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Abstract 
The Swedish curriculum is grounded in a sociocultural view of learning where 
learning through interaction and communication comes naturally. Research 
unanimously emphasizes the role of communication and mathematical reason-
ing for students’ learning in mathematics. Teachers’ questions are important 
when creating fruitful discussions. The purpose of this study is therefore to 
examine what kind of questions mathematics teachers pose in problem-solving 
lessons and the extent to which the questions lead to so-called exploratory 
talks. The study was conducted through structured observations via a self-con-
structed analysis tool which was based on theories regarding questions and ex-
ploratory talks. The study shows that the most common questions are about 
facts or procedures and that exploratory talks sparsely occur. Furthermore, 
there are great differences between teachers regarding what kind of questions 
are asked and what kind of communication these generate. Questions that en-
courage reasoning and exploratory talks are more common in group work than 
in whole-class interaction. The domination of factual and procedure questions 
shows that traditional question-patterns persist, although a change may be dis-
cernible. The study has provided an insight into the kind of questions mathe-
matics teachers pose in their teaching and whether they generate exploratory 
talks. Thus, knowledge has been created about students’ possibilities to com-
municate and reason mathematically based on teachers’ questions. In addition, 
this study has drawn attention to teachers’ questions and handling of students’ 
answers, which can lead to deeper mathematical discussions becoming more 
common.  
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Sammanfattning 
Läroplanen, Lgr 11, vilar på en sociokulturell syn på lärande där lärande ge-
nom interaktion och kommunikation är en naturlig del. Kommunikationens 
men också de matematiska resonemangens betydelse för elevers matematiklä-
rande råder samstämmighet kring inom forskningen. En viktig del i att skapa 
givande samtal är lärares frågor. Syftet med studien är att undersöka vilka slags 
frågor matematiklärare använder sig av vid problemlösningslektioner och i vil-
ken uträckning frågorna leder till så kallade utforskande samtal. Undersök-
ningen genomfördes genom strukturerade observationer via ett egenkonstrue-
rat analysverktyg utifrån teorier om olika slags frågor och utforskande samtal. 
Studien visar att de vanligast förekommande frågorna är de som gäller fakta 
eller procedur och att de utforskande samtalen är sparsamt förekommande. Vi-
dare synliggörs att det finns stora skillnader lärare emellan gällande vilka frå-
gor som ställs och vad de ger upphov till samt att förekomsten av både frågor 
som uppmuntrar till resonemang och utforskande interaktion är vanligare vid 
grupparbete än i helklassinteraktion. Dominansen av fakta och procedurfrågor 
visar att traditionella frågemönster består, även om en förändring eventuellt 
kan skönjas. Studien har gett en inblick i förekommande frågor vid matema-
tikundervisning samt huruvida de ger upphov till utforskande samtal. Därmed 
har kunskap skapats om elevernas möjlighet att kommunicera och resonera 
matematiskt med utgångspunkt i lärares frågor. Studien har även bidragit till 
att lärares frågor och hantering av elevsvar uppmärksammas, något som kan 
leda till att djupare matematiska diskussioner blir mer vanligt förekommande. 

Nyckelord 

Interaktion, kommunikation, matematiska resonemang, lärares frågor, utfors-
kande samtal, problemlösning, matematikundervisning. 
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1 INLEDNING 

I ett typiskt traditionellt klassrum har läraren genomgång, sedan övar eleverna 
enskilt i läroböcker och på arbetsblad utan kommunikation med varandra (Sil-
ver & Smith, 2015). Detta är fortfarande ett vanligt sätt att arbeta inom mate-
matik i svenska klassrum (Skolinspektionen, 2009; Heika, 2015). I ett sådant 
klassrum är lärandeprodukten odiskutabel och lärandet handlar om mätbara 
faktakunskaper och färdigheter (Pihlgren, 2013). Kännetecknande för den trad-
itionella matematikundervisningen är tystnad, memorering och imitation (Sil-
ver & Smith, 2015). Liten eller ingen uppmärksamhet ägnas åt kommunikat-
ionens betydelse för elevernas lärande. Prioriteringen ligger i stället på att 
hinna med att lära ut det viktiga stoffet och elevernas tankar och kreativitet har 
ingen plats (Pihlgren, 2013). De frågor läraren ställer i en sådan miljö handlar 
om att testa elevernas kunskaper, vilket inte ger utrymme åt eleverna att ut-
trycka kompletta idéer eller tankar. Sättet att fråga kallas IRE, Initiation, Re-
spons, Evaluering – fråga, svar, återkoppling, och är fortfarande vanligt före-
kommande i många klassrum (Gibbons, 2016). Sammantaget handlar det om 
en undervisning med rötter i behavioristiska teorier där kunskap överförs och 
beteenden förvärvas (Säljö, 2014).  

Emellertid är det en syn på lärande som inte stämmer överens med den samtida 
synen på lärande och den nuvarande läroplanens. I läroplanen (Skolverket, 
2019, s. 8) står det bland annat ” Gemensamma erfarenheter och den sociala 
och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för 
ett lärande och en utveckling […]”, vilket skildrar en sociokulturell syn på lä-
rande (Säljö, 2014), något som står i kontrast till den traditionella undervis-
ningen där social interaktion utgör en mycket begränsad del. Enligt en socio-
kulturell syn på lärande är kunskap något vi deltar i och lärandet utvecklas i 
samspel med andra genom interaktion och kommunikation (Säljö, 2014), vil-
ket indikerar att en förändring av matematikundervisningen och sättet att ställa 
frågor är nödvändig.  

1.1 Kommunikation som en del av matematiken 
Som följd av den sociokulturella synen på lärande vilken läroplanen vilar på, 
är kommunikativ förmåga idag en självklar del av matematikämnet (Pihlgren, 
2013; Skolverket, 2019). I kursplanen för matematik skrivs den muntliga kom-
munikativa förmåga eleverna ska utveckla fram genom att de ska kunna an-
vända begrepp, samtala om, argumentera för och redogöra för frågeställningar, 
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beräkningar och slutsatser samt föra och följa matematiska resonemang. Vik-
ten av resonemangsförmåga betonas inom matematiken såväl i Sverige som 
internationellt (Niss, 2003; Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001).  

I Skolverkets kommentarmaterial i matematik (2017) anges att eleverna ska 
kunna kommunicera med och om matematik. Vidare beskrivs att matematisk 
kommunikation handlar om att utbyta information om matematiska idéer och 
tankegångar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl muntligt som skriftligt. 
Även att kunna lyssna till och ta del av andras beskrivningar, förklaringar och 
argument skrivs fram som betydelsefullt liksom förståelse för att matematiska 
samband är något konstruerat och att det går att resonera sig fram till lösningar 
med hjälp av argument.	Hansson (2014) menar att det bland annat handlar om 
att utveckla ett logiskt och systematiskt tänkande, att göra kopplingar mellan 
olika matematiska idéer och kunskaper, generalisera, dra slutsatser, motivera, 
förklara och bevisa påståenden. Han anger också att en förutsättning för att 
utveckla resonemangsförmåga är relationell förståelse vilket innebär både 
”hur” och ”varför”, och inte bara ”hur” som gäller instrumentell förståelse med 
fokus på metoder, procedurer och algoritmer. För relationell förståelse behövs 
insikt om varför metoder fungerar och hur de kan anpassas vid behov. Bakom-
liggande idéer förstås och kan flexibelt kopplas ihop med olika kunskaper. Vi-
dare beskriver Sidenvall (2015) att om eleverna ska lära sig att resonera mate-
matiskt behövs aktiviteter där matematiska resonemang krävs och en lärmiljö 
som skapar goda förutsättningar för det.  

