korrekt? 

  

3. Utforska 
matematiska 
samband 

Peka ut underbyggande 
samband. 
Vad betyder sannolikhet?  

  

4. Sondering Be elever om utförligare 
svar, förklara tankar. 
Hur tänkte du nu? 

  

5. Skapa 
diskussion 

Ta in flera tankar. 
Någon som gjorde på ett 
annat sätt? Hur gjorde du, 
…? 

  

6. Skapa 
samband 

Eleven ska hitta samband? 
När har vi gjort detta 
tidigare? 

  

7. Utvidgat 
tänkande 

Testar i nya sammanhang. 
Skulle detta funka med 
andra siffror? 

  

8. Riktar och 
fokuserar 

Hjälper eleven att fokusera 
på problemet. 
Vad är viktigt i denna 
uträkning? 

  

9. Etablera 
kontext 

Frågor utanför 
matematiken. 
Vad är ett lotteri? 
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