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Bakgrund: Flera forskare (Chapin, O´Connor & Andersson, 2009; Mercer, 2008; Partanen, 
2007; Riesbeck, 2008; Samuelsson & Forslund Frykedal, 2014; Taflin, 2007) nämner att det 
är genom samtal som tänkande och lärande kan utvecklas, då vi under samtalet förmedlar, 
förstår och klargör våra egna och andras tankar. Enligt Mercer (2008) är språket en central del 
för elevers lärande och utveckling, men att det inte tillförs tillräckligt med 
undervisningsmöjligheter där elever får uttrycka sig verbalt vilket har lett till sämre 
skolresultat. Således finns det anledning att undersöka detta i undervisningverksamheten, då 
vår studie kan bidra till en nyansering av det beforskade området. 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva och analysera kommunikationen mellan lärare och 
elever vid matematisk problemlösning och vilka konsekvenser det kan få i undervisningen.  

Metod: För att kunna besvara våra frågeställningar har vi valt observation och intervju som 
datainsalmlingsmetoder. Val av lärare genomfördes med åtanke att personen skulle ha deltagit 
i en kompetensutveckling i matematik och vara en verksam matematiklärare. Dessa kriterier 
stämde in på vår observerade och intervjuade lärare. Läraren var verksam i en 
åldersintegrerad klass i årskurs två och tre. Vi observerade klassen under tre tillfällen och 
efter sista observationen genomfördes en intervju med läraren. 

Resultat: I studien framkom att läraren hade som avsikt att ställa fler divergenta frågor 
(frågor som öppnar upp för samtalsmöjligheter) men att resultatet visade sig vara det motsatta, 
som var fler ställda konvergenta frågor (frågor som sluter samtalsmöjligheter). Vi beräknade 
antalet ställda divergenta och konvergenta frågor ur respektive observerad lektion för att 
sedan analysera utfallet. I vår tolkning av resultatet har vi lyft både för- och nackdelar med 
lärarens kommunikationssätt. 

Nyckelord: Samtal, kommunikation, matematik, problemlösning, talk moves och diskurser. 

  

 



Förord 
Efter flera veckors intensivt arbete är vi slutligen klara med vårt första examensarbete. Vi vill 
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genomföra! Vi vill även tacka den observerade läraren och klassen för att vi fick komma till 
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vi har stöttat varandra i fram- och motgångar. 

Avslutnings vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Lisa Dimming som har guidat oss 
från första skrivna ord till sista mening. När vi har känt oss vilsna har du väglett oss i rätt 
riktning och för ditt stora engagemang för vår studie. Utan dig hade vi inte pusslat ihop alla 
delar till det arbete vi slutligen har åstadkommit! 

Enormt TACK till er alla! 

Lisa Lyrhem & Sophie Rundberg 
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Inledning  
Utifrån våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder har vi sett betydelse för verksamma 
lärare att få elever att samtala men att det inte alltid är så enkelt. I läroplanen (Skolverket 
2016, s. 9) beskrivs det i första kapitlet att skolans värdegrund och uppdrag är att "Språk, 
lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala 
[...] ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin 
språkliga förmåga.". Men enligt tidigare forskning får elever inte tillräckligt med 
undervisningsmöjligheter där de får öva på att utrycka sig verbalt och att det har lett till sämre 
skolresultat (Mercer, 2008). Något som Björklund Boistrup (2010) beskriver är att det är 
viktigt att lärare och eleverna är aktiva i samtalet för att eleverna ska utvecklas matematiskt. 
Således utifrån vad forskarna och Skolverket påpekar ligger det i vårt intresse att i vår studie 
lyfta och belysa om vikten av att förstå hur en lärare kan påverka elevernas vilja att samtala.  

Både Emanuelsson (2001) och Gisselberg (1991) anser att konvergenta frågor stänger 
lärandemöjligheter medan divergenta öppnar upp för lärande. Utifrån deras åsikter har vi 
tolkat vår studies resultat att det är mer komplicerat än att bara ställa dessa frågetyper mot 
varandra, utan att det finns flera aspekter att ta hänsyn till. För att problematisera detta har vi 
utgått från två teoretiska utgångspunkter; Talk Moves (Chapin, O’Connor & Anderson 
Canavan, 2013) och Fyra olika diskurser (Björklund Boistrup & Samuelsson, 2013a), varav 
vi har försökt att få svar på hur kommunikationen i ett matematikklassrum kan påverkas av 
lärarens samtal.   

Riesbeck (2008) beskriver att samtalet är en viktig byggsten för att utveckla elevernas 
matematiska kunnande. Vår förhoppning med arbetet är att det ska kunna bidra med att skapa 
en mer nyanserad bild på hur lärare kan utveckla elevers matematiska kommunikation. 

 

Forskningsbakgrund   
I detta avsnitt belyser vi tidigare forskning utifrån relevans av studiens syfte. 
Forskningsbakgrunden innehåller fem rubriker; Problemlösning, Samtalets betydelse, Frågors 
betydelse och Uppmuntran till samtal. Under rubriken Problemlösning beskriver vi hur en 
problemlösningsuppgift bör vara utformad för att den ska kunna klassas som en sådan uppgift. 
Därefter beskriver vi i Samtalets betydelse betydelsen av samtal inom matematik. Sedan 
förklarar vi under rubriken Frågornas betydelse hur olika frågeformer påverkar elevsvar, 
deras utveckling och lärarens uppfattning av elevers kunskaper. Slutligen, under Uppmuntran 
till samtal, förklarar vi hur lärare på ett uppmuntrande och vägledande sätt kan få elever att 
känna viljan att samtala. 

  

Problemlösning   
Taflins (2007) menar för att en uppgift ska kunna definieras som ett problem behöver 
uppgiften vara utformad så att personen som ska lösa uppgiften inte känner till några 
procedurer för lösningen och därför behöver anstränga sig för att lösa 
problemlösningsuppgiften. Med problemlösning går det att arbeta enskilt, i par eller i grupp. 
Uppgiften ska gärna utgå från samma problem, men utformas i olika svårhetsgrader, så att det 
blir ett problem för alla i elevgruppen. Taflin beskriver också att en viktig del inom 
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problemlösning är att eleverna klarar utmaningen. Sedan är det lärarens ansvar att utforma 
frågor så att eleverna kan utveckla sin förmåga att resonera.  

Taflin (2007) nämner att vid en problemlösningslektion ska det ingå samtal och att de ska leda 
till intressanta diskussioner. För att problemet ska väcka intresse menar hon vidare att läraren 
kan göra problemet vardagsnära för eleverna. Riesbeck (2008) nämner att vardagsanknuten 
problemlösning med samtal kan vara en brobyggare mellan matematiken och vardagen, vilket 
därmed kan skapa en förståelse som blir bron till varför matematik är en viktig kunskap i 
livet. Problemet behöver också anpassas efter elevernas erfarenheter och matematiska 
kunskaper för att eleverna därefter ska kunna utmanas. Taflin påvisar även att en av de 
viktigaste aspekterna vid problemlösning är dialogen mellan lärare och elev. För att dialogen 
ska vara möjlig behöver eleverna träna på sin kommunikations- och resonemangsförmåga. 
Kommunikationsförmågan innebär att eleven kan sätta sig in i och tolka andras muntliga 
uttalanden, samt kunna uttrycka sig på olika sätt matematiskt, exempelvis med hjälp av 
symboler, bild eller ord. Resonemangsförmågan innebär att eleven får förklara, argumentera 
och/eller jämföra med hjälp av ord hur hen har kommit fram till en lösning. På så sätt kan 
dialogen bidra till matematisk utveckling. 

  

Samtalets betydelse  
Ett klassiskt klassrumskoncept är enligt Chapin, O´Connor och Andersson (2009) att läraren 
föreläser och eleverna lyssnar. Eleverna förväntas också att omsätta innehållet i 
undervisningen till kunskap eftersom den vid ett senare tillfälle kommer att sättas på prov. De 
menar att ett sådant koncept kan bli problematiskt då eleverna inte har fått någon chans att 
träna på innehållet. Det kan leda till att elevernas kunskaper inte blir kompletta. Istället är det 
viktigt att eleverna får öva på sina kunskaper genom att samtala med andra då eleverna får en 
djupare förståelse med en klarare syn på vad de förstår och inte förstår.  De menar vidare att 
samtal har flera fördelar för elevers utveckling men att det är en pågående process som tar 
lång tid och behöver byggas upp på sikt av en skicklig lärare. Bergius och Emanuelsson 
(2008) beskriver att läraren har en viktig roll i att bygga upp lektioner som ska vara lustfyllda 
där elever ska vilja lära samt skapa lärandemiljöer för att utveckla sitt språk.  

Flera forskare (Chapin et al., 2009; Mercer, 2008; Partanen, 2007; Riesbeck, 2008; 
Samuelsson & Forslund Frykedal, 2014; Taflin, 2007) nämner att det är genom samtal som 
tänkande och lärande kan utvecklas, då vi under samtalet förmedlar, förstår och klargör våra 
egna och andras tankar. Vidare menar forskarna att språket är ett hjälpmedel som människan 
använder för att förstå och tolka sin omvärld. Det är med hjälp av språket som elever kan 
samtala och förklara sina tankegångar, vilket i sin tur kan hjälpa dem att konstruera nya 
tankesätt (Samuelsson & Forslund Frykedal, 2014). Chapin et al. (2009) menar att hur 
kommunikationen i samtalet används påverkar om det leder till att kunna klargöra tankar och 
få en djupare förståelse. De hänvisar till NCTM (National Council of Teachers of 
Mathematics), som är världens största matematiska utbildningsorganisation, och lyfter fram 
hur deras arbete under 20 år har uppmanat lärare att använda kommunikation under 
matematiklektioner. NCTM's slutresultat liknar vad forskarna ovan har nämnt, det vill säga att 
när elever själva berättar och hör klasskamraters matematiska tankar uttryckas kan deras egna 
tankar stödjas och klargöras. Chapin et al. menar att det är vid sådana diskussioner som 
missförstånd kan lösas, istället för att de ska förbli osagda och ouppklarade.    
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Mercer (2008) menar att språket är viktigt för elevers individuella lärande och utveckling, 
men att elever inte får tillräckligt med undervisning där de får uttrycka sig verbalt vilket har 
lett till sämre skolresultat. För att vända trenden och skapa undervisningsmöjligheter där 
elever får större möjligheter till samtal menar Mercer att eleverna behöver vara aktiva 
deltagare vid klassrumsdiskussioner. Fortsättningsvis anser Mercer att vi lär oss språk genom 
andras användning, varav lärarens användning av det matematiska språket är betydelsefullt 
för eleverna. Taflin (2007) beskriver för att en klassdiskussion ska vara gynnsam bör det ske 
med rätta matematiska termer, exempelvis rätt ordval som addition istället för plus. Arbetar 
eleverna med rätt termer lär de sig också att använda detta i sin vardag. På så sätt kan eleverna 
bli varandras resurser och utveckla varandra (Taflin, 2007). Detta nämner också Löwing 
(2004) och Riesbeck (2008) där båda anser att en förutsättning för lyckad kommunikation i 
matematikundervisningen behöver ske genom att lärare och elever har ett gemensamt språk 
och är överens om begreppens innebörd. Löwing och Riesbeck anser att detta är viktigt för att 
eleverna ska kunna samtala kring elevers olika tankar kring exempelvis en 
problemlösningsuppgift. På så sätt kan samtal bidra till att klargöra och utveckla elevers 
tankegångar och kunskaper. Partanen (2007) menar att det är när elever får tid att tänka 
individuellt som de kan förmedla det de vill ha sagt men att deras tankar först kan utvecklas 
när elever samtalar med varandra. Därmed menar Partanen även att inre tankar och yttre 
samtal parallellt är beroende av varandra.    

För att samtal ska vara utvecklande för eleverna menar Chapin et al. (2009) och Riesbeck 
(2008) att läraren behöver skapa en stöttande lärandemiljö och fungera som en guide. Något 
som Partanen (2007) också menar kan vara betydelsefullt i vägledande samtal är att läraren 
ska visa nyfikenhet för elevens tankegångar. Lyckas inte läraren med detta kommer eleverna 
troligtvis inte att utvecklas och få fördjupade kunskaper inom det tänkta kunskapsområdet 
som läraren avsåg från början (Chapin et al., 2009).  Finns inte läraren där och kan stötta 
gruppsamtalet anser Riesbeck att elevernas tankar endast bekräftas av varandra, än att de 
utmanas av läraren. Samtidigt menar Mercer (2008) att elever utan lärarstöd kan utveckla 
varandras tankar. Däremot menar Taflin (2007) att om läraren kan vara förberedd på vad 
eleverna kan tänkas komma med för lösningsförslag inom problemlösning så kommer läraren 
också att kunna förbereda frågor som kan leda elevernas tankar till en djupare förståelse. 
Taflin (s. 19) anser att "[…] lärarens roll är att vara dirigent, en lärarroll som lyfter fram 
alla elevers individuella kompetens […], en klass bestående av solister som var och en bidrar 
till en lyckad matematisk symfoni".   