1.2 Utforskande	samtal	
Matematiskt kunnande jämförs av den danske matematikdidaktikern Mogens 
Niss (2003) med språklig kompetens. Det räcker inte med att kunna ord, stav-
ning och grammatik, även förståelse för vad andra säger liksom att själv kunna 
tala och uttrycka sig behövs. Olika delkompetenser behöver bemästras och 
översatt till matematiken handlar det om att förutom faktakunskaper och tek-
niska räknefärdigheter bland annat lära sig kommunicera med, om och i mate-
matik. Kilhamn (2019) beskriver kommunikation med matematik som att 
framföra budskap eller förklara olika skeenden med hjälp av matematik, medan 
att kommunicera om matematik innefattar att exempelvis beskriva eller för-
klara matematiska procedurer, begrepp eller strategier. Hon menar att matema-
tiken i de fallen är något färdigt i tanken, vilket inte gäller för samtal i mate-
matik. Där utforskas istället matematiska idéer och kommunikationen bär tan-
karna framåt. Det handlar om så kallade utforskande samtal, där att lyssna, 
fundera, ifrågasätta, förklara, exemplifiera, argumentera och övertyga 
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varandra är centrala delar. Genom sådana samtal engageras eleverna i gemen-
samma resonemang och matematiska samband kan ses på nya sätt vilket gyn-
nar lärande och förståelse. Skolinspektionens (2020) granskning av klassrums-
interaktion i matematik i åk 4–6 på skolor med låga genomsnittliga betygspo-
äng i matematik, visar att sådana samtal ofta saknas. Internationell forskning 
om klassrumssamtal i matematik är samstämmig i betydelsen av utforskande 
samtal för matematiklärandet (Skolforskningsinstitutet, 2017). En viktig del 
för att kunna skapa den typen av fruktbara matematiska samtal är lärares sätt 
att ställa frågor menar Kilhamn och Nyman (2019). 

1.2.1 Frågor skapar förutsättningar 
Det som beskrivs om utforskande samtal kan kopplas till vad eleverna behöver 
för att få möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera matematiskt och 
föra matematiska resonemang (Skolverket, 2019; Skolverket, 2017; Hansson, 
2014; Niss, 2003; Kilhamn, 2019). Då frågorna är en del i att skapa förutsätt-
ningar för sådana samtal synliggörs deras betydelse för elevernas möjlighet att 
utveckla de kommunikativa förmågor som styrdokumenten anger. Lärares frå-
gor är en av de äldsta didaktiska metoderna (Kilhamn & Liljekvist, 2018) och 
av stor relevans för den kultur som skapas i ett klassrum, vilken i sin tur utgör 
basen för vilka kunskaper och beteenden som främjas (Ahl & Helenius, 2018). 
För mig som snart färdig lärare känns det mycket värdefullt att få insikt i hur 
ett så viktigt redskap kan användas för att utveckla elevernas kunskaper och 
förmågor på ett sätt som är i linje med aktuell forskning och styrdokument.  

Matematikämnet har gått från att vara ett färdighetsämne i räkning till ett ämne 
där kommunikation är en central del och problemlösning och argumentation är 
i fokus (Kilhamn, 2019). Det är en utmaning för lärare att förändra undervis-
ningen från fokus på procedurer och faktakunskaper till att träna förmågan att 
resonera och kommunicera matematiskt menar Kilhamn och Frisk (2016). En 
viktig del för förändring menar de är att använda frågor som leder till reflekt-
ion. Boaler och Brodie (2004) såväl som Skodras (2019) och Hufferd-Ackles, 
Fuson, och Sherin (2004) framhåller också betydelsen av frågornas utformning 
och menar att sättet att ställa frågor i matematik formar samtalet och den ma-
tematik som kommuniceras. Skodras (2019) menar vidare att lärarens frågor 
påverkar vilken kunskap eleverna konstruerar och kommunicerar i matematik-
undervisningen. De frågor som ställs kan såväl begränsa tänkandet som att 
uppmuntra till nya idéer. Vissa frågor kräver endast ett kort svar medan andra 
främjar tänkande och matematiska resonemang. Det sistnämnda frågorna, som 
bara eleverna vet svaret på, skapar förutsättningar för utforskande samtal (Kil-
hamn & Nyman, 2019).  Kilhamn och Liljekvist (2018) tar upp den gamla de-
visen ” som du frågar får du svar” vilket anger frågornas inverkan på vad som 
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förväntas av eleverna. Vidare nämner de att frågor ställs med skilda syften och 
att olika moment i undervisningen främjas av olika slags frågor. Alla frågor 
behövs, men matematiska resonemang och argumentation kan aldrig uppstå 
om endast fakta efterfrågas menar de. 

1.2.2 Problemlösning som kontext 
Ett sätt att främja förekomsten av frågor som gynnar matematiska resonemang 
är att innehållet som behandlas har hög nivå, som exempelvis problemlös-
ningsuppgifter där svaret kan nås med olika strategier och representationsfor-
mer (Ni, Zhou, Li & Li, 2014; Hagland, Hedrén & Taflin, 2005). Emellertid 
spelar lärarens frågor stor roll för vilken interaktion som skapas, inte enbart 
innehållet (Ni m.fl., 2014). Det blir därmed angeläget att undersöka vilken typ 
av frågor som är vanligt förekommande i matematikundervisningen vid pro-
blemlösning samt vilken möjlighet eleverna i och med dem ges att delta i de 
för matematiklärandet och resonemangsförmågan viktiga utforskande samta-
len. 

1.3 Syfte		
Syftet med studien är att belysa matematiklärares frågor till elever under pro-
blemlösningslektioner samt undersöka huruvida dessa frågor leder till utfors-
kande samtal.  Målet är att öka förståelsen och medvetenheten för lärares frågor 
och efterföljande interaktion. 

1.4 Frågeställningar	
- Vilka slags frågor ställer matematiklärare under problemlösningslekt-

ioner? 
- I vilken utsträckning leder matematiklärares frågor under problemös-

ningslektioner till en interaktion som kan relateras till utforskande sam-
tal?  

1.5 Avgränsning	
Studien avgränsas till att studera lärares frågor vid problemlösning i matematik 
i årskurs 7 och motivering till avgränsningen ges i kapitel 4.2.  
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 

I den här delen presenteras tidigare forskning om lärares frågor samt om ut-
forskande samtal relaterat till matematikundervisning. 

2.1 Frågors	betydelse		
Lärare ställer många frågor varje dag till eleverna. Studier visar att det kan 
handla om uppemot 300–400 frågor per dag (Shahrill, 2013), vilket indikerar 
betydelsen av att de är väl utformade. Sahin och Kulm (2008), som undersökt 
matematiklärares användning av olika slags frågor, framhäver betydelsen av 
lärares frågor och menar att frågor som stöd i att utveckla elevers tänkande har 
varit känt sedan Sokrates tid på 400 – talet f.Kr. Shahrill (2013) konstaterar att 
de frågor lärare använder sig av har stor betydelse för vad eleverna uppnår i 
matematik. Martino och Maher (1999) menar att lärares sätt att ställa frågor är 
en konst. De har granskat lärarens roll i utforskande matematikundervisning 
och anger att frågor är något som kan ta många år att utveckla, då djup kunskap 
om både matematik och barns matematiklärande krävs. Dock påpekar de att 
när lärare väl har förmågan att ställa bra frågor finns ett mycket kraftfullt verk-
tyg för att stötta elever i att konstruera matematiska idéer.  

Vidare framhåller Martino och Maher (1999) att lärare har en avgörande roll i 
hur elevers matematiska tänkande utvecklas och menar att ett flertal studier 
visar att öppna frågor, där eleverna får uttrycka sitt tänkande, bidrar till att ele-
ver skapar mer sofistikerad matematisk kunskap. Menezes, Guerreiro, 
Martinho och Tomás-Ferreira (2013), som har studerat matematiklärares frå-
gor i utforskande undervisning, understryker också vikten av de frågor lärare 
använder sig av för vilken slags kommunikation som skapas i klassrummet. Ni 
m.fl. (2014) anger i likhet betydelsen av lärares frågor för vad eleverna kom-
municerar men också för vilken matematisk kunskap eleverna konstruerar, nå-
got även Amerikanska National Council of Teachers of Mathematics, NCTM, 
(2000) instämmer i. De betonar att eleverna ska lära sig kommunicera mate-
matiskt men också att de lär sig matematik genom att kommunicera. Vidare 
framhåller Martino och Maher (1999), likt Kilhamn och Skodras (2018), vikten 
av att lärare lyssnar noga på elevernas matematiska idéer och tar tillfällen i akt 
för att kunna stimulera tänkande vidare. De menar att lärare behöver vara 
mycket goda lyssnare för att vara beredda på att vid rätt tidpunkt stimulera till 
vidare tänkande genom att ställa lämpliga frågor.  
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2.2 Olika	frågor	
Trots de öppna frågornas betydelse för elevernas matematiska lärande ställs 
sällan frågor där elever får uttrycka matematiska idéer enligt internationella 
studier (Boaler & Brodie, 2004; Sahin & Kulm, 2008). Liknande tendenser 
verkar finnas i svenska klassrum då exempelvis en studie av Andersson och 
Andersson (2018) visar att 93 % av frågorna under matematiklektioner, varav 
hälften bestod av problemlösning, är frågor som enbart kräver korta svar. Stu-
dien är liten, men antyder att frågor där eleverna får resonera matematiskt inte 
är särskilt frekventa. Dominans av faktafrågor är problematiskt eftersom en 
mycket viktig del i matematikundervisningen är elevernas aktiva deltagande i 
diskussioner och resonemang (Ryve, Hemmi & Kornhall, 2016) samt då att 
kunna kommunicera och resonera matematiskt är viktiga matematiska kompe-
tenser enligt samstämmig internationell forskning (Niss, 2003; Kilpatrick 
m.fl., 2001). Martino och Maher (1999) menar att lärarens roll är central för 
att åstadkomma en förändring mot ett klassrum där diskussioner är en naturlig 
del av lärandet. 

Skodras (2017) har också undersökt matematiklärares frågor, men hon menar 
att lärare använder sig av olika slags frågor, såväl frågor av enklare slag som 
sådana som uppmuntrar till matematiska resonemang. Det står i kontrast till 
tidigare nämnda studier som visar att lärare i liten utsträckning ställer frågor 
som gör att eleverna fördjupar det matematiska tänkandet. Dock baseras hen-
nes studie på erfarna amerikanska lärare som använder en specifik lärarhand-
ledning, Contexts for Learning Mathematics, med fokus på matematiska kon-
texter som främjar begreppsmässig förståelse av grundläggande matematiska 
idéer och strategier. Hon anger vidare att frågor på en låg kognitiv nivå, med 
andra ord faktafrågor och frågor om tillvägagångssätt där syftet är att återge 
och beskriva procedurer, kan fungera som en inkörsport till frågor på en hög 
kognitiv nivå där resonemang krävs och syftet är att förklara, motivera och re-
flektera, om läraren bygger vidare på elevernas svar. Slutsatsen är att frågor på 
låg kognitiv nivå inte behöver vara sämre än de på hög kognitiv nivå, men en 
komplettering av frågor på hög kognitiv nivå behövs. I likhet med Skodras 
(2017) visar Kilhamn och Skodras (2018) i sin studie om matematiskt givande 
frågepraktiker, med bas i samma specifika lärarhandledning men med både er-
farna och oerfarna lärare, att faktafrågor kan vara meningsfulla. Emellertid 
synliggörs också att faktafrågor kan hindra elever från att utveckla matema-
tiska resonemang om de används på fel sätt, exempelvis upprepade gånger för 
att föra elevens tankar framåt. Läraren leder då eleven in på sitt eget sätt att 
tänka istället för utveckla elevens tänkande.  
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2.3 Frågor	för	lärande	och	samtal	
För kunna ställa bra frågor krävs ett syfte bakom menar såväl Sahin och Kulm 
(2008) som Skodras (2019). Lärare behöver ha en tydlig avsikt med sina frågor 
då de beroende på karaktär ger upphov till olika möjligheter för kommunikat-
ion och lärande för eleverna. Väl utformade frågor är oftast inte spontana. Där-
för är det viktigt att stanna upp och tänka efter för att ställa frågor som leder 
till konstruktiv kommunikation (Hattie, Fisher & Frey, 2017). Skodras (2019) 
menar att lärare behöver planera frågor i förväg, åtminstone i ett inledande 
skede vid omställning från ett traditionellt frågemönster, för att givande mate-
matiska samtal ska uppstå. Hufferd-Ackles m.fl. (2004), vilka har undersökt 
hur samtal i matematikklassrum förändras i riktning mot utforskande samtal, 
betonar att det kan ta tid att förändra klassrumssamtal då både lärare och ele-
vers roller behöver förändras. Jämförelser av hur dialogen ser ut i olika mate-
matikklassrum beroende på lärarnas erfarenhet, visar också att typen av frågor 
lärare ställer skiljer sig mellan erfarna och mindre erfarna lärare (Li & Ni, 
2009). De som har mer erfarenhet ställer i större utsträckning frågor av analy-
tiskt slag och bland de med liten erfarenhet är faktafrågor vanligare. Vidare 
anges att lärares frågor på en hög kognitiv nivå korrelerar med elevers svar på 
en hög kognitiv nivå, liksom det motsatta fallet att frågor på en låg kognitiv 
nivå ger enkla svar.  

Vilka frågor som synliggör elevers matematiska tänkande har studerats av 
Franke, Webb, Chan, Battey, Ing, Freund och De (2007) och de förklarar att 
lärare förutom att ställa frågor som lockar fram tänkande behöver ställa följd-
frågor kring olika aspekter i elevernas förklaringar. Då får eleverna möjlighet 
att uttrycka sina fullständiga idéer, exempelvis genom att klargöra vad de me-
nar med ett begrepp. Lärarna kan också nyttja följdfrågorna för att lyfta en 
särskild del av en strategi eller ett matematiskt innehåll. Mason (2000), som 
har undersökt betydelsen av vilka slags frågor matematiklärare använder sig 
av menar att lärares frågor påverkar vilken förståelse som eleverna skapar för 
vad matematik är och hur den används. Han argumenterar för att lärares frågor 
behöver likna de frågor som matematiker ställer sig. Sådana frågor benämner 
han genuina frågor, vilket innebär frågor som läraren inte själv vet svaret på. 
Han uttrycker vidare vikten av medvetenhet kring de frågor som ställs och me-
nar att bra frågor skapar en stöttande miljö för matematiskt tänkande, gör att 
eleverna får uppleva matematik och kanske till och med gör att de själva vill 
bli matematiker.  Hähkiöniemi (2017) har undersökt lärares frågor i utfors-
kande matematikundervisning och framhåller likt Kazemi och Stipek (2001) 
att alla frågor som inte enbart handlar om fakta och procedurer ger elever möj-
lighet att föra matematiska resonemang. Vidare menar han att frågorna utöver 
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att vara på hög nivå behöver varieras för att skapa en bredd och därmed ge 
förutsättningar för att använda alla delar av de matematiska resonemangen. 