 

Tystnadens betydelse  
Björklund Boistrup och Samuelsson (2013b) lyfter fram tystnadens betydelse och nämner tre 
steg där tystnad är betydelsefull. Det första steget är då läraren kommer fram till en elevgrupp 
då läraren bör iaktta och lyssna in elevernas diskussion för att ta reda på om de behöver någon 
hjälp eller vad de har tagit in för kunskap. På så sätt får eleverna chans att visa vad de redan 
vet då de får tillfälle att inleda samtalet och få förklara sina tankegångar om hur de förstår 
innehållet. Istället för att läraren avbryter elevernas tankegångar och försöker hjälpa eleven i 
något den inte behöver hjälp med är läraren tyst, på så sätt tappar eleven inte sin ursprungliga 
tanke. Det andra steget är under interaktionen då lärare eller elev tystnar mitt under sitt prat 
för att få betänketid och kunna uttrycka sig utförligare, ofta med en förklaring eller fråga. På 
så sätt kan läraren lättare hjälpa eleverna vidare i sitt arbete. Det tredje och sista steget är då 
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samtalet närmar sig sitt slut. Läraren kan använda sig av tystnad som kan uppstå på två olika 
sätt då läraren antingen väntar in elevens svar, eller om eleven har en ny fråga angående 
uppgiften. Således får eleven tid att fundera över hur den ska ta sig vidare i interaktionen med 
läraren.  

  

Frågornas betydelse    
Emanuelsson (2001) menar att lärare och elever kan samtala på olika sätt i ett klassrum. 
Vidare menar Emanuelsson att en av de vanligaste samtalstyperna är då läraren ställer frågor 
till eleverna, men beroende på hur frågan ställs kommer eleverna att kunna svara på olika sätt. 
Som lärare är det viktigt att tänka på varför frågan ställs och vad läraren vill få syn på samt 
hur frågan är utformad för att på så sätt kunna utveckla eleven på bästa sätt. Bergius och 
Emanuelsson (2008) beskriver att beroende på vad läraren vill ta reda på är det viktigt att 
tänka efter innan frågor ställs då en fråga som Förstår du? inte är bra då elever kan svara ja 
eller nej, medan en uppmaning som Visa mig hur! är bättre då elever behöver förklara sina 
tankar.   

Emanuelsson (2001) och Gisselberg (1991) beskriver två frågeformer; slutna och öppna 
frågor. I klassrumsinteraktioner beskriver de att slutna frågor stänger lärandemöjligheter för 
elever, medan öppna frågor istället vidgar möjligheterna till lärande för eleverna. Dessa två 
frågeformer benämner Gisselberg som konvergenta och divergenta. Konvergenta frågeformer 
är stängda frågor som handlar om att få fram ett specifikt svar. Konvergenta frågor kan lyda: 
Hur mycket blir hälften av 20?, Förstår du? eller Är vi överens?. Divergenta frågeformer är 
öppna frågor som kan ha flera svarsmöjligheter som kan riktas och få olika svar beroende på 
elevernas erfarenheter. Det är tankegången som är i fokus för att kunna synliggöra lärandet. 
Divergenta frågor kan lyda Hur tänkte du då?, Hur kommer det sig? eller Kan du berätta mer 
om hur du tänker?.   

Partanen (2007) beskriver att om frågor uteblir i samtalet får eleverna inga möjligheter att 
utveckla sitt tänkande eller resonerande. Vidare beskriver han vikten av att tänka på vilka 
frågor som ställs. Frågor där elever får beskriva och blir vägledda är bra. Han beskriver att 
elever inte ska bli tillrättavisade då det kan leda till att elever tycker att samtalet blir en kamp. 
Istället kan läraren lyfta fram elevernas tankar med en följdfråga till exempel Intressant, hur 
tänker du då?. På så sätt visar läraren intresse för att alla elevers tankar är värdefulla. Taflin 
(2007) beskriver att när läraren ger eleverna betänketid skapas också möjligheter till variation 
av matematiska idéer hos eleverna, och därför också tillfällen till matematiklärande. Genom 
sådan planering blir undervisningen mer varierad och skapar flera sätt att hantera det 
matematiska innehållet på.  

   

Uppmuntran till samtal  
Enligt Riesbeck (2008) tillåter samtalet människor att dela erfarenheter med varandra. Vid 
samtal publicerar vi våra tankar för andra att reagera på och resonera vidare med. Riesbeck 
anser att samtalet är nödvändigt för att kunna avläsa, tolka och förstå andras reaktioner, 
kunskaper och omvärldsuppfattningar.  

För att ett matematiskt problem ska kunna skapa möjligheter till intressanta diskussioner med 
matematiskt innehåll bör det enligt Taflin (2007) finnas tillgång till alternativa lösningar som 
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bygger på olika matematiska idéer som uttrycks med olika representationer. Således lär 
eleverna av varandra och är varandras resurser. Förekommer det dock endast en 
lösningsvariant kommer inte diskussionen att bli lika produktiv som när lösningar kan 
granskas och jämföras med varandra. Skulle lösningarna visa sig vara likartade menar Taflin 
att läraren inte får syn på elevernas matematiska idéer eller resonemang mer än att de har 
bekräftat vad läraren har lärt ut, vilket Taflin anser vara viktigt för elevernas matematiska 
utveckling.  

För att uppmuntra eleverna till samtal menar Löwing (2004) att en av de viktigaste aspekterna 
är att eleverna ska förstå undervisningens innehåll, då är lärarens medvetenhet om elevernas 
förkunskaper betydelsefull, som också är en av de viktigaste förutsättningarna för en 
meningsfull inlärning. Besitter inte läraren denna medvetenhet menar Löwing att lärare och 
elever riskerar att prata förbi varandra, exempelvis att läraren ställer ledande frågor som kan 
leda eleven till rätt svar utan att eleven själv har förstått hur det gick till. En annan viktig 
aspekt som Löwing påvisar är lärarens kompetens i undervisningsämnet. Löwing menar att 
kommunikationens och inlärningens meningsfullhet är beroende av lärarens kompetens att 
samordna det med medvetenhet om elevers förkunskaper och de egna ämneskunskaperna.  

Riesbeck (2000) påvisar att uppmuntran till samtal kan ske genom att läraren ger konkreta 
direktiv till eleverna. Exempel på dessa direktiv kan vara uttryck som fundera, diskutera, 
berätta, jämföra och prata för att få eleverna att komma igång med samtal. Riesbeck anser att 
sådana verb får eleverna att samtala mer än vad de annars hade gjort, samt att de kan 
uppmuntra eleverna att argumentera och reflektera kring matematiska uppgifter och/eller 
lösningar. "De förutsättningar lärarna ger eleverna genom sina instruktioner bestämmer i 
hög grad villkoren för elevernas arbete." (s. 46), Riesbeck anser att det inte ska ligga i 
lärarens främsta intresse att kontrollera om eleven har gjort en beräkning rätt eller fel, utan på 
hur en uppgift tolkas språkligt och behandlas, samt att dokumentera vilka villkor och 
antaganden eleven tror gäller. Eleverna behöver också få tid att analysera och ifrågasätta den 
egna erfarenheten och att få jämföra egna uppfattningar med andras för att på så sätt kunna 
utveckla sina personliga matematiska kunskaper, enligt Riesbeck.  

Ett tillåtande klassrumsklimat anser Heyer och Hull (2014) ligger i lärarens ansvar, 
framförallt när det kommer till att visa att alla frågor, svar och arbeten är tillräckligt bra. De 
menar att det ska vara tillåtande, varmt och utvecklande för alla och ingen ska förlöjligas. En 
grundförutsättning för allas trevnad i klassrummet är, enligt Heyer och Hull, att allas tankar, 
idéer, frågor och svar är tillåtna. Detta för att allas kompetens ska kunna tillvaratas. Heyer och 
Hull påvisar att öppna frågor till eleverna är att föredra då de kan locka fram deras tankar. 
Vidare anser de även att missuppfattningar och frågor är positivt för undervisningens 
utveckling, samtidigt som de belyser vikten av att ingen ska behöva känna ett misslyckande 
då läraren behöver göra klart för eleverna att alla ska behandlas med respekt. Att diskutera 
arbeten är enligt Heyer och Hull en viktig del i lärandeprocessen.  
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Styrdokument   
I kursplanens (Skolverket, 2016) syftesdel för matematik beskrivs det att undervisningen ska 
bidra till att utveckla matematiska kunskaper och att formulera, beskriva och reflektera kring 
problem, värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska vidare lära sig 
att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang som ska bidra till att de ska kunna 
kommunicera om matematik i vardagen och matematiska sammanhang. 

Enligt läroplanens (Skolverket, 2016) kunskapskrav ska eleverna i årskurs 3 ha godtagbara 
kunskaper i att beskriva tillvägagångssätt och ge enkla omdömen om resultats rimlighet. 
Eleverna ska också till viss del kunna samtala, föra resonemang, samt ställa och besvara 
frågor om hur de har gått tillväga och löst en uppgift. Eleverna ska också ha grundläggande 
kunskaper om matematiska begrepp. 

 

Syfte   
Syftet med studien är att beskriva och analysera kommunikationen mellan lärare och elever 
vid matematisk problemlösning och vilka konsekvenser det kan få i undervisningen.  

Frågeställningar 
Ur syftet utkristalliserar sig följande frågor: 

1. Hur ser fördelningen mellan divergenta och konvergenta frågor ut? 
2. Vilka divergenta och konvergenta frågor ställer läraren? 
3. Vilka diskurser skapas i kommunikationen? 

 

Teoretiska utgångspunkter  
Under denna rubrik redovisas de teoretiska utgångspunkter som användes vid analysen av den 
insamlade empirin. Vi valde att utgå från två olika teorier om elevers matematiklärande; Talk 
Moves (Chapin, O’Connor & Anderson Canavan, 2013) och Fyra olika diskurser (Björklund 
Boistrup & Samuelsson, 2013a). Talk Moves är en checklista som handlar om olika typer av 
frågor som kan ställas under en matematiklektion. Fyra olika diskurser belyser hur olika 
kommunikationsmönster kan påverka elevernas lärande. Dessa två teoretiska utgångspunkter 
valdes för att de skulle hjälpa oss i vårt resultat att kunna kategorisera in och sedan analysera 
materialet utifrån tidigare forskning.  

 

Talk Moves 
Michaels och O'Connor (2013) upplever att många lärare tycker det är svårt att skapa bra 
diskussioner i klassrummet eftersom lärarna inte vet hur de ska gå till väga för att få alla 
elever att vara aktiva i samtalen. De menar vidare att genom att ha denna vetskap skulle 
läraren ha nytta av ett samtalsverktyg. 

Chapin et al. (2009) beskriver att lärare från början måste bygga upp en bra grund för ett 
tillåtande klassrumsklimat för att sedan kunna skapa produktiva klassrumsdiskussioner. För 
att bygga upp ett bra klassrumsklimat måste läraren sätta upp grundregler. Det är också viktigt 
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att dessa regler följs upp. De menar att det är viktigt att lärare och elever visar varandra 
respekt, lyssnar på varandra, väntar in varandras kommentarer och åsikter, samt att alla ska få 
chansen att komma till tals.  

När läraren har byggt upp ett sådant klimat kan läraren i nästa steg skapa produktiva 
klassrumsdiskussioner. För att få eleverna att bli aktiva i samtalen har Chapin, O´Connor och 
Andersson Canavan (2013) utvecklat Talk Moves, som de också kallar för en checklista, att 
användas för att skapa produktiva klassrumsdiskussioner.  

 
Figur 1. Modell från Talk Moves (Chapin, O’Connor & Anderson Canavan, 2013) (vår översättning till svenska) 

Chapin et al. (2013) beskriver att med dessa mål kan eleverna lättare känna att deras idéer och 
resonemang tas på allvar, att eleverna respekterar varandra och att det inte förekommer några 
förlöjliganden. De menar också att varje mål kan vara effektivt för progressionen mot att 
uppnå stöttande och produktiva samtal för matematiskt tänkande och lärande. 