Effektiva matematiklärare använder välgrundade frågor som uppmuntrar till 
kritiskt tänkande, resonemang och till att klargöra matematiska idéer. Eleverna 
ska få reflektera över samt förklara sitt tänkande och därigenom bidra till en 
meningsfull klassrumsdiskussion (NCTM, 2014). Boaler och Brodie (2004), 
vilka har studerat lärares olika slags frågor i matematik, menar att det handlar 
om frågor som kräver att eleverna utforskar betydelse och samband, något som 
har positiv effekt på lärandet. Skodras (2019) beskriver att det handlar om frå-
gor där läraren inte vet svaret som behövs för att eleverna ska få föra matema-
tiska resonemang och utforskande samtal ska skapas. Hon menar att avsikten 
med sådana frågor är att utforska matematiska idéer genom att eleverna får ge 
förklaringar och motiveringar samt dra slutsatser, värdera och ta ställning till 
olika lösningar. Kilhamn och Skodras (2018) menar emellertid i likhet med 
Martino och Maher (1999), att det inte är säkert att eleverna svarar på det sätt 
som frågan uppmuntrar till. Därför understryker de att eleverna behöver lära 
sig hur de ska svara på frågor med högre kognitiv nivå, vilket är i linje med 
Sidenvalls (2015) resonemang om att det behöver skapas situationer för det 
elever ska lära sig. Eleverna behöver också veta vad som förväntas av dem 
enligt Kilhamn och Skodras (2018), något de anser visar på betydelsen av nor-
mer som stöttar de matematiska samtal som vill uppnås.  

2.4 Frågor	och	normer	
Lärares frågor har en stor inverkan på vilken miljö som skapas i klassrummet 
(Boaler & Brodie, 2004). Frågorna är en viktig del i vilka normer för samtal 
som utvecklas i ett klassrum. Det handlar om outtalade regler som utvecklas i 
samspel mellan elever och lärare och som styr vem som förväntas tala, fråga 
och svara men också vilka frågor som är bra och vilka svar som förväntas av 
eleverna. I ett traditionellt klassrum råder ofta normer som innebär att lärare 
ställer kontrollerande frågor och att eleverna kommer med korta svar som ut-
värderas. Andra samtalsnormer behövs för att utforskande klassrumsmiljöer 
ska skapas (Kilhamn & Nyman, 2019).  

Lärandemiljöer som stödjer resonemang realiseras bland annat via öppna frå-
gor och genom att läraren tar utgångspunkt i elevernas svar för fortsatta samtal 
(Hunter, 2014). Ahl och Helenius (2018) poängterar att lärarens agerande är 
viktigt för vad eleverna uppfattar som relevant. Vill lärare skapa normen att 
eleverna ska förklara sina matematiska idéer och jämföra, argumentera och 
värdera andras lösningar behöver läraren ställa frågor som efterfrågar sådant. 
Det handlar om normer som rör vad som förväntas av eleverna matematiskt, 
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så kallade, sociomatematiska normer (Yackel & Cobb, 1996). Jämförelser av 
olika dialoger i matematikklassrum visar att sociomatematiska normer behövs 
då gynnsamma sociala normer inte räcker för att djupare matematiska diskuss-
ioner ska uppstå (Kazemi & Stipek, 2001). Exempel på sådana normer är att 
en förklaring ska bestå av ett matematiskt argument och inte enbart en beskriv-
ning av tillvägagångssätt samt att matematiskt tänkande inkluderar förståelse 
för relationer mellan olika strategier.  

2.5 Frågor	och	undervisningsinnehåll	
Vilka slags uppgifter som behandlas i undervisningen har visat sig påverka 
vilka frågor som ställs. Ni m.fl. (2014), vilka har studerat förhållandet mellan 
undervisningsinnehåll och klassrumsdiskussioner i matematik, framhåller att 
frågor på en hög kognitiv nivå oftare ställs om innehållet har en hög kognitiv 
nivå, som exempelvis vid problemlösning där flera lösningar är möjliga. Pro-
blemlösningsuppgifter anses gynnsamt för matematiska diskussioner, i synner-
het när det gäller rika matematiska problem, som kan lösas med olika strategier 
och representationer (Hagland m.fl., 2005). Olika uppgifter har emellertid 
olika kognitiv nivå och påverkar därmed potential för lärande och undervisning 
enligt Jäder (2019), som har undersökt matematikuppgifter som en resurs för 
lärande. Ni m.fl. (2014) menar dock att det inte är utmanande innehåll och 
uppgifter i sig som gör att eleverna svarar på en hög kognitiv nivå, det är frågor 
på en hög kognitiv nivå där eleverna får analysera och förklara. Baxter och 
Williams (2010) beskriver att lärarna många gånger är bra på att få eleverna 
att delta i diskussioner men sämre på att samtidigt stödja eleverna i att tillägna 
sig matematiska kunskaper. Ni m.fl. (2014) förklarar att även om exempelvis 
problemlösningsuppgifter på hög kognitiv nivå behandlas kan lärare ställa 
många frågor på låg kognitiv nivå. De menar att det, i likhet med det Baxter 
och Williams (2010) anger, kan vara ett resultat av att lärare använder den ty-
pen av uppgifter för att eleverna ska delta och tala mer matematik, men inte 
med syfte att få djupare förståelse för ett visst matematiskt innehåll. Det är 
alltså inte uppgiften eller innehållet i sig som skapar goda förutsättningar för 
samtal utan sättet att handskas med det. 

2.6 Utforskande	undervisning	och	samtal	
Interaktion och diskussion ses numera som en central del i undervisning och 
lärande i matematik (Kilhamn & Skodras, 2018; McCrone, 2005). Betydelsen 
av helklassdiskussioner som en viktig del i matematikundervisningen för att 
utveckla elevernas kommunikations- och resonemangsförmåga understryks 
också. 



Karlstads universitet  Nina Spångberg 

 

10	

	

Utforskande undervisning beskrivs som interaktiv där elever och lärare har 
andra roller än i den traditionella undervisningen och att det finns tydliga skill-
nader i sättet att kommunicera (Menezes m.fl., 2013; Hufferd-Ackles m.fl., 
2004). Traditionell undervisning handlar om överförande av information, kun-
skap och idéer medan kommunikation i utforskande undervisning baseras på 
social interaktion. De som deltar interagerar, delar idéer och konstruerar kun-
skap tillsammans. Målet med utforskande klassrumssamtal är att stödja det ma-
tematiska lärandet för alla som deltar (Hufferd-Ackles m.fl., 2004). Kilhamn 
och Skodras (2018) förklarar emellertid att alla samtal inte ger positiva effekter 
på elevernas lärande. Läraren behöver veta hur samtalet ska ledas för att skapa 
fruktbara diskussioner.  

Lektioner i utforskande undervisning organiseras ofta i tre eller fyra faser en-
ligt Menezes m.fl. (2013). Det handlar om att introducera en uppgift, att ge-
nomföra uppgiften, diskussion kring uppgiften och systematisering av mate-
matiskt lärande. Lärarens frågor är viktiga i alla faser, men diskussionsfasen 
ger särskilt rika möjligheter till matematisk kommunikation och den sista fasen 
till generalisering samt synliggörande av viktiga matematiska idéer utifrån det 
som framkommit i fas tre. Stein, Engle, Smith, och Hughes (2008) beskriver 
dock att diskussionsfasen kan vara en utmaning att leda. De har därför arbetat 
fram en modell som kan stödja lärare för att skapa givande diskussioner i hel-
klass, vilken utgår från elevernas lösningar samt synliggör viktiga matematiska 
samband och idéer. De menar att det handlar om att förutse elevlösningar, att 
överblicka deras arbete, att välja ut lösningar för diskussion, att ordna dem på 
ett lämpligt sätt och att koppla ihop olika elevers lösningar till varandra och till 
viktiga matematiska idéer. 

2.6.1 Lärares agerande  
I utforskande samtal ställer lärare frågor som efterfrågar förklaringar av ele-
vernas matematiska tankar och idéer (Hufferd-Ackles m.fl., 2004). Henning, 
McKeny, Foley och Balong (2012), som studerat hur givande matematiska dis-
kussioner kan designas, menar att elevernas svar i den utforskande undervis-
ningen inte bemöts med ett utvärderande som vid traditionella frågemönster. 
Elevernas deltagande bekräftas istället och bidrar till diskussionen. Vidare 
framhåller de vikten av att lärarna lyssnar noga på elevernas svar samt använ-
der dem som bas för vidare diskussion och för att utforska olika lösningar. 
Läraren ger exempelvis ledtrådar, bygger vidare på elevernas svar, formulerar 
om elevernas svar, förklarar eller summerar det som sagts för att synliggöra 
olika matematiska idéer. Den respons som lärare ger på elevsvar har även Bro-
die (2004) såväl som Maunula (2018) undersökt och de betonar betydelsen av 
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lärares sätt att hantera elevers svar för vilken slags samtal som utvecklas. Hen-
ning m.fl. (2012) menar att traditionella samtalsmönster står i kontrast till de 
utforskande samtalen. I de utforskande samtalen ges eleverna mycket utrymme 
att tala, medan de i de traditionella samtalen får lite samtalstid och läraren 
mycket, bland annat som följd av många frågor som endast kräver korta svar. 
Hufferd-Ackles m.fl. (2004) poängterar att elevernas matematiska idéer i ut-
forskande matematikundervisning ska synliggöras och kommuniceras för de 
andra eleverna. För att möjliggöra det spelar lärares utforskande frågor en vik-
tig roll.   
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3 TEORI 

Nedan anges det perspektiv på lärande som är aktuellt för studien samt olika 
kategorier av frågor och karakteristiska drag för utforskande samtal som kan 
relateras till lärares frågor, något som tillsammans formar en grund för att un-
dersöka vilka slags frågor matematiklärare ställer vid problemlösning samt 
huruvida de leder till utforskande samtal.  

3.1 Sociokulturellt	perspektiv	på	lärande	
Studien har sin grund i en sociokulturell syn på lärande som bygger på den 
ryske pedagogen Lev Semenovich Vygotskijs arbeten om utveckling, lärande 
och språk (Säljö, 2014). Enligt det här synsättet lär människor genom samspel 
och interaktion. Bråten (1999), som studerat Vygotskijs arbete, menar att män-
niskor genom kommunikation får tillgång till varandras erfarenheter. Det in-
nebär att individen kan få tillträde till den stora reserv som andras upplevelser 
är.  

Utifrån ett sociokulturellt sätt att se på lärande utvecklar människor förmågor 
som är kulturella till sin karaktär, exempelvis att läsa, räkna, resonera och lösa 
problem, genom att ta till sig så kallade medierande redskap (Säljö, 2014). Det 
handlar om att i den kulturella gemenskapen utveckla redskap för att förstå och 
agera i omvärlden. Vygotskij menar att språket ett mycket viktigt sådant red-
skap. Det används såväl för att kommunicera med andra människor som till att 
föra våra tankar framåt, eftersom vi även tänker med språkliga redskap. Kom-
munikationen med andra människor formar vårt tänkande då vi därigenom får 
de språkliga redskapen som utgör basen för tänkandet (Säljö, 2014). Bråten 
(1999) beskriver det som att språket både är ett socialt redskap för överföring 
av strategier och ett kognitivt redskap för att etablera och lagra kunskap. Ut-
veckling sker först på den sociala nivån genom sociala aktiviteter och därefter 
intellektuellt inom människan. Mason (2000) gör en koppling till matematiken 
och tolkar det sistnämnda som att elever lär sig att tänka matematiskt i närvaron 
av någon med goda kunskaper i matematik som klargör deras tankeprocesser. 

Säljö (2014) lyfter det viktiga begreppet Zone of Proximal Development, den 
närmaste proximala utvecklingszonen, inom det sociokulturella perspektivet. I 
klassrummet beskriver Pihlgren (2013) att det handlar om att läraren kan väg-
leda eleverna vidare. Läraren kan exempelvis ställa frågor som gör att eleven 
uppmärksammar det som är viktigt att tänka på, vilket innebär att frågorna 
hjälper till att utveckla elevens tänkande. Det handlar om så kallad scaffolding, 
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vilket betyder att den som har mer kunskap bygger en slags mental ”byggnads-
ställning” där den som lär kan komma vidare genom att få kontakt med den 
proximala utvecklingszonen. Pihlgren (2013) anger vidare att lärarens frågor 
kan skapa stöttande ”ställningar” och locka eleverna vidare kunskapsmässigt. 
Hon menar också att en viktig del är att vara lyhörd för elevens svar för att veta 
hur tänkandet ska kunna utmanas vidare. Ni m.fl. (2014) lyfter även att lärarens 
frågor, utöver en ”ställning” för matematisk kunskap, formar en slags social 
sådan, som genererar förväntningar för deltagande och vem det är som har 
makten att utvärdera svar.  

Sammanfattningsvis är interaktion och kommunikation i klassrummet basen 
för lärande och utveckling enligt det sociokulturella synsättet. Språket är det 
redskap som möjliggör samtal såväl mellan individer som inom individen och 
som bär kognitiva processer framåt. Därmed synliggörs betydelsen av det 
språk som används och vilka slags samtal som förs för elevers lärande. Situat-
ioner där språket får utvecklas, exempelvis i utforskande samtal, är således 
gynnsamma det matematiska lärandet. Mercer och Sams (2006), som studerat 
samtal i matematikklassrum, menar att kvaliteten på dialogen avgör hur ele-
vernas lärande blir. Kunskap framställs inte som hierarkisk i det sociokulturella 
synsättet, men ett rikt språk för tänkande och lärande betonas, något som anty-
der att olika aspekter av kunskap behövs. 