 

Fyra olika diskurser  
Björklund Boistrup och Samuelsson (2013a) menar att det är i skolmatematiken som eleverna 
kan få erfara en mängd olika upplevelser, som skapar olika uppfattningar och känslor för 
matematik i allmänhet. De beskriver att det grundar sig i hur läraren väljer att uppmärksamma 
elevens lärande, och hur detta sätts i relation till bedömning. Sammanfattningsvis fortsätter de 
att förklara hur sådana lärarval har sitt ursprung i klassrummets diskurs. Diskurser är flera 
slags minikulturer där olika normer ingår men att diskurser i klassrum kan variera. Björklund 
Boistrup och Samuelsson har i sin studie kommit fram till fyra olika varianter på hur 
klassrumsdiskurser kan se ut, dessa sammanfattas nedan.  

Diskurs ett - "Gör det fort gör det rätt"  
Enligt Björklund Boistrup och Samuelsson (2013a) handlar denna diskurs ofta om att 
elevernas kvantitativa uträkningar, vilka läraren inte värderar i koppling till elevernas lärande. 
Lektionerna utgår ofta från procedurförmågan, vilket innebär att en person vet hur en specifik 
uppgift ska räknas ut. Samtalet är inte i fokus under lektionen, läraren bjuder inte in eleverna 
till att diskutera. Frågorna som ställs är slutna och läraren har sedan innan tänkt ut svaret. Det 
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är svårt att se om eleverna har uppnått målet med lektionen när läraren istället lägger fokus på 
hur många rätt eller fel svar eleven har. Läraren är styrd efter det läromedel som används och 
tänker inte till kring sin undervisning, detta leder till att undervisningen inte blir 
individanpassad och att eleverna inte vet vad de behöver arbeta mot för mål. Läraren försöker 
inte heller vidareutveckla elevernas tankar. 

Diskurs två - "Vad som helst duger"  
I denna diskurs sker återkopplingen från lärare till elev. Fokus ligger dock inte på hur eleven 
kommit fram till rätt svar utan eleven får beröm oavsett svar, detta leder till att uppskattningen 
tappar sitt värde. Detta kan få negativa effekter på elevernas uppfattningar om vad som 
stämmer inom matematiken. Läraren värderar elevens prestationer i form av en skala utifrån 
hur bra elevsvaret är. Läraren är den person i klassrummet som leder samtalet. Under 
samtalen finns det inga tysta sekvenser där eleverna har tid att tänka efter och 
kommunikationen går väldigt fort. När frågor ställs är det mestadels slutna frågor i denna 
diskurs, men det förekommer också öppna frågor. Dock sker ingen återkoppling i form av 
matematiska utmaningar. Vid de tillfällen som eleverna får tillfälle att resonera passar läraren 
på att vara passiv i samtalet och ingriper heller inte om eleverna inte resonerar matematiskt 
riktigt. Varken denna diskurs eller diskurs ett inbjuder eleverna till samtal för att få uttrycka 
sina tankar, vilket hade kunnat bidra till viljan att lära sig mer (Björklund Boistrup & 
Samuelsson, 2013a). 

Diskurs tre - "Öppenhet med matematik"  
I denna diskurs sker det både återkopplingar mellan elev-lärare och lärare-elev. Den 
matematiska processen är i fokus och läraren ställer många öppna frågor, syftet med frågorna 
är att öppna upp för diskussion och läraren vet inte alltid svaret själv. Inriktningen i denna 
diskurs är faktakunskap och förståelse, samt hantering kring begrepp och metoder men det 
förekommer också matematiska utmaningar. Eleven kan ibland själv få styra över vad den vill 
veta mer om i matematik och få utveckla detta. När det samtalas i klassrummet lyfter läraren 
alla elevers tankar för att eleverna tillsammans sedan ska diskutera och komma fram till 
svaret. Enligt Björklund Boistrup och Samuelsson (2013a) förekommer det inte ofta tystnader 
i denna diskurs, men när läraren eller elever pratar sker det under längre perioder än under de 
två tidigare diskurserna. Beroende på vad läraren vill lära ut eller vad eleven vill lära sig sker 
hela tiden val om hur man gå till väga för att lära ut, lära sig och att bedöma på bästa sätt. Till 
exempel när läraren väljer uttrycksform (använder sig av konkret material, bilder, ord och 
matematiska symboler) i undervisningen kan detta begränsa eleven eftersom läraren har haft 
en tanke med sitt val i att lära ut en specifik matematisk idé. Något som skiljer sig från de 
tidigare diskurserna är att denna diskurs inbjuder mer till att eleverna får uttrycka sina tankar 
vilket kan bidra till viljan att lära sig mer. 

Diskurs fyra - "Resonemang tar tid"  
I denna diskurs menar Björklund Boistrup och Samuelsson (2013a) att det sker återkopplingar 
och i början av varje lektion framgår det tydligt vad som förväntas av eleverna, och under 
lektionen ger läraren återkopplingar i relation till lektionens mål. Eleven vet hur hon/han 
ligger till och vad nästa steg är. Under lektionerna förekommer det ofta öppna frågor där det 
finns flera olika svar och läraren vet inte innan vad svaret kommer att bli. Som i diskurs tre 
diskuteras det också här om lektionens innehåll och vilka uttrycksformer som ska användas, 
detta för att eleverna ska få en djupare förståelse. Något som skiljer denna diskurs ifrån de 
andra är vikten av tystnad som sker oftare och kommunikationen mellan lärare och elev sker 
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med ett lägre tempo. Eleverna ska erbjudas tid att både tänka och att få formulera sig i ord, 
detta för att engagera eleverna i sitt matematiklärande då olika matematiska processer ska få 
tid att bearbetas. När läraren planerar matematiklektioner bör läraren utgå från kursplanen i 
matematik, samt att i denna diskurs är det viktigt att eleverna inbjuds till samtal som är viktigt 
i arbetsprocessen för att de ska känna sig engagerade och kunna utvecklas.   

  

Metod   
I vårt examensarbete har vi använt oss av en kombination av kvalitativ och inslag av 
kvantitativ metod. Insamling av empirin skedde kvalitativt i form av observationer och 
intervju medan bearbetningen av den insamlade empirin från observationerna både 
genomfördes kvalitativt och kvantitativt. I kommande avsnitt kommer vi att beskriva 
metodval, urvalsprocess och hur vi samlade in och bearbetade empirin. Vidare kommer de 
forskningsetiska ställningstagandena och studiens tillförlitlighet att diskuteras. I 
metodavsnittet har vi använt oss av åtta rubriker; Litteratursökning, Klassrumsobservation 
och lärarintervju, Urval, Genomförande, Ljudinspelning och fältanteckningar, Bearbetning 
av empiri, Forskningsetiska ställningstagande och Tillförlitlighet och giltighet. 

 

Litteratursökning 
För att söka information kring vad som är relevant för vad vår studie syftar till har vi valt att 
läsa och samla in litteratur genom studentuppsatser, forskningsartiklar, läromedel och 
avhandlingar. Den forskning vi har valt att lyfta fram med relevans för vår studie har 
synliggjorts under rubriken Forskningsbakgrund. I första hand har vår handledare gett förslag 
på olika avhandlingar och analysverktyg som skulle kunna komma till användning för oss i 
vår studie. Därefter använde vi oss av sökmotorer som Google Schoolar, Digitala 
vetenskapliga arkivet (Diva) och avhandlingar.se. Sökmotorerna valdes utifrån en kurs i 
vetenskapligt skrivande med förberedande föreläsningar som handlade om att lära sig att söka 
och hitta användbara uppsatser, avhandlingar och andra dokument, som föreläsarna hade 
hänvisat till. De sökord som användes var problemlösning, matematik, samtal, språk, frågor, 
kommunikation, klassrumstystnad, diskurs, mathematics, conversation, communication, 
language och talk moves. Vi har också sökt efter dokument via Skolverket och 
Studentlitteratur via Högskolan Västs bibliotek. Alla källor som verkade vara relevanta för vår 
studie har skumlästs, därefter beslutande vi om källan skulle användas eller ej. Urvalet som vi 
beslutade att använda lästes därför mer detaljerat för att fördjupa våra kunskaper kring 
området som skulle komma till användning och ligga till grund för studiens 
forskningsbakgrund. 

 

Klassrumsobservation och lärarintervju 
Under vår studie observerade vi undervisningen i klassrummet för att fånga samtalet mellan 
lärare och elever. Genom observation beskriver Esaiasson et al. (2017) att observatören kan få 
syn på processer eller strukturer som är svåra att uttrycka verbalt under en intervju.  

Vi fann det intressant att undersöka samtalets betydelse i matematikklassrummet utifrån att vi 
upplevt det betydelsefullt från våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder. För att kunna 
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undersöka och analysera klassrumspraktiken valde vi att genomföra observationer. Genom 
observation beskriver Esaiasson et al. (2017) att observatören kan få syn på processer eller 
strukturer som är svåra att uttrycka verbalt under en intervju. Efter detta val förberedde vi oss 
inför kommande observationer genom att inhämta och fördjupa våra kunskaper från tidigare 
forskning utifrån vårt syfte. Det hjälpte oss med att konstruera frågeställningarna. Fangen 
(2005) nämner att det kan vara till fördel att låta frågeställningarna växa fram vid 
observationsstudier. Författaren menar vidare att avgränsningar i form av generella frågor kan 
vara bra, då en helt öppen metod skulle bli för omfattande medan en smal hypotes eller teori 
skulle kunna leda till att viktig information utelämnas. 

Som tidigare redovisats kan observationer synliggöra vad som händer i praktiken. Däremot 
nämner Esaiasson et al. (2017) och Kylén (2004) att observationer inte synliggör människors 
intentioner med vad som händer, inte heller dennes känslor eller tolkning av olika situationer. 
Kvale och Brinkmann (2014) nämner vidare att vid en intervju kan man få syn på 
informantens perspektiv. Vi valde därför att använda oss av observationer och en intervju för 
att få en fördjupad syn på lärarens perspektiv och tolkningar kring de observerade lektionerna. 

Lantz (2013) beskriver att beroende på vilken intervjuform som tillämpas får man olika typer 
av information. I vår studie valde vi att genomföra en strukturerad intervju (se bilaga 2), 
författaren beskriver att frågorna är utskriva sedan innan utifrån vad forskaren ser av intresse 
att ta reda på och att frågorna ställs i en på förhand bestämd ordning. Vi inledde med 
allmänna frågor, vilket är något som Tjora (2012) beskriver som positivt då den som blir 
intervjuad lättare kommer igång och pratar. Sedan ställdes mer specifika frågor om ämnet; 
samtal under problemlösningslektioner för att få lärarens perspektiv på samtalet och dess 
betydelse vid matematisk problemlösning i klassrummet. 

 

Urval  
Det var av vikt att observera och intervjua en verksam lärare som aktivt undervisade en klass i 
matematik men som också antingen skulle vara nyexaminerad (det vill säga de senaste två 
åren) eller skulle ha genomgått kompentensutveckling i Matematiklyftet, detta för att läraren 
ha så ny kunskap som möjligt inom matematikdidaktik. Matematiklyftet är en 
kompetensutveckling som genomförs med kollegor på arbetsplatsen för att utvecklas 
tillsammans genom att arbeta sig igenom ett material som Skolverket har arbetat fram och 
finns att hämta på skolverkets hemsida för verksamma lärare. Det är olika hur många moment 
som genomförs men varje moment arbetas med i tre steg. Först läser läraren förbestämt 
material på egen hand. Sedan träffas lärarna i grupp för att samtala om materialet och planera 
upp en lektion, därefter genomförs en undervisning i den egna klassen. Materialet är framtaget 
av forskare och personer runt om i landet (Skolverket, 2017). Vi tror att en lärare som nyligen 
gått Matematiklyftet skulle ha uppdaterade matematikkunskaper och fått utökade kunskaper 
inom matematikdidaktik. Således ville vi att läraren, som skulle komma att bli observerad och 
intervjuad i vår studie, skulle ha genomgått denna kompetensutveckling. Utifrån dessa 
kriterier gjorde vi ett bekvämlighetsurval. Det innebär enligt Bryman (2008) att forskaren 
känner till respondenten som råkar vara tillgänglig vid tiden för studien. Detta stämde i 
enlighet med vårt urval då läraren var bekant med oss båda och hade de kriterier vi sökte samt 
att hon hade tid att planera in våra besök. Denscombe (2016) menar att ett bekvämlighetsurval 
kan vara passande vid tidsbegränsade studier och eftersom vår studie pågick under en 
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begränsad tid var det till vår fördel att observera och intervjua en lärare utifrån 
bekvämlighetsurval. 

Läraren som valdes ut arbetade på en skola i västra Sverige i en ort med cirka 2000 invånare. 
Hon arbetade i en åldersintegrerad klass med 12 elever i årskurs två och tre som vi besökte 
vid tre tillfällen då vi observerade matematiklektionerna och gjorde en avslutande intervju 
med läraren. 

  

Genomförande 
Insamlandet av empiri gick till så att vi började med att fråga klassläraren om vi fick utföra en 
studie i hennes klass. Läraren samtyckte och i och med det gjordes en muntlig 
överenskommelse. Därefter skrev vi ett medgivandebrev (se bilaga 1) till elevernas 
vårdnadshavare, som delades ut innan observationerna och intervjun ägde rum. Samtliga 
elever fick medgivandet från vårdnadshavare att delta i studien. Överenskommelsen och 
medgivandebrevet innehöll de forskningsetiska principerna som beskrivs under rubriken 
Forskningsetiska ställningstaganden. Medgivandebrevet användes för att synliggöra 
elevernas rättigheter och för att barn under 15 år enligt Vetenskapsrådet (2011) behöver ha 
vårdnadshavares medgivande för deltagande i studier. Under vårt första observationstillfälle 
presenterade vi oss och vår studie samt förklarade att elevernas medverkan var frivillig.  

För att samla in empirin genomfördes tre klassrumsobservationer som var mellan 35–45 
minuter vardera och en intervju med läraren som pågick under 40 minuter. Under samtliga 
observationer hade läraren en ljudinspelare på sig. Vi antecknade i ett observationsschema 
intressanta händelser under lärarens konversationer med eleverna och som vi ansåg skulle 
kunna vara användbart för vår analys. Ljudinspelningen ägde också rum under intervjun med 
läraren varav ljudinspelaren låg på bordet mellan oss för bästa möjliga upptagning av ljud från 
oss alla tre. Vi valde att göra ljudinspelningar för att vi skulle kunna lyssna igenom materialet 
igen efter observationerna.  

Under den första observationen delade läraren upp eleverna i två rum vilket ledde till att vi 
delade på oss. Den andra observationen skedde i helklass i ett och samma rum där vi satt på 
var sin sida av klassrummet, det samma gällde under sista observationen.  

  

Ljudinspelning och fältanteckningar  
Som tidigare nämnts valde vi att spela in observationerna och intervjun med ljudupptagning 
samt att anteckna under observationerna. Lantz (2013) menar att det kan vara svårt att 
samtidigt ställa frågor, lyssna och anteckna under observations- och intervjutillfället, därför är 
det en fördel att använda ljudinspelning vid både observationer och intervjuer. Något som 
också Repstad (2007) beskriver är att ljudinspelning är en bra då det i arbetet med analysen 
kan vara lättare att gå tillbaka i materialet. Något som vi diskuterade innan var om vi skulle 
välja ljudinspelning eller filminspelning. Repstad nämner att tonfall får man med på 
ljudinspelning men inte miner och gester. Vi övervägde detta men bestämde oss för att inte 
använda oss av filminspelning då klassrummet bestod av flera rum. Vi ansåg det som 
problematiskt att få med allt på film och att det kunde bli bättre med ljudinspelning då vårt 
syfte var att studera vad läraren sade under de observerade lektionerna. Eftersom 
ljudinspelningen skötte sig självt efter igångsättningen, samt med vår medvetenhet kring 
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filminspelningars fördelar hade vi möjligheten att även anteckna under observationerna, vilket 
vi valde att göra. Anteckningarna var händelser som ljudupptagningen inte kunde ta upp, 
händelser som vi ansåg kunde vara intressant för vår studie. Vi placerade oss i klassrummets 
två rum för att på så sätt hela tiden kunna följa lärarens konversation med eleverna utan att vi 
skulle följa efter henne och skapa onödiga rörelser och distraktionsmoment för eleverna.  
Inför första observationstillfället förberedde vi oss genom att skriva fram ett 
observationsschema. Patel och Davidson (2011) beskriver att ett observationsschema kan vara 
bra för att hålla sig till det som ska undersökas och att det kan utformas på olika sätt. I vårt 
observationsschema (se bilaga 3) har vi valt att ha med tid, var läraren befann sig i rummet 
och övriga händelser som skulle kunna tänkas vara betydelsefulla. 

Som nämnt tidigare var det viktigt i vår studie att kunna banda in alla samtal, därför prövade 
vi innan observationerna att spela in ljud i ljudinspelaren för att se hur det fungerade och 
kontrollerade ljudet. Det som fungerade bäst och som läraren använde sig av var en 
ljudinspelare med tillhörande headset. 

  

Bearbetning av empiri 
Efter observationerna och intervjun valde vi att transkribera allt ljudinspelat material. Fejes 
och Thornberg (2009) menar att detaljer annars lätt kan förbises om en transkribering inte 
genomförs. De menar vidare att transkribering bör ske i samband med att lyssna igenom 
ljudinspelningen om och om igen för att inte missa något och på så sätt också få en förståelse 
för vad samtalen innehöll. Vi följde Fejes och Thornbergs vägledningar och märkte också att 
vi på så sätt fick en djupare kännedom för samtalens och intervjuns innehåll. Därefter kodade 
vi lärarens frågor som divergenta eller konvergenta frågor för att vi lättare skulle kunna 
orientera oss i materialet. Det gjorde att vi på ett mer konkret sätt kunde se skillnad på 
lärarens frågeställningar. Vi sorterade de divergenta frågorna genom att kategorisera dem med 
hjälp av en av våra teoretiska utgångspunkter - Talk Moves. I kategoriseringen utgick vi från 
de mål och punkter som Chapin et al. (2013) har arbetat fram. Vi vill också lyfta fram att 
läraren i denna studie inte utgick från denna checklista inför våra observationer. Den är en 
teoretisk utgångspunkt som vi istället har valt att jämföra vårt resultat med utan lärarens 
vetskap i förväg för att på så sätt inte kunna påverka vårt resultat. Tjora (2012) beskriver det 
positiva med kategorisering är att materialet får en struktur inför analysen, och med 
kategorisering växer resultat fram samt som ska besvara forskningsfrågorna. Utöver denna 
kategorisering sorterade vi även in händelser från observationer och intervju in i vår andra 
teoretiska utgångspunkt - Fyra olika diskurser som är framskrivna av Björklund Boistrup och 
Samuelsson (2013a).  

För att lyfta fram den konkreta skillnaden mellan observationernas antal ställda divergenta 
och konvergenta frågor av läraren valde vi att lägga till en kvantitativ del i vår studie för att 
särskilja och beräkna de frågor läraren använde under våra tre observationer. Denscombe 
(2000) menar att god forskning blandar både kvalitativ och kvantitativa metoder men att man 
ofta väljer en metod som utgångspunkt, det här för att få ut ett så trovärdigt resultat som 
möjligt. Denna kombination av metoder var något som vi anammade i vår studie. I den 
kvantitativa delen har vi valt att särskilja och beräkna lärarens ställda frågor genom att med 
hjälp av varje observations transkribering kategorisera in frågorna i divergent eller konvergent 
kategori samt beräknat det sammanlagda antalet frågor för att därefter även beräknat antalet 
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frågor i respektive kategori. På så sätt fick vi reda på de två mest väsentliga delar vad gäller 
den kvantitativa delen i vår studie, vilka är; vetskapen kring hur många procent av frågorna 
som var divergenta eller konvergenta i respektive observation som i sin tur tillförde oss 
tillgången att jämföra de procentuella skillnaderna mellan observationerna. 

 

Forskningsetiska ställningstaganden  
Vetenskapsrådet (2011) beskriver att det är viktigt att få fram ny kunskap men att de 
medverkande måste skyddas, man beskriver fyra områden som forskare behöver ta hänsyn till 
i sina studier. Dessa är; sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. Utifrån dessa 
har vi planerat och genomfört vårt examensarbete. Inför vår empiriinsamling utfördes ett 
muntligt medgivandesamtal med lärare, samt att vi skapade ett medgivandebrev till elevernas 
vårdnadshavare (se bilaga 1), detta för att deltagarna skulle få syn på sina rättigheter. 
Vårdnadshavare och elever blev informerade om examensarbetes syfte och vad det innebar att 
delta samt att deltagandet var frivilligt och att eleverna fick avsluta sin medverkan när som 
helst. Det togs också upp att materialet bara kommer att användas i detta examensarbete och 
att eleverna var anonyma. I vårt resultat förekommer det ibland dialoger mellan lärare och 
elever, då eleverna vi observerat är anonyma är de förekommande namnen fiktiva. 

 

Tillförlitlighet och giltighet   
Vi har i vår studie samlat in relevant empiri som behandlar vårt syfte och våra 
forskningsfrågor. Vår ambition med våra val av samtliga metoder var att de tillsammans 
skulle kunna leda oss till ett tillförlitligt resultat av studien. Våra metodval bestod av 
ljudinspelade observationer och en intervju. Restad menar "Att kombinera olika metoder ger 
ett bredare empiriunderlag och en säkrare grund för tolkningen." (Repstad, 2007, s. 28). 
Genom att kombinera observation med intervju beskriver Repstad att en undersökning kan 
genomföras för att se hur väl det informanten gör överensstämmer med intervjusamtalet. På så 
sätt förstärks empiriunderlaget och därmed också studiens tillförlitlighet. 

Under våra observationer var vi medvetna om att vår närvaro varken var en naturlig del av 
lärarens eller elevernas vardag och att det kunde bli en konstlad situation då de möjligtvis inte 
gör som de brukar. Lantz (2013) menar att informatörerna kan känna obehag av att bli 
ljudinspelade. Vi upplevde dock inte detta som ett problem då eleverna istället var 
intresserade och ville veta mer om vår närvaro. Samtidigt som vi är medvetna om att det 
kunde ha inneburit att elevernas beteenden var annorlunda i jämförelse med om ni inte varit 
där, men vi försökte avdramatisera så gott vi kunde genom att förklara att vi ville vara med på 
en matematiklektion och se hur läraren arbetade. 

I vårt examenarbete har vi studerat en lärare genom kvalitativa observationer under tre 
matematiklektioner. Vi valde också en kvalitativ intervju. Enligt Alvehus (2013) är en 
kvalitativ forskningsmetod en tolkande forskning. Han menar vidare att i en kvalitativ 
forskning behöver forskaren titta på studien med kritiska ögon för att studien ska bidra till en 
utökad förståelse av det specifika området. Vår studie blev en tolkning av hur samtalet kan se 
ut i ett klassrum mellan lärare och elev, vilket kan bidra till en nyansering av det studerade 
området som kan bidra med utökad kunskap inom området. Då vi var två personer som 
förberedde, genomförde och analyserade resultatet har vi kunnat se olika saker som hände 
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under observationerna, än vad en person hade kunnat åstadkomma på egen hand. Bell och 
Waters (2016) nämner att det inte går att generalisera när man bara utför studien på ett ställe. 
Eftersom vår avsikt inte har varit att generalisera vårt resultat, gjorde vi istället observationer 
och intervju med en lärare för att sedan istället kunna gå djupare in och besvara studiens syfte 
och frågeställningar. 

 

Resultat 
I resultatet redovisas analysen av den insamlade empirin utifrån våra forskningsfrågor; Vilka 
frågor och följdfrågor ställer läraren till eleverna?, Hur inbjuder och uppmuntrar läraren till 
samtal? och Vad säger läraren om samtalet och dess betydelse vid matematisk 
problemlösning i klassrummet?  under två rubriker; Klassrumsobservationer och 
Lärarintervju. Under rubriken Klassrumsobservationer har vi beskrivit vår studies 
observerade lektioners utformning, samt kategoriserat in divergenta och konvergenta i två 
skilda underrubriker utifrån Chaplin et al. (2013) checklista – Talk Moves - varav 
underrubrikerna är Divergenta frågor och Konvergenta frågor. Ytterligare en underrubrik 
under Klassrumsobservationer är Klassrumsklimat där vi har beskrivit klassrumsandan under 
vår studies observationer utifrån Björklund Boistrup och Samuelssons (2013a) Fyra olika 
diskurser. Slutligen presenteras intervjun med läraren under rubriken Lärarintervju.   

 

Klassrumsobservationer 
Samtliga observationer utgick läraren från metoden EPA (det vill säga arbete enskilt, i par, 
alla). Under första observationen arbetade eleverna enskilt och sedan i par. Under hela andra 
observationen samtalade lärare och elever i ring kring första observationens matematiska 
problem. Under tredje observationen satt klassen samlade i ring och arbetade med alla delar i 
metoden EPA. 

Problemen som läraren använde under observationerna var att inhandla fiskar, ett 
chokladbollsrecept, en trollmammas utdelning av mat, samt att läraren tog upp ett problem 
som eleverna tidigare hade varit med om för att skapa en förståelse från tidigare erfarenheter 
(se bilaga 4).  

 

Divergenta frågor  
Under de tre observationerna ställdes det olika många divergenta frågor. Av samtliga frågor 
under första observationen var cirka 25% divergenta frågor, andra observationen innehöll 
cirka 38% och den tredje observationen innehöll cirka 32% divergenta frågor.  