3.2 Olika	kategorier	av	frågor	
Shahrill (2013) beskriver att de flesta forskare som kategoriserat frågor har 
baserat dem på Blooms taxonomi (Bloom, Englehart, Furst, Will & Krathwohl, 
1956), där den kognitiva nivån står i fokus. Nivån på frågan från läraren be-
stäms då av vilket slags svar som efterfrågas. De olika nivåerna i Blooms tax-
onomi beskrivs nedan rangordnat från låg till hög nivå kognitiv nivå: 

• Kunskap i form av att komma ihåg och återge fakta  
• Förståelse av fakta som memorerats 
• Tillämpa kunskap 
• Analysera och bryta ner i delar samt se relationen mellan dem 
• Syntetisera och kunna föra ihop delar till en ny helhet och dra nya slut-

satser   
• Utvärdera och bedöma 

Olika studier har kommit fram till olika kategorier av frågor, men gemensamt 
för flera (Wimer, Ridenour, Thomas & William Place, 2001; Ni m.fl., 2014; 
Kilhamn & Skodras, 2018) är som nämnt att kategorisering sker utifrån den 
kognitiva nivån som efterfrågas. Wimer m.fl. (2001) använder sig enbart av 
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två nivåer, hög eller låg kognitiv nivå, där frågorna på den låga nivån har fokus 
på fakta och procedur medan de på hög nivå är menade att främja analys, syntes 
och evaluering.  Ni m.fl. (2014) såväl som Kilhamn och Skodras (2018) delar 
upp den låga och höga nivån i två kategorier då det kan vara intressant att se 
huruvida frågan fokuserar på fakta eller procedur respektive förklaring av tän-
kande eller analys och jämförelse. Hähkiöniemi (2017) menar att mycket av 
den forskning som har gjorts har haft svårt att skilja på frågor gällande eget 
tänkande och procedur, något dock exempelvis Ni m.fl. (2014) och Kilhamn 
och Skodras (2018) gör i sina kategoriseringar.  

De kategorier Ni m.fl. (2014) och Kilhamn och Skodras (2018) har skapat är 
mycket lika även om benämningarna liksom beskrivningarna av dem skiljer 
sig något. Nedan följer en förklaring av kategorierna, där den benämning som 
står först tillhör Ni m.fl. (2014) och den efterföljande är Kilhamn och Skodras 
(2018). 

Memory recall and confirmation questions eller Factual består av minnes- och 
bekräftelsefrågor som kräver svar i form av inlärda fakta, procedurer eller ma-
tematiska regler. Kilhamn och Skodras (2018) nämner att det där är ett korrekt 
svar som eftersöks. Exempel på sådana frågor är: ”Vilken är formeln för tri-
angelns area?” ”Hur var det nu man skulle göra?”. 

Procedural and descriptive questions eller Low-level tillhör också frågor på 
låg kognitiv nivå men är frågor som efterfrågar procedur eller innebörd av nå-
got. Det handlar om tillvägagångssätt för att nå ett svar, exempelvis ”Hur fick 
du fram den minsta gemensamma nämnaren?” eller att beskriva vad något be-
tyder ”Vad betyder det att två femtedelar är flickor?”. Kilhamn och Skodras 
(2018) betonar att det här är elevernas eget tänkande som beskrivs, inte hur 
man minns att man ska göra, vilket tillhör minnesfrågorna. 

Explanatory questions eller High – level Conceptual hör till frågor på hög kog-
nitiv nivå. Det är förklarande frågor som kräver att eleverna ska beskriva sitt 
tänkande kring val av strategier och procedurer eller varför en viss procedur 
fungerar. Exempel på en sådan fråga är ”Varför grupperar du frågorna på två 
sätt?” Det handlar om varför och hur – frågor, men Kilhamn och Skodras 
(2018) beskriver också att frågor som söker generaliseringar och samband mel-
lan olika strategier och lösningar ingår.  

Analytic and comparative questions eller Evaluative är frågor på den högsta 
kognitiva nivån. Sådana frågor behandlar reflektion över uppgifters karaktärs-
drag och olika sätt att lösa uppgifter samt jämförelser med andras lösningar 
och värdering av effektivitet hos lösningar, exempelvis ”Vilken av de två me-
toderna tror du är mest effektiv för att lösa uppgiften?”.  
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Både Wimer m.fl. (2001) och Kilhamn och Skodras (2018) kategoriserar frå-
gan beroende på det svar som ges. Kategorin på frågan skapas alltså i samklang 
med elevens svar. Svarar exempelvis en elev inte med en egen beskrivning 
utan ”hur man ska göra” hamnar frågan på faktanivå istället för procedurnivå. 
Ni m.fl. (2014) däremot ser inte elevens svar och frågan som en enhet, utan 
särskiljer frågor och de svar elever ger. Det ger möjlighet att kunna granska 
lärares frågor och elevers svar var för sig, vilket gagnar deras studie där de 
bland annat undersöker elevers svar i förhållande till lärares frågor och inne-
hållet som behandlas. Vidare buntar Kilhamn och Skodras (2018) likt Franke 
m.fl. (2007) ihop frågorna för att behandla dem och efterföljande följdfrågor 
som händelser. Händelsen kategoriseras sedan utifrån frågan med högst nivå.  

3.3 Karaktäristiskt	för	utforskande	samtal		
Utforskande samtal, exploratory talks, handlar enligt Wegerif och Mercer 
(2000) om att engagera sig kritiskt men konstruktivt i varandras idéer, att svar 
beaktas gemensamt, att kunskap görs till ett gemensamt ansvar samt att reso-
nemang synliggörs. Mercer och Sams (2006) som har undersökt hur samtal och 
resonemang i matematik kan föras mer effektivt, beskriver ett antal grundläg-
gande regler för utforskande samtal: 

• All relevant information delas  
• Alla deltagare i gruppen bjuds in att bidra till diskussionen 
• Åsikter och idéer respekteras och beaktas 
• Alla uppmanas att klargöra sina skäl (motivera och argumentera)  
• Utmaningar och alternativ tydliggörs och förhandlas 
• Gruppen försöker nå överenskommelse innan beslut eller handling 

Vidare anger Hufferd-Ackles m.fl. (2004) att det finns fyra nyckelfaktorer som 
påverkar hur samtal i klassrum ser ut. Det handlar om vilken typ av frågor som 
ställs och vem som ställer dem, vem som förklarar och motiverar matematiska 
idéer, vem som bidrar med matematiska idéer och vem som tar ansvar för lä-
randet och utvärderingen av matematiska resonemang.  

3.3.1 Frågor 
Hufferd-Ackles m.fl. (2004) beskriver att lärares öppna frågor blir vanligare i 
takt med att samtal går mot att bli av mer utforskande karaktär, då elevers tan-
kar och idéer vill undersökas och utforskas. Det är också vanligt att läraren 
uppmuntrar eleverna att utveckla de förklaringar och resonemang som ges. 
McCrone (2005) har likt Hufferd-Ackles m.fl. (2004) undersökt förändring av 
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samtal över tid mot mer utforskande slag, men med fokus på innehåll. De me-
nar att desto mer lärare lär sig om utforskande samtal ju mer förflyttas fokus 
på innehållet i samtalet från tillvägagångssätt och procedur till att handla om 
egenskaper hos lösningar, att motivera strategier samt att reflektera över och 
jämföra andra elevers lösningar (jmf. frågekategorierna på hög kognitiv nivå i 
ovan avsnitt). 