Nedan beskrivs det vilka frågor den observerade läraren ställde utifrån Chaplin et al. (2013) 
checklista. Vi har delat in lärarens frågor till eleverna i checklistans fyra mål med tillhörande 
underrubriker. 

 

Mål ett: Hjälp enskilda elever att dela med sig, förklara och klargöra sitt eget tänkande.  
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Första målet har delats in i tre olika underrubriker; Tid att tänka, Berätta mer och Menar 
du…?. 

 

Tid att tänka  
Under alla observationer uppmuntrade läraren samtliga elever att delta i samtalet. När de 
divergenta frågorna var ställda följdes de upp av betänketid, som kunde vara både kort och 
lång. Ett exempel på en kort betänketid var på cirka 1 sekund, detta hände när eleverna svarat 
på första frågan och läraren ställde en följdfråga. En längre betänketid var exempelvis på cirka 
14 sekunder, under denna tid fick alla elever tänka tyst kring det givna problemet och vilka 
metoder de kunde använda sig av när de löste uppgiften. När eleverna arbetade enskilt fick de 
tid att skriva ner sina tankar och uträkningar för att sedan samtala om dem i par eller grupp.   

  

Berätta mer  
För att utveckla elevernas svar förekom ofta en divergent följdfråga, exempelvis Hur tänkte 
du då? eller Hur gjorde du då?. Det förekom också att läraren ställde följdfrågor till paren, 
exempelvis Hur tänkte ni när ni löste uppgiften?. Vid sådana frågor deltog alla elever i 
samtalet. För att föra samtalet vidare förekom det vid vissa tillfällen att läraren ville klargöra 
elevernas svar. Ett exempel var när en elev berättade om när han började skriva ner ett eget 
problem men suddade ut det, då följde läraren upp med frågan; Hur tänkte du från början?. 
Vidare ledde denna fråga till att eleven istället berättade om sin tanke som visade sig vara ett 
matematiskt problem, som resten av klassen sedan fick lösa.   

Under första observationen uppstod en konversation mellan läraren och två elever då läraren 
ville få fram elevernas lösning kring en uppgift ställde hon frågan; Får jag fråga en sak, jag 
blir så nyfiken på hur ni tänkte här. När det blev fem kakor?. Som svar på det konstaterade en 
elev att hennes uträkning var fel och att klasskamratens svar var rätt. Samtalet fortsatte genom 
att klasskamraten som hade rätt lösning fick resonera kring sin uträkning medan den första 
eleven var passiv samtalet ut.  

  

Menar du...?  
Läraren ställde inte denna typ av fråga. Däremot upprepade hon vissa elevers svar och fick då 
bekräftat att det var så eleven hade sagt.   

  

Mål två: Hjälp eleverna att lyssna noggrant på varandra.  
Nedan beskrivs andra målets underrubrik. 

  

Kan någon annan omformulera eller säga det igen? 
Under de observerade lektionerna förekom inte denna typ av frågeställning. 
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Mål tre: Hjälp eleverna fördjupa sina resonemang  
Tredje målet har delats in i två olika underrubriker; Fråga efter bevis eller resonemang och 
Utmana eller motargumentera. 

  

Fråga efter bevis eller resonemang  
Läraren försökte lyfta elevernas tankegångar genom att säga; Förklara lite till, för nu hängde 
jag inte med. Eller med frågan; Hur kom du fram till det?. Detta ledde till att eleverna fick 
fördjupa sina tankar med resonemang, dock fick inte alla elever alltid utveckla sina 
resonemang. Läraren följde inte heller upp sin fråga, vilket ledde till att eleverna konstaterade 
sitt svar istället för att synliggöra sina resonemang.  

 

Utmana eller motargumentera   
Under andra observation utmanade läraren eleverna genom att fråga varför de inte ville ta 
hälften istället för dubbelt varav samtalet löd: 

27.38   Läraren: Om vi har ett recept som ger fem pannkakor men nu ska ha ett recept 
till tio pannkakor. Marie, hur tänker du?  

27.46   Marie: Dubbelt. 

27.50   Läraren: Inte hälften?   

27.51   Oskar: Inte hälften. 

27.52   Läraren: Nehe. 

27.55   Oskar: För då blir det 2.5 pannkaka 

27.59   Läraren: Dubbelt säger Marie, stämmer det då?  

28.01   Eleverna: Ja; Mm; Aa. 

 

Mål fyra: Hjälp eleverna att tänka med andra.  
Fjärde målet har delats in i tre olika underrubriker; Överens/inte överens och varför?, Lägg 
till och Förklara vad någon annan menar. 

  

Överens/inte överens och varför?  
Under första observationen, när eleverna arbetade enskilt och i par förekom det sällan att 
läraren lyfte elevernas olika lösningar eller att eleverna fick utveckla varandras tankegångar. 
Under de två andra observationernas när eleverna satt tillsammans skedde det under flera 
tillfällen att läraren efterfrågade elevernas olika tankar kring lösningarna vilka eleverna i de 
flesta fall var överens om. Under observation två förekommer en konversation mellan två 
elever och läraren. I konversationen frågade läraren vilken lösning eleverna skulle använda 
sig av om de skulle lösa ett nytt liknande problem enskilt: 

16.24   Lärare: Ja det var den, hur ser receptet ut för fem kakor?  
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16.29   Kajsa: Vi tänkte fjärdedelar av 20. 

16.31   Lärare: Ni tänkte fjärdedelar av 20, helt rätt, att fem i fjärdedel av 20. Var det ett lätt 
sätt att räkna tyckte ni?   

16.33   Kajsa: Ja  

16.49  Lärare: Vad tyckte du Stina Sådär? Nu när du har hört hur de andra tänkte och löste 
uppgiften, när dem använde sig av receptet med tio kakor och sedan tänkte hälften igen. Vilket 
sätt hade du använt om du stött på ett nytt liknande problem tror du? Hade du använt 
fjärdedelar av 20? Eller hade du tänkt att använda det receptet när du tar hälften av kakorna?   

17.18   Stina: Jag hade använt mig av hälften. 

17.20   Lärare: Vad hade du använt dig av Kajsa, om du stött på ett liknande problem?  

17.25   Kajsa: Ehm jag hade nog testat med fjärdedelar.  

17.31   Lärare: Okej, men det är bra att veta att det finns olika vägar att gå. 

 

Lägg till  
Under observation två förklarade en elev att hon och hennes klasskompis hade tänkt fel. 
Läraren följde upp elevernas konstaterande med att förklara att det är bra att få höra varandras 
tankar, att man då kan lära av varandra och att det inte alltid behöver vara rätt eller fel. Vidare 
förklarade eleven hur de hade tänkt. Därefter tog läraren hjälp av resterande elever genom att 
fråga om de kunde hjälpas åt att utveckla lösningen. Eleverna hjälptes då åt att gemensamt 
komma fram till en lösning.   

Under observation tre frågade läraren om vilka metoder som eleverna kunde ta hjälp av när ett 
problem skulle lösas. En elev hade som förslag att läsa om texten. Läraren bekräftade tanken 
och ställde följdfrågan; Vad behöver vi ta reda på i texten?. Genom lärarens följdfråga 
utvecklade fem andra elever tillsammans med läraren den första elevens förslag. I slutet av 
samma observation återupptog läraren tanken kring olika användningar av metoder och 
beskrev metoden Rita med bild som; Vad tror ni, när skulle denna metod kunna bli svår?. En 
elev svarade att det skulle kunna vara när det finns tusen föremål att räkna. Läraren bekräftade 
elevens svar, vidare berättade hon att det skulle ta lite för lång tid att rita så många och 
förklarade att andra metoder som konkret material, ord och/eller beräkning i sådana fall skulle 
vara mer lämpliga metoder.  

  

Förklara vad någon annan menar  
Under observationerna förekom inte denna typ av fråga.    

  

Konvergenta frågor 
Under de tre observationerna ställdes det olika många konvergenta frågor. Av samtliga frågor 
under första observationen var ca 75% av alla frågor konvergenta, under andra observationen 
var ca 62% frågor konvergenta och under den tredje observationen bestod av ca 68% 
konvergenta frågor. 
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Vid de konvergenta frågorna gav läraren eleverna olika lång betänketid i form av tyst tid att 
tänka. Två faktorer som vi kunde se som ledde till att eleverna fick olika lång tyst tid att tänka 
efter var hur lång tid det tog innan eleverna svarade och hur lång tid lärarens acceptans av 
tystnadens längd var.  

Läraren startade ofta samtalet med en konvergent fråga som exempelvis Kim ska köpa fiskar 
till sitt akvarium i djuraffären. Två fiskar kostar fem kronor. Hur många fiskar får Kim för tio 
kronor? då läraren ville få syn på elevernas matematiska uträkningar. Några andra liknade 
frågor var; Hur många kakor blir det tillsammans? eller Hur många spindlar var det hon 
skulle dela ut?. En annan konvergent frågeställning som förekom under alla observationer var 
frågor som efterfrågade ett ja- eller nejsvar. Exempel på detta var; Är alla överens?, Stämmer 
det? och Hänger du med?. Detta uppstod ofta när läraren ville ha bekräftat att eleverna hade 
förstått frågan. Dessa frågor uppstod också när läraren ville få eleverna koncentrerade på 
lektionen, samt när hon ville uppmana eleverna att det var viktigt att lyssna på 
klasskamraterna. 

Ett samtal som uppstod mellan läraren och en elev där läraren använde sig av konvergenta 
frågor för att hjälpa eleven med problemet löd: 

34.31   Läraren: (Viskar) Ska vi hjälpas åt? Fjorton. Hur många får hon? Nio? Ja, hur många 
kan hon få då? 

34.44   Klara: Tio? 

34.45   Läraren: Vad blir nio plus tio? … Det blir nitton. 

34.49   Klara: Ahh.. 

34.50   Läraren: Det blir för många. Men du, vi kan räkna upp från nio till fjorton så ser vi hur 
många vi har kvar. Nio.. 

34.54   Klara: Nio, tio, åtta.. 

34.56   Lärare: Uppåt. 

34.58   Klara: Nio.. 

34.59   Läraren: Tio. 

35.00   Klara: Elva, tolv, tretton, fjorton. 

35.05   Läraren: Då har du fem kvar här.  

35.08   Läraren: Nu får du fem pluppar av mig. Och så kan du dela ut dem till dina. … Den 
hade nio redan. 

35.22   Läraren: Så får du ge ut till de andra nu då. Så får du se så ingen får likadant. …… 

25.36   Läraren: Blir det bra? … Nio. Hur många har de där?  

35.41   Klara: Eh fyra. 

35.42   Läraren: Ja. Ska du skriva det nu då? … Hur många var det där? 

35.48   Klara: En. 

35.49   Läraren: Och hur många fick den? 
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35.51   Klara: Två. 

35.57   Läraren: Det här. 

35.59   Klara: Noll. 

36.00   Läraren: Ja! … Är det nån som har fått lika många?  

36.05   Klara: (Viskar) Nä. 

36.07   Läraren: Bra! 

Under observation tre förekom uppgiften; Ett troll har fyra trollungar. Trollet delar elakt nog 
ut olika många grillade spindlar till sina ungar. Hur många spindlar kan varje unge få om det 
tillsammans får 14 spindlar?. Detta ledde till att både läraren och eleverna fick syn på 
elevernas olika matematiska svar. Och med hjälp av följdfrågan; Hur många olika lösningar 
har du kommit fram till? synliggjorde läraren att problemet kunde lösas på olika sätt. 

 

Diskurser i klassrummet  
Under denna rubrik har vi valt att utgå från en av våra teoretiska utgångpunkter som är 
Björklund Boistrup och Samuelssons (2013a) Fyra olika diskurser. 

I början av varje observation gick läraren igenom lektionsplaneringen och eleverna fick reda 
på vad som förväntades av dem. Under samtalen mellan läraren och eleverna ställde läraren 
också frågor utifrån lektionens syfte och mål. Lärarens tillvägagångssätt var därför i enlighet 
med Diskurs fyra. 

Under de observerade lektionerna läggs det tid på de uppgifter som getts ut men för flera av 
eleverna blev de tänkta problemlösningsuppgifterna rutinuppgifter. Då vissa elever använde 
sig av procedurförmågan som innebär att eleverna använde sig av kunskap de redan hade, 
befann sig klassen i Diskurs ett.  

I Diskurs två beskrivs det att eleverna inte får chans att påverka lektionsinnehållet. Under 
observationerna fick eleverna inte vara med och påverka innehållet men läraren avslutade 
lektionerna med att fråga eleverna om deras tankar kring lektionerna. Under en lektion 
använde hon sig även av verktyget Two stars and a wish. Då fick eleverna berätta två saker 
som de tyckte varit bra och något som kunde förbättras under lektionen. Därmed befann sig 
läraren också i Diskurs fyra vilket innebär att eleverna får chans att påverka kommande 
lektionsinnehåll.  

När läraren ställde frågor bestod de mestadels av konvergenta frågor, men det förekom också 
divergenta frågor. Totalt sett i samtliga observationer bestod 68,3% av konvergenta frågor och 
31,7% av divergenta frågor. Utifrån denna information befann sig läraren i Diskurs två där 
konvergenta frågor beskrivs vara övervägande och divergenta frågor som förekommande, 
men också i Diskurs tre där divergenta frågor beskrivs som många. Utifrån lärarens 
återkoppling till elevsvaren befann sig läraren ibland i Diskurs tre och fyra då hon inte alltid 
visste vad eleverna skulle svara. Ett exempel på det var när en elev använde sig av siffran noll 
under en problemlösningsuppgift i observation tre då läraren förklarade för klassen att hon 
inte hade tänkt på det men att den lösningen också var korrekt. I detta exempel var lärarens 
kommentar; Jag hade inte kommit på lösningen så som Johan gjorde. Jag tänkte att alla 
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trollungar måste få mat, men det behövde de ju inte. Den här trollmamman kanske var 
jätteelak. 

I Diskurs tre ligger fokus på faktakunskap och förståelse, samt hantering kring metoder och 
begrepp. Exempel på det är under observation tre när läraren samtalar med eleverna kring 
olika metodval och problematiserar metoden att rita om det hade varit för många föremål. 
Begreppsanvändning var något läraren tog upp under intervjun då hon ansåg att det var viktigt 
att hon och eleverna använder sig av korrekta matematiska begrepp. Vidare beskrev hon att 
användningen av matematiska begrepp kan leda till bättre förståelse som i sin tur kan 
underlätta vid textuppgifter och i elevernas vardag. Begreppsanvändningen var något som 
också framkom under observationerna då läraren och eleverna mestadels använde korrekta 
matematiska begrepp. Exempel på det var att läraren och många elever använder sig av 
begreppet addition men det förekom att vissa sa plus istället. Utifrån vad som observerades 
och vad läraren förklarade i intervjun befann sig läraren då i Diskurs tre. 

Läraren uppmuntrade ofta elever under de observerade lektionerna att uttrycka sig och 
försöka förklara sina tankegångar som beskrivs att läraren ska göra i Diskurs tre och Diskurs 
fyra. Under samtliga observationer delade alla elever med sig av sina tankegångar när det 
efterfrågades. Ett exempel var när läraren tog upp en tanke som var "felaktig" när hon 
poängterade att det är vid misstag som lärande kan uppstå. Under alla observationer när 
uträkningar blev felaktiga visade eleverna respekt för varandra då det inte fanns någon som sa 
eller gjorde något taskigt. Även läraren visade respekt genom att ställa följdfrågor. I vissa fall 
var dock läraren snabb med att lotsa eleverna vidare i tankegången och ibland ledde det till att 
hon avslöjade hur eleverna skulle gå till väga i sin matematiska uträkning varav hon befann 
sig i Diskurs ett och Diskurs två. 

Under merparten av observationerna förekom det tystnader, vid samtal fick eleverna tid att 
tänka efter och att svara, här befann sig läraren i Diskurs tre och Diskurs fyra. Men något som 
inte uppnåddes som beskrivs i Diskurs fyra är att kommunikationen mellan lärare och elev 
sker med ett lägre tempo. Det tillfälle där det inte förekom tystnad åt eleverna för tid att tänka 
efter var i observation två som har beskrivits ovan i ett samtal i underrubriken Konvergenta 
frågor, i detta fall befann sig läraren i Diskurs ett och Diskurs två.  

I samtliga observationer frågade och uppmuntrade läraren eleverna att hjälpa till eller förklara. 
Ett exempel på detta var när två elever hjälptes åt hämta ett decilitermått som behövdes för att 
tydliggöra problemlösningsuppgiften; Arvid kan jag be dig ta fram ett decilitermått? Kan du 
och Kalle hjälpas åt?. Ett annat exempel är när hon sade; Jag blir så nyfiken! Hur tänkte ni?. 
Ett annat tillfälle där läraren uppmuntrade eleverna till samtal, och uttryckte sig på ett sätt 
som skapade ett bra klimat men som ändå var konkreta direktiv såg ut så här; Nu gör vi så här 
barnen, att ni sätter er och pratar. Det spelar ingen roll hur långt man har kommit för man 
kanske har kommit olika långt men det gör inget, nu får ni börja diskutera och jämföra. Så nu 
ska ni prata med varandra så sätt er bredvid varandra och prata och försök berätta hur ni 
kom fram till detta. I relation till vad de olika diskurserna står för passar lärarens 
uppmuntrande frågor och uppmaning in i Diskurs fyra. 
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Lärarintervju 
Läraren berättade att hon har fördjupat sina kunskaper inom matematik genom 
kompetensutvecklingen Matematiklyftet som inleddes hösten 2015 och avslutades våren 
2016. Innan läraren gick Matematiklyftet upplevde hon att eleverna hade svårt för att ta sig an 
problemlösningsuppgifter då de ofta tar lång tid och att eleverna gav upp. Läraren ansåg att 
hon har haft nytta av kunskaperna speciellt när eleverna har arbetat med problemlösning då 
hon hade tagit till sig arbetssättet EPA (det vill säga arbete enskilt, i par, alla). Genom detta 
beskrev läraren hur hon kunde hon se en utveckling hos elevernas funderingar då de hade fått 
tid till enskild fundering och bearbetning av tankar med andra. Men utifrån de teoretiska 
kunskaperna läraren har inhämtat från Matematiklyftet har hon arbetat praktiskt med 
problemlösningsuppgifter för att få eleverna att våga ta sig an dem. Då hon under intervjun 
beskriver att mer problemlösningsarbete i klassrummet har hjälpt eleverna att hitta strategier 
för att ta sig an uppgiften. Läraren har också sett att detta arbete har gett goda resultat och 
nämner under intervjun att; Jag tycker att eleverna har blivit bättre på att diskutera och kunna 
samtala. 

Något läraren ansåg som en viktig del inom matematiken är samtalet då hon också tyckte att 
eleverna på så sätt kan sätta ord på och bli medvetna om sina kunskaper. När vi ställde frågan 
hur hon försöker få eleverna att samtala svarade hon; Genom att försöka ställa följdfrågor och 
öppna frågor är eleverna tvungna att formulera sig. Men det är jättesvårt och jag arbetar 
med det hela tiden. Hon nämnde även att stängda frågor stoppar resonemangs- och 
kommunikationsförmågorna, och att eleverna då inte behöver reflektera kring matematiken.  

När läraren fördelade ut talutrymme åt eleverna valde hon mellan handuppräckning, 
namnstickor och att nämna eleverna vid namn. Hon beskriver vidare att hon inte ville 
utelämna någon elev vid frågeställningar och att detta är något hon tänker på när hon fördelar 
ordet. Läraren anser att det är extra viktigt under matematiklektioner att forma frågorna så att 
eleverna ska kunna svara och inte bli utelämnade. 

Läraren tog upp ett exempel där hon försökte vägleda en elev som hon förklarade hade svårt 
för den abstrakta matematiken genom att använda konkret material. Sedan förklarade läraren 
att hon inte vägleder mer för att kunna se hur långt eleven kommer på egen hand. 

Tystnad är något som läraren ansåg som betydelsefullt, men svårt. Läraren ansåg att hon 
behövde arbeta med sig själv för att ge eleverna mer betänketid för att inte hjälpa eleverna för 
mycket, då hon ibland tycker att hon ger tid för tystnad. Men när läraren själv hade spelat in 
sina lektioner för att undersöka hur lång betänketid hon gav visade det sig att tiden var kortare 
än vad hon trodde. Hon förklarade vidare att tystnad är viktigt för elever eftersom det är då de 
får tid att reflektera kring den aktuella matematikuppgiften. Ett arbetssätt som hon använde 
sig av var EPA. Hon beskrev; För att eleverna ska få tid till reflektion tycker jag att 
tillvägagångssättet med EPA är bra. Läraren berättade även att hon gör detta för att eleverna 
ska få tid att tänka utan att hon själv avbryter elevernas tankegångar. Därefter får eleverna 
sitta och diskutera i par vilket hon också tror är positivt eftersom eleverna får diskutera i par 
och sätta ord på sin kunskap, för att sedan till sist sitta gemensamt och diskutera i helklass om 
vad paren har samtalat om.  
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Diskussion  
I detta avsnitt kommer resultatdiskussionen behandla studiens syfte och frågeställningar. 
Syftet med studien är att beskriva och analysera kommunikationen mellan lärare och elever 
vid matematisk problemlösning och vilka konsekvenser det kan få i undervisningen. Studiens 
tre forskningsfrågor är; Hur ser fördelningen mellan divergenta och konvergenta frågor ut?, 
Vilka divergenta och konvergenta frågor ställer läraren? och Vilka diskurser skapas i 
kommunikationen? där det kommer att diskuteras de intressanta aspekterna ur vårt resultat. 
Därefter kommer en metoddiskussion där studiens undersökningsmetoder behandlas utifrån 
tillförlitlighet och giltighet diskuteras samt förbättringsmöjligheter. 

 

 
Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen kommer underrubrikerna bestå av Divergenta och konvergenta frågor, 
Lärarens frågeställningar och uppmaningar i relation till diskurser och Sammanfattning. 
Under samtliga rubriker kommer vi att analysera vår insamlade empiri i relation till relevant 
forskning, våra utvalda teoretiska utgångspunkter, styrdokument och våra egna tolkningar.  

 

Divergenta och konvergenta frågor  
Resultatet påvisar hur skillnaden mellan antal ställda divergenta frågor skilde sig procentuellt 
när de observerade lektionernas utformningar ändrade sig. Under alla tre observationerna 
arbetade den observerade läraren utifrån metoden EPA (det vill säga arbete enskilt, i par, alla). 
Under första observationen arbetade eleverna enskilt och i par då de divergenta frågorna 
bestod av 25%. Däremot ökade antalet divergenta frågor under andra och tredje 
observationstillfällena. Under andra observationen fick eleverna arbeta i helklass varav de 
divergenta frågorna bestod av 38%, men under den tredje observationen arbetade eleverna 
enligt alla steg i EPA-metoden men att det sista steget; alla, som var en stor del av lektionen, 
varav de divergenta frågorna bestod av 32%. Ökningen i de två sista observationerna tror vi 
berodde på att läraren skapar fler möjligheter för eleverna att samtala vid de lektioner som 
matematik diskuteras i helklass och med arbetssättet EPA, men att det skedde i störst 
utsträckning i helklass. I läroplanen (Skolverket 2016, s. 9) beskrivs det i första kapitlet att 
skolans värdegrund och uppdrag är att "Språk, lärande och identitetsutveckling är nära 
förknippade. Genom rika möjligheter att samtala [...] ska varje elev få utveckla sina 
möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.". Men samtidigt 
menar Mercer (2008) att elever inte får tillräckligt med undervisningsmöjligheter där de får 
öva på att utrycka sig verbalt, och som ett resultat av det har det har elevers skolresultat 
försämrats. Vidare menar Mercer att denna trend behöver vändas och att det kan ske genom 
att skapa fler undervisningsmöjligheter där elever får möjligheter till samtal. Läraren 
påpekade under intervjun att Matematiklyftet har främjat diskussioner i helklass genom att 
öka kunskaper om EPA-metoden. Således är vår tolkning av vår studies resultat att svenska 
klassrum kan behöva öka antalet lektioner där matematiska diskussioner i helklass äger rum 
för att elevers skolresultat ska förbättras. 

Utifrån vår studies resultat av antal ställda frågetyper visade det sig att läraren ställde 
betydligt fler konvergenta än divergenta frågor. Enligt forskning är detta ett negativt utfall då 
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Emanuelsson (2011), Gisselberg (1991) och Heyer och Hull (2014) är eniga om att 
konvergenta frågor stänger lärandemöjligheterna medan divergenta frågor vidgar 
lärandemöjligheterna. Däremot är vår tolkning av studien att de konvergenta frågorna behövs 
i matematikundervisningen för att eleverna ska få chans att utveckla sina matematiska 
kunskaper, och följdfrågan som ofta även förekom av läraren anser vi som positiv och bra då 
denna typ av fråga öppnar möjligheter för utveckling av resonemangsförmågan och 
matematisk utveckling eftersom vi klassar den som en divergent fråga. Således håller vi 
endast delvis med Emanuelsson, Gisselberg och Heyer och Hull om att konvergenta frågor 
stänger lärandemöjligheter medan att divergenta vidgar dem. Vi upplevde av vårt resultat att 
konvergenta frågor i sig stänger lärandemöjligheter för samtal, däremot inte ur synvinkeln att 
eleverna kan utvecklas matematiskt. Taflin (2007) beskriver att elever behöver 
procedurkunskap för att kunna lösa matematiska uppgifter, vilket hon beskriver som att 
eleverna vet hur de ska räkna ut en uppgift. Därför tror vi att det både behövs konvergenta och 
divergenta frågor under en matematiklektion. Utifrån vår tolkning av resultatet kan vi dock se 
förbättringsmöjligheter när många av de konvergenta frågorna som ställdes av läraren 
exempelvis kunde se ut så att eleverna bara kunde svara ja eller nej, vilket Bergius och 
Emanuelsson (2008) anser vara negativt. De anser istället att det är bättre att ställa frågor som 
får eleverna att behöva förklara sina tankar. Om läraren hade reducerat många av de 
konvergenta frågorna och istället gjort om dem till divergenta hade hon kunnat skapat fler 
samtals- och lärandemöjligheter.   