3.3.2 Elevers svar 
Ni m.fl. (2014) identifierar två kategorier av elevsvar: simple answers och 
highly participatory answers, som här benämns enkla svar och svar med hög 
nivå. Till de enkla svaren hör simple answers och descriptive answers, som 
innebär att eleven svarar ja eller nej respektive ger en beskrivning av procedur 
eller betydelse. Svaren på hög nivå innefattar explanatory answers, commen-
tary answers och a student raising a new question. Eleverna förklarar exem-
pelvis varför en viss strategi används, utvärderar olika lösningar eller ställer en 
ny fråga som ger fler möjligheter att utforska något vidare. Svar med hög nivå, 
där elever bland annat förklarar sitt tänkande och motiverar sina svar är typiska 
för samtal av utforskande karaktär (Hufferd-Ackles m.fl., 2004). 

3.3.3 Lärares reaktion på elevers svar 
Hufferd-Ackles m.fl. (2004) menar att lärare i utforskande samtal följer upp 
och bygger vidare på elevernas svar. Respons på elevers svar har även Brodie 
(2004) undersökt. Hon har utvecklat kategorier för hur lärare bemöter elevsvar 
som kan delas upp i två huvudkategorier, att läraren inte följer upp elevens svar 
utan exempelvis bara bekräftar samt att läraren följer upp det eleven säger. 
Hamm och Perry (2002), som har undersökt auktoritet i matematiklassrum i 
grundskolan, har likt Brodie (2004) skapat kategorier för bemötande av elevers 
svar som huvudsakligen också kan delas upp efter om läraren följer upp svaret 
eller inte. Att läraren inte följer upp elevers svar innebär enligt Hamm och 
Perry (2002) exempelvis att läraren ignorerar eller avslår elevens svar, eller att 
läraren bekräftar men inte integrerar svaret i lektionen alternativt repeterar sva-
ret och sedan fortsätter undervisa. En uppföljning av svaret däremot görs när 
läraren undersöker svaret vidare på något sätt eller söker förtydligande eller 
förklaring. Ni m.fl. (2014) menar att det är när läraren följer upp elevers svar 
och använder samt undersöker idéer vidare som fruktbara diskussioner kan 
skapas. Vidare anger Hufferd-Ackles m.fl. (2004) såväl som Mercer och Sams 
(2006) att lärares tillvaratagande och beaktande av elevsvar är typiskt för ut-
forskande samtal. 
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3.3.4 Utvärdering av svar 
Utvärdering av elevers svar kan enligt Ni m.fl. (2014) ske på två sätt: teacher 
alone, då läraren själv utvärderar och teacher and student jointly, som innebär 
gemensam utvärdering mellan lärare och elev. En utvärdering av läraren själv 
innebär att läraren avgör vad som är rätt, exempelvis genom att uttalat säga 
”rätt!”, medan lärare och elever arbetar tillsammans för att komma fram till 
vad som är godtagbart vid gemensam utvärdering, exempelvis genom att lära-
ren frågar om de ska lösa en uppgift gemensamt för att se om svaret är rätt. 
Hufferd-Ackles m.fl. (2004) såväl som Mercer och Sams (2006) beskriver ge-
mensam förhandling och utvärdering av matematiska resonemang som karak-
täristiskt för utforskande samtal. Hamm och Perry (2002) menar att den som 
utvärderar är också den som besitter auktoriteten i rummet. Vidare framhåller 
de att elever behöver känna sig som legitima medlemmar i den matematiska 
gemenskapen vilket sker genom att deras bidrag till diskussionen värdesätts. 
Ni m.fl. (2014) påpekar att makten över utvärderingen fördelas när eleverna 
svarar på en hög kognitiv nivå och lärare utforskar deras svar.  
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4 METOD 

Nedan motiveras och presenteras metodval för att undersöka studiens syfte. 
Vidare beskrivs urvalet och hur det påverkar studiens resultat. Tillvägagångs-
sättet samt reliabilitet, validitet och generaliserbarhet diskuteras också. Avsnit-
tet avslutas med de forskningsetiska ställningstaganden som gjorts.  

4.1 Val av metod 
Studiens syfte är att synliggöra vilka slags frågor matematiklärare ställer samt 
huruvida frågorna leder till utforskande samtal. Därför är olika kategorier av 
frågor lärarna använder sig av i undervisningen samt den interaktion som upp-
står kring dem viktigt att undersöka och metoden som väljs behöver möjliggöra 
det.  

Då interaktion i klassrummet avsågs att undersökas begränsades metoden till 
observation. Genom observation menar både Bryman (2011) och Denscombe 
(2016) att verkliga beteenden som förekommer kan studeras till skillnad från 
andra metoder, vilket därmed möjliggör synliggörande av lärarnas faktiska frå-
gor och den interaktion som följer. Det faktum att enbart öppet beteende ob-
serveras beskriver emellertid Denscombe (2016) också som en nackdel då inga 
bakomliggande avsikter till ett visst agerande framkommer, vilket dock inte 
heller är syftet med den här studien. 

Enligt såväl Denscombe (2016) som Kihlström (2007a) finns olika slags ob-
servationer och olika sätt att genomföra dem på. En möjlighet som övervägdes 
var att ostrukturerat i ett löpande protokoll skriva ner det som sker, men då 
vissa typiska kategorier av frågor samt aspekter av utforskande samtal ville 
fångas ansågs ett mer strukturerat sätt vara mer lämpligt. Bryman (2011) be-
skriver att vid strukturerad observation registreras direkt observerbara aspekter 
av beteenden utifrån fasta regler. Han menar vidare att den strukturerade ob-
servationen möjliggör kvantifierbar information över individers beteenden. Ut-
ifrån syftet att undersöka vilka slags frågor matematiklärare använder och i 
vilken utsträckning de ger upphov till utforskande samtal söktes kvantitativa 
data, vilket den strukturerade observationen ger. Således ansågs strukturerad 
observation utifrån ett observationsschema vara den bäst lämpade metoden för 
att undersöka syftet.  

Ursprungligen var tanken att observationerna skulle ha genomförts på plats i 
olika klassrum. Emellertid gavs möjlighet att se videoinspelade lektioner, vil-
ket då valdes i och med att tillgång till ett nästan ett tjugotal inspelade lektioner 
kunde erhållas från Karlstads universitet. Fler lektioner ansågs därmed kunna 
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studeras än om observationerna skulle ha genomförts ute i olika klasser. Det 
skulle sannolikt ha tagit betydligt mer tid i anspråk att koordinera matematik-
lektioner med flera olika lärare och att samla in samtycke från rektorer, lärare 
och vårdnadshavare, vilket inte hade varit gynnsamt utifrån tidsaspekten för 
studien. Användning av videoinspelning är dessutom något som ses i andra 
studier som gäller interaktion i klassrummet (Skodras; 2017; Kilhamn & 
Skodras, 2018). Skodras (2017) lyfter bland annat fördelen att det går att se 
filmerna flera gånger samt att det är möjligt att gå tillbaka och se igen om något 
är otydligt eller vill studeras närmare. Inspelade lektioner ger därtill möjlighet 
att se lektioner i lägre hastighet vilket minskar risken för att missa något då det 
enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2012) kan vara svårt att 
hinna med att registrera allt som sker. Skodras (2017) nämner dock att inspe-
lade lektioner enbart visar en del av verkligheten, vilket kan göra att inte hel-
hetsbilden av klassrumssituationen ges, men då momentana registreringar 
skulle göras föreföll det vara av mindre betydelse just för den här studien.  

4.2 Urval och avgränsningar 
Videoinspelade lektioner valdes utifrån tidigare nämnda aspekter gällande 
tidsbesparing och möjlighet till relativt stort antal lektioner i förhållande till 
studiens omfattning. De lektioner som fanns tillgängliga var från årskurs sju. 
Utöver tillgänglighetsaspekten ansågs det också intressant att få en inblick i 
vilka slags frågor och efterföljande kommunikation eleverna i årskurs sex mö-
ter när de tar nästa steg i sin utbildning. Med förhoppning om att få ett bra 
underlag för att fånga vilka slags frågor matematiklärare ställer och vilken in-
teraktion som följer under lektioner med innehåll på hög kognitiv nivå, men 
också om att få studera många samtal och diskussioner, valdes lektioner med 
problemlösning. Således handlade det om både ett tillgänglighetsurval (Magne 
Holme & Krohn Solvang, 1997) samt ett subjektivt urval (Denscombe, 2016).  

Situationerna som analyserades gäller både helklassinteraktion och gruppar-
bete. De frågor som registrerades var de muntliga frågor matematiklärare stäl-
ler till elever i matematikundervisningen som rör matematikämnet. Med fråga 
avses här i likhet med i Boaler och Brodies studie (2004), att också uppma-
ningar som ”skulle du vilja vara snäll och visa oss hur du har tänkt” eller utta-
landen som ”tre fjärdedelar av hundra är….” behandlades. De ser inte ut som 
frågor men har funktionen av en fråga, vilket innebär att frågor både till form 
och funktion behandlades. Frågor som inte rör själva matematiken som exem-
pelvis ”Är ni klara?” beaktades inte.  

Totalt 17 lektioner från svenska klassrum i matematik i årskurs sju observera-
des. Lektionerna innehöll problemlösning under områdena aritmetik, algebra, 
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geometri samt bråk. Tio lärare, tolv olika klasser och nio olika skolor studera-
des. Alla deltagande lärare är behöriga lärare i matematik. Vissa lärare och 
klasser observerades under flera lektioner på grund av tillgänglighet. Skolorna 
representerar olika upptagningsområden, såväl landsort, innerstad som mång-
kulturellt område och lärarnas erfarenhet varierar från 1 år till 34 år, tillsam-
mans med att skolorna representerar såväl högre som något lägre genomsnitt-
liga meritvärden gör att urvalet bör kunna motsvara ett genomsnitt för den in-
teraktion som förekommer.  

Lektionerna är en del av det material som samlats in inom ramen för studien 
Linking Instruction and Student Achievement (LISA), i vilken relationen mel-
lan undervisning och lärande undersöks. Således användes befintligt material 
och ingen delaktighet i videoinspelningarna förekom. Inspelningarna genom-
fördes under vårterminen 2017 och vårterminen 2019.  

4.3 Genomförande 
I följande avsnitt beskrivs observationsschemats utformning samt genomfö-
randet av observationerna. 

4.3.1 Analysverktyget 
Observationsschemat (Bilaga 1) skapades genom att forma kategorier av frå-
gor på olika kognitiv nivå i likhet med (Wimer m.fl., 2001; Ni m.fl., 2004; 
Kilhamn och Skodras, 2018) studier samt kategorier för efterföljande interakt-
ion, varav några av dem karaktäristiska för utforskande samtal (Brodie, 2004; 
Hufferd-Ackles m.fl., 2004; McCrone, 2005; Wegerif & Sams, 2000; Mercer 
& Sams, 2006). Denscombe (2016) betonar vikten av att förankra det som är 
med i observationsschemat i tidigare forskning. Även en kolumn ”övrigt” lades 
till för möjlighet att skriva ner sådant som eventuellt inte ryms i kategorierna 
då Bryman (2011) menar att allt av intresse kan vara svårt att förutse. När ob-
servationsschemat var klart genomfördes två pilotstudier. Bryman (2011) 
framhåller betydelsen av erfarenhet vid användning av schemat då ett visst 
mått av tolkning från observatören alltid förekommer. I och med pilotstudierna 
gjordes vissa anpassningar av schemat för förtydligande samt för att få med 
alla tänkbara scenarier. Bryman (2011) betonar vikten av tydliga riktlinjer och 
Denscombe (2016) framhåller värdet av att i den mån det är möjligt att försäkra 
sig om att alla tänkbara möjligheter inkluderas. En närmare beskrivning av 
schemat följer nedan. 

4.3.1.1 Frågekategorier 
Frågekategorierna grundar sig i de kategorier för frågor som Ni m.fl. (2014) 
samt Kilhamn och Skodras (2018) har använt i sina studier, vilka baseras på 



Karlstads universitet  Nina Spångberg 

 

21	

	

vilken kognitiv nivå som efterfrågas. Frågor på låg kognitiv nivå valdes för 
den här studien att kallas Fakta Minnas Bekräfta samt Procedur och Beskriv-
ning och frågor på hög kognitiv nivå benämndes Förklarar tänkande samt 
Analys Jämförelse Värdering. Innebörden av kategorierna formades med ut-
gångspunkt i de förklaringar Ni m.fl. (2014) och Kilhamn och Skodras (2018) 
anger för respektive kategori. Därför innebär Fakta Minnas Bekräfta frågor 
som söker svar i form av inlärda fakta, procedurer eller matematiska regler, 
exempelvis ”Hur många sidor har en kub?” eller bekräftande frågor som ”Har 
du fått samma svar?”. Frågor tillhörande Procedur Beskrivning efterfrågar till-
vägagångssätt för att nå ett svar eller betydelsen av något, men till skillnad från 
föregående kategori handlar det här om elevens eget tänkande, inte hur eleven 
minns att något ska lösas eller vad något betyder. Exempel på sådana frågor är 
”Hur fick du fram det svaret?” och ”Vad betyder det att 25% av pizzan har 
skinka?”. Till kategorin Förklarar tänkande hör frågor som kräver att eleverna 
förklarar hur han eller hon tänker vid val av strategi, varför en strategi fungerar 
men också att de gör generaliseringar eller kopplingar mellan strategier. Det 
kan vara frågor som ”Varför fungerar den strategin du använt dig av?” eller 
”Kommer strategin fungera för andra tal?”. Frågor inom kategorin Analys Jäm-
förelse Värdering är sådana som eftersöker egenskaper hos ett problem eller 
en strategi eller efter att jämföra två elevers matematiska idéer och fundera 
över likheter, skillnader och effektivitet, exempelvis ”Varför ger de här strate-
gierna de samma svar?”, Hur vet vi att svaret är korrekt?” eller ”Har vi hittat 
alla lösningar?”. 

4.3.1.2 Kategorier för utforskande samtal 
Utöver kategorier för frågor skapades ett antal kategorier för att undersöka in-
teraktionen frågan ger upphov till och därmed möjliggöra undersökande av ut-
forskande samtals eventuella förekomst. För att kunna studera hur eleverna 
svarar på lärares frågor skapades fem kategorier för elevsvar likt Ni m.fl. 
(2014). Kategorierna för svar på låg kognitiv nivå benämndes Enkelt svar och 
Beskrivande svar och på hög kognitiv nivå Förklarande svar, Kommenterande 
svar samt