När läraren använde sig av konvergenta frågor blev de vid ett flertal tillfällen av en guidande 
karaktär där läraren, exempelvis vid samtalet med eleven Klara, inte gav eleven tid att tänka 
efter. Vilket i sin tur inte heller gav läraren kunskap om eleven hade förstått. Chapin et al. 
(2009) och Riesbeck (2008) nämner att det är viktigt att läraren skapar en stöttande miljö för 
eleverna och guidar dem för att utveckla sina matematiska kunskaper. Men Taflin (2007) 
beskriver att utan tid att tänka skapas inga möjligheter till variation av matematiska idéer, 
därmed försvinner även tillfällen för matematiklärande. Under intervjun beskrev läraren också 
att hon har svårt att ge eleverna längre betänketid. Taflin menar att om undervisningen blir 
planerad med möjligheter för betänketid kan läraren skapa fler sätt att hantera elevens 
föreställningar och det matematiska innehållet på. Utifrån Taflins beskrivning är vår 
uppfattning att läraren hade haft nytta av en sådan planering. Partanens (2007) och 
Emanuelssons (2011) beskriver att läraren behöver tänka efter varför frågorna ställs och att 
frågor där eleverna behöver beskriva är utvecklande. Utifrån dessa tankar vill vi påstå att det 
hade varit bättre om läraren följde upp med divergenta följdfrågor för att eleven skulle få 
beskriva sitt resonemang. Partanen (2007) nämner även att om läraren är nyfiken kan det leda 
till att eleverna fördjupar sina resonemang. När läraren vid andra tillfällen ställde nyfikna 
frågor upplever vi att det var fördelaktigt för att få eleverna att diskutera kring sina olika 
lösningar. 

Enligt Taflin (2007) är uppgifter med alternativa lösningar värdefulla då eleverna kan ta 
lärdom av varandra och vara varandras resurser. Taflin beskriver också att eleverna på så sätt 
kan få syn på flera olika matematiska idéer. Vi håller med Taflin och tyckte oss uppleva i 
resultatet att det är genom samtal som eleverna kan upptäcka nya matematiska uträkningar 
och hjälpa varandra, då läraren använde sig av divergenta frågor för att se om eleverna var 
överens eller inte överens. Däremot upplevde vi både för- och nackdelar när läraren 
ifrågasatte eleverna vad de själva hade för uppfattningar kring sina olika lösningar. Å ena 
sidan tror vi att det var positivt att läraren ifrågasatte, så att både hon och eleverna kunde ta 
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del av elevernas tankar. På så sätt kunde samtliga elever även få en djupare förståelse kring att 
det fanns olika svårighetsgrader i lösningarna, vilket Chapin et al. (2009) anser som positivt 
då de vill att elever på så sätt får se olika lösningsstrategier, samt att läraren på så sätt fick syn 
på elevernas matematiska idéer som Taflin anser vara viktigt för elevernas matematiska 
utveckling. Å andra sidan upplevde vi att läraren och eleverna lyssnade på och respekterade 
varandra. Hade det däremot varit det motsatta beskriver Chapin et al. (2013) och Heyer och 
Hull (2014) att det skulle kunna förekomma negativa kommentarer och/eller förlöjliganden av 
eleverna som fick frågan. På så sätt upplevde vi att konkurrentrisken minskade mellan 
eleverna även fast paret inte var överens i slutet av samtalet. En tredje aspekt kring denna 
händelse är att vi inte heller hade önskat att läraren inte ställde frågan alls. Flera forskare 
(Chapin O´Connor & Andersson, 2009; Mercer, 2008; Partanen, 2007; Riesbeck, 2008; 
Samuelsson & Forslund Frykedal, 2014 & Taflin, 2007) nämner att det är genom samtal som 
tänkande och lärande kan utvecklas, då vi förmedlar, förstår och klargör våra egna och andras 
tankar. Därmed anser vi att frågeställningen om elevernas olika lösningsmetoder tillförde att 
eleven kunde synliggöra om de hade förstått vilken lösningsmetod som var lättare att 
genomföra. Lärarens utformning av frågan upplever vi var väluttänkt i elevernas 
svarsmöjligheters vägnar då den är av divergent karaktär. Bergius och Emanuelsson (2008) 
menar att divergenta frågor skapar större chans för eleven att förklara sina tankar, där svaret 
baseras på elevens erfarenheter, som också öppnar upp för lärandemöjligheter. Mercer (2008) 
menar att lärare behöver vända trenden där elever i allmänhet inte får tillräckligt med 
undervisning för verbala uttryck inom matematiken. Vår uppfattning av resultatet är att 
genom lärarens fråga blev eleverna mer aktiva deltagare i klassrumsdiskussionen. I samma 
skeende som läraren fick eleven att bli en aktiv deltagare i klassrumsdiskussionen har elevens 
egna tänkande sammankopplats med det yttre samtalet, och det är först då som tankarna kan 
utvecklas enligt Partanen (2007). Vi upplevde att språket och samtalet är en viktig aspekt för 
elevers utveckling, samt att det är betydelsefullt att läraren behöver skapa bra 
undervisningsmöjligheter. Genom ovanstående diskussion har vi också fått syn på att fastän 
frågan i sig var divergent, kan det vara invecklat, utvecklande men också risktagande på 
samma gång. Vi tror också att eleven har fått bra förutsättningar i lärarens utformning av sin 
fråga för att eleven ska kunna utvecklas på ett bättre sätt, och kanske nästa gång kunna svara 
med en lättare genomförbar lösning tack vare nya erfarenheter. 

Utifrån vår studies resultat i relation till Talk Moves blev två tredjedelar av checklistan använt 
av läraren för att skapa produktiva klassrumsdiskussioner utan att ha kännedom om dem, som 
vi därför vill lyfta som en styrka hos läraren. Enligt Michaels och O'Connor (2013) är det en 
utmaning för lärare att lyckas med konceptet Talk Moves. Därmed tolkar vi lärarens 
användning som ett godtagbart utfall i vår studie. Men skulle läraren å andra sidan i 
fortsättningen använda denna checklista som ett samtalsverktyg tror vi att hon hade kunnat 
öka klassrumsdiskussionernas produktivitet och därmed även antalet divergenta frågor.     

 

Lärarens frågeställningar och uppmaningar i relation till diskurser 
Med utgångspunkt i Fyra olika diskurser, som Björklund Boistrup och Samuelsson (2013a) 
beskriver, att en rådande diskurs kan vara avgörande för elevernas lärande. Vår tolkning av 
diskurserna är att de utgår från lärarens agerande, som även hör ihop med klassrumsklimat, i 
likhet med Chapin et al. (2009) åsikter, men att diskurserna riktas än mer mot lärarens 
lektionsplanering och attityd. Resultatet visade att läraren ställde fler konvergenta än 
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divergenta frågor, och utifrån vår tolkning av resultatet, under rubriken Diskurser i 
klassrummet, befann sig läraren under olika tillfällen i Björklund Boistrup och Samuelssons 
alla fyra diskurser.  

Under händelsen där läraren guidade eleven under rubriken Konvergenta frågor är vår 
tolkning att läraren använder, vad Björklund Boistrup och Samuelsson (2013a) beskriver som 
Diskurs ett utifrån vår teoretiska utgångspunkt. Då läraren istället för att resonera med eleven 
ville att hon skulle räkna ut uppgiften fort.  

Medan utifrån vår tolkning från många andra händelser befann sig läraren i Diskurs tre och 
fyra när det handlade om frågor då läraren återkopplade till eleverna då hon fick eleverna att 
samtala. När hon ställde divergenta frågor gjorde hon också det ofta med en uppmuntrande 
röst. Partanen (2007) poängterar vikten av att läraren är nyfiken på elevernas tankegångar och 
Chapin et al. (2009) beskriver att om läraren är intresserad kommer eleverna att vilja berätta 
mer kring sina tankar. Om inte läraren uppmuntrar eleverna poängterar Risebeck (2008) att 
elevernas tankar bara bekräftas men inte utvecklas. Lärarens inlevelse upplevde vi som 
positivt eftersom det resulterade i att eleverna blev aktiva deltagare i samtalen. Heyer och 
Hull (2014) beskriver att det är lärarens ansvar att skapa ett klassrumsklimat som är 
inbjudande för eleverna att samtala i allas tankar och idéer ska vara accepterade och mötas 
med respekt. Heyer och Hull beskriver även att samtal är en viktig del i lärandeprocessen.  
Likt Heyer och Hull tror vi att det är lärarens ansvar att skapa ett bra klassrumsklimat, utifrån 
vår tolkning hade läraren ett accepterande klassrum där eleverna respekterade varandra då 
eleverna berättade sina uträkningar både när de var rätta och felaktiga.  

Något som Riesbeck nämner är att elevernas tankar måste utvecklas utifrån elevens personliga 
kunskapsnivå. Lärarens uppgift är då att försöka förstå vad eleven säger eller försöker 
uttrycka, och därmed hjälpa eleven att tydliggöra och fördjupa sina tankar. När läraren hjälper 
eleverna att utveckla sina resonemang och tankar, är sedan nästa steg att de i fortsättningen 
ska försöka kunna göra detta på egen hand, utan lärarens stöd (Riesbeck, 2000). Under en 
observation, som är beskriven under Diskurser i klassrummet, skulle eleverna arbeta i par då 
läraren uppmuntrade till samtal genom att bland annat använda konkreta direktiv i sin 
kommunikation med eleverna, vilka bland annat var; prata, diskutera, jämföra och berätta. 
Enligt Riesbeck (2000) är konkreta direktiv från läraren till eleverna betydelsefullt vid 
uppmuntran till samtal. Enligt vår uppfattning av resultatet skedde detta bara vid divergenta 
frågeställningar. Som vi tagit upp tidigare nämner Emanuelsson (2001) och Gisselberg (1991) 
att divergenta frågor och uppmaningar öppnar upp för lärande medan konvergenta frågor 
handlar om att frågan som ställs syftar till ett specifikt svar. I likhet med vad Emanuelsson 
och Gisselberg anser upplevde vi att lärarens uppmaning öppnade för lärande. Om vi placerar 
in lärarens uppmaning i Talk Moves underrubriker så tolkar vi att det är en kombination av två 
mål; Mål ett: Hjälp enskilda elever att dela med sig, förklara och klargöra sitt eget tänkande 
och Mål fyra: Hjälp eleverna att tänka med andra. Genom lärarens uppmaning till eleverna 
får de chans att analysera och ifrågasätta egna erfarenheter samt jämföra egna uppfattningar 
kring uppgiften med andra, dessa saker nämner också Riesbeck som viktiga. Björklund 
Boistrup och Samuelsson (2013a) nämner också detta som positivt och beskriver i Diskurs 
fyra att det är viktigt att eleverna får tid till att resonera, vilket vi tolkar att läraren gjorde då 
hon gav eleverna tid att diskutera när de satt i par. 
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Utifrån vår tolkning av våra teoretiska utgångspunkter tror vi att ett samtalsverktyg hade varit 
att föredra i lärarens matematiklektioner då Chapin et al. (2009) och Riesbeck (2008) 
poängterar vikten av att använda sig av ett samtalsverktyg. Hade läraren följt Chapin et al. 
samtalsverktyg Talk Moves hade eleverna kunnat få ytterligare hjälp att berätta mer om sina 
tankar och kunskaper, utmana och motargumentera mer samt att hjälpa eleverna att tänka mer 
med varandra då olika lösningar hade kunnat diskuteras med exempelvis för- och nackdelar 
kring dem.   

 

Sammanfattning 
Det procentuella resultatet av antalet ställda divergenta och konvergenta frågor som ställdes 
under våra observationer i relation till vilken diskurs läraren befann sig i blir vår tolkning att 
läraren befann sig i Diskurs två - "Vad som helst duger", där Björklund Boistrup och 
Samuelsson (2013a) beskriver att mestadels slutna frågor ställs men att det också förekommer 
öppna frågor. Men utifrån vad resultatet visar, som beskrivs under rubriken Diskurser i 
klassrummet, påverkar även andra aspekter vilken diskurs läraren befann sig i. Där visar 
resultatet att läraren vid olika tillfällen pendlade mellan alla fyra diskurser. Därmed är vår 
slutsats att det finns många aspekter som påverkar kommunikationen i klassrummet, och 
håller med Chapin et al. (2009) som beskriver att lärare från början måste bygga upp en bra 
grund för ett tillåtande klassrumsklimat för att sedan kunna skapa produktiva 
klassrumsdiskussioner.  

 

 

Metoddiskussion 
Vi anser att de metoder vi valt att använda i studien var väl valda för att kunna besvara 
studiens syfte och våra forskningsfrågor. Observation var en passande metod för att få syn på 
hur samtalet mellan lärare och elever kan se ut. Esaiasson et al. (2017) beskriver att 
observation som metod är en bra metod för att få syn på vad som sker i undervisningen. Dock 
hade vi kunnat observera flera lärare för att kunna jämföra dem med varandra i relation till 
forskningsbakgrunden. Å andra sidan hade vi intresse av att analysera en lärare på ett djupare 
plan än vad vi skulle ha hunnit med om vi hade observerat fler. Av den orsaken bestämde vi 
oss för att vara i en lärares klassrum för att få svar på våra forskningsfrågor. Esaiasson et al. 
och Kylén (2004) beskriver att observationer inte synliggör interaktioner och tolkningar av 
olika situationer. I och med det valde vi också att intervjua läraren efter sista observationen, 
då Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att man kan synliggöra interaktioner och tolkningar 
av olika situationer tack vare en intervju. Vi uppfattade det som att läraren sanningsenligt 
berättade om sina tankar kring lektionerna, och att intervjun var ett bra komplement med 
observationerna då detta hjälpte oss i vårt arbete till analysen. Lantz (2013) beskriver att 
beroende på vilken intervjuform som genomförs kan forskaren få ut olika information, vi 
valde att genomföra en strukturerad intervju. Lantz beskriver att vid en strukturerad intervju 
vet forskaren sedan innan vad den vill använda sig av för frågor. Eftersom vi sedan tidigare 
visste att vi ville samtala om hennes tankar kring de observerade lektionerna valde vi att ha en 
strukturerad intervju, samtidigt är vi medvetna om att vissa av lärarens tankar kanske uteblev. 
Å andra sidan hade vi planerat och diskuterat vad som kunde vara relevanta frågor utifrån vår 
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studies syfte. Om vi däremot hade gjort om lärarintervjun hade vi kunnat fråga om vad läraren 
ansåg om det rådande klassrumsklimatet. 

Urvalet av läraren gjordes utifrån att personen skulle vara verksam och insatt i ämnet och 
eftersom studien pågick under en begränsad tid så valde vi att göra ett bekvämlighetsurval. 
Denscombe (2016) nämner att bekvämlighetsurval kan vara bra att använda sig av när studien 
pågår under en kort begränsad tid. Vi anser att vårt val av lärare fungerade bra för vår studie, 
dock med vetskap att vårt val betraktas som att vi i vår studie förfinar lärarens agerande och 
samtal med eleverna eftersom vi båda var bekanta med henne sedan innan därför har vi varit 
extra noggranna med att lyfta fram sanningsenlig fakta från våra observationer. Därmed såg vi 
inte vårt val som ett problem utan snarare en tillgång då vi kunde boka in 
observationstillfällen och intervju med kort varsel. På så sätt behövde vi inte lägga tid på att 
skapa oss en ny kontakt med en annan lärare. Samt att vår utvalda lärare i förväg förklarade 
sin åsikt om att hon såg det som positivt med konstruktiv kritik. Hade vi däremot besökt en 
bekant lärare som hade ansett motsatsen hade vårt bekvämlighetsurval blivit mer komplicerat 
ur relationssynvinklar då vår avsikt var att studien skulle vara att studien ska vara tillförlitlig. 

I metodavsnittets underrubriker Genomförande och Bearbetning av empiri har vi försökt 
förklara så detaljerat som möjligt för att öka studiens tillförlitlighet. Att skriva fram ett 
medgivandebrev, klassrumsobservationerna och intervjun fungerade bra. När vi tog fram 
medgivandebrevet tog vi hjälp av tidigare uppsatsers medgivandebrev och läste in oss på 
vetenskapsrådets hemsida. Vi tycker att det fungerade bra, men om vi skulle gjort om studien 
så hade vi valt att åka ut till klassen i förväg för att presentera oss för eleverna och därmed 
själva lämnat medgivandebrevet istället för att läraren skulle vara mellanhand, samtidigt som 
det fungerade bra att läraren gjorde detta. Ljudinspelning som metod fungerade bra vid både 
observation och intervju, Repstad (2007) nämner att ljudinspelning som metod då man lätt i 
efterhand kan lyssna på samtalen igen.  Dock nämner Repstad även att ljudinspelning inte 
redogör för miner och gester, men att filminspelning hade gjort det. Vårt val av att använda 
ljudinspelning anser vi fungerade väl då vi endast var ute efter samtalet och eftersom 
Riesbeck (2008) anser att samtal kan publicera våra tankar och erfarenheter såg vi å ena sidan 
inte anledningen till att använda filminspelning som metod. Skulle vi å andra sidan även ha 
haft som syfte att analysera kroppsspråk hade vårt metodval antagligen varit filminspelning. 
För att försäkra oss om att vi inte skulle missa något under observationerna använde vi oss 
också av ett observationsschema. Patel och Davidsson (2011) beskriver att det kan vara till 
fördel att använda ett observationsschema eftersom det då är lättare att komma ihåg vad som 
ska observeras. Vi anser att ljudinspelning fick med de samtal som gjorde att vi kunde besvara 
våra forskningsfrågor så observationsschemat hamnade lite i skymundan då vi inte hade 
användning för det i resultatet, om våra forskningsfrågor hade varit annorlunda skulle det 
möjligtvis finnas behov att använda observationsschemat mer. 

Efter våra observationer och intervju transkriberade vi all ljudinspelning, Frejs och Thornberg 
(2009) beskriver att transkribering är bra att göra för att på ett tydligt sätt kunna titta tillbaka i 
materialet och få syn på detaljer som annars hade kunnat bli bortglömda. Vi anser likt Frejs 
och Thornberg att vi fick syn på detaljer kring lärarens samtal med eleverna på ett tydligare 
sätt genom våra transkriberingar, vilket vi inte tror att vi hade fått om transkriberingarna inte 
hade genomförts. Vi kunde också på så sätt koda och därefter kategorisera in lärarens olika 
typer av frågor i våra teoretiska utgångspunkter - Talk Moves och Fyra olika diskurser. Att 
använda oss av våra utvalda teoretiska utgångspunkter anser vi har hjälpt oss att skapa en bra 
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struktur inför analysen, Tjora (2012) beskriver att det är positivt med kategorisering för att det 
kan bidra till en struktur, vilket vi anser att det gjorde. Läraren viste inte sedan innan vad vi 
skulle titta på under observationerna, det hon hade blivit informerad om var att vi ville att hon 
genomförde matematisk problemlösning när vi observerade. Anledningen till detta berodde på 
att vi ville se hur läraren skulle agera under en matematiklektion där mycket samtal kan 
förekomma. På så sätt kunde inte läraren med säkerhet veta vårt syfte med våra besök - att vi i 
analysen skulle kategorisera in hennes frågor. Att vi inte beskrev i förväg vad vi skulle titta på 
anser vi som positivt, hade vi avslöjat vår studies syfte kunde läraren ha påverkat resultatet, 
vilket därför inte skulle kunna ha tolkats som tillförlitligt.  

 

Fortsatt forskning 
Utifrån vår studie där vi tittat på hur kommunikationen mellan lärare och elev hade det varit 
intressant att göra en liknande studie fast under längre tid och kanske besöka fler klassrum 
och jämföra flera olika lärares arbetssätt. Eller att göra en komparativ studie mellan lärare 
som gjort Matematiklyftet och någon som inte gjort det. Då kanske man hade fått olika utfall 
mellan de olika klassrummen som sedan skulle kunna analyseras. 

En ytterligare intressant studie att genomföra hade varit att använda sig av samma studie men 
att den observerade läraren hade fått läsa in sig på våra två teoretiska utgångspunkter, Talk 
Moves och Fyra olika diskurser, hade man i detta fall fått ett annat utfall. Skulle det bli 
skillnad på antalet divergenta och konvergenta frågor?   
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Bilagor 
Bilaga 1 

Medgivandebrev till vårdnadshavare 

Hej!  

Vi heter Lisa Lyrhem och Sophie Rundberg och kommer från Högskolan Väst i Trollhättan. Vi 
går just nu i sjätte terminen på grundlärarutbildningen, med inriktning mot F-3, och skriver vårt 
examensarbete med inriktning på matematik inom problemlösning. Vi kommer under vecka 16-
17 att besöka klassen för att observera och ljudinspela några matematiklektioner. 

Vi kommer att följa forskningsetiska regler, vilket innebär att varken barnens, skolans eller 
stadens namn kommer att nämnas i vårt arbete, detta för att varken barn eller skola ska gå att 
identifiera. Deltagandet är frivilligt och ditt barn kan när som helst avbryta sitt deltagande utan 
att detta medför några konsekvenser. Efteråt är det bara vi som har tillgång till det insamlade 
materialet.  

Om ni samtycker till att ert barn är med under matematiklektionerna som ljudinspelas vänligen 
fyll i blanketten nedan och återlämna sedan till klassläraren snarast möjligt.  

Har ni några frågor eller funderingar får ni gärna höra av er till oss:  

Lisa Lyrhem:               lily0005@student.hv.se  

Sophie Rundberg:        soru0003@student.hv.se  

Tack för er medverkan! 

Med vänliga hälsningar Lisa och Sophie 

………………………………………………………………………………………………… 

□ Ja, mitt barn får bli ljudinspelad i samband med deltagande i studien angående matematik. 

□ Nej, mitt barn får inte bli ljudinspelad i samband med deltagande i studien angående 

matematik. 

 Datum:___________________ 

Elevens namn:_____________________________________________ 

Vårdnadshavares namnteckning:_____________________________________________ 

Vårdnadshavares namnteckning:_____________________________________________ 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

1. Hur länge har du jobbat som lärare? 
2. Vad har du fått för 

kompetensutveckling inom 
matematik? 

- Vad tycker du att Matematiklyftet har givit 
dig? 

- Anser du att det har gett resultat hos 
eleverna? 

3. Hur ser du på samtalets betydelse 
under matematiklektionerna? 

4. Vad har du för tankar kring samtalet 
i matematiklektionerna? 

- Din egen roll 

- Elevernas roll 

5. Hade du planerat upp samtalen inför 
dessa lektioner? 

- Hur? 

6. Hur noga är du med terminologi?  
 
- Hur tänker du kring begrepps 
betydelse? 
 

7. Vilka frågor ställer du till eleverna 
under matematiklektionerna? 
 
- Kan du ge några exempel på frågor 
du ställer? 

 
 Skulle hon ge exempel på olika 
frågeformer:  
- Hur tänker du när du ställer dessa 
olika frågor? 
 

8. Hur tänker du när du fördelar ordet 
till eleverna? 
 
- Ställer du olika frågor till olika 
elever? 
 

9. Ställer du olika typer av frågor till 
olika elever?  
 
- Hur tänker du då? 
 

10. Hur tänker du kring följdfrågor?  
 
- Kan du beskriva några följdfrågor? 
 
- Vilka följdfrågor brukar du ställa 
till eleverna? 

11. Hur tänker du kring tystnad vid 
samtal? 
 
- Hur tänker du kring elevers 
betänketid? 
 

12. Är det någonting mer som du vill 
berätta som handlar om frågor och 
samtal inom matematiken som vi 
inte redan har tagit upp? 

 

 

  

   

 

 

 



   
 

Bilaga 3 
Observationsschema  

Tid: Var befinner sig läraren? Övriga händelser som kan 
vara betydelsefulla för vår 
studie: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  

   

 

 

 



   
 

Bilaga 4 
Lektionsuppgift 

 
 

  

   

 

 

 



   
 

Bilaga 5 
Beskrivning av individuella insatser gällande examensarbetet 

Genomförande som gjorts tillsammans: 

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

 

Lisa har enskilt genomfört: 

• Tog kontakt med studerad skola 

 

Sophie har enskilt genomfört: 

• Tillverkandet av medgivandebrev 

 

Under arbetes gång har vårt samarbete och arbetsfördelning fungerat väl och vi har under vägens 
gång arbetat tillsammans  
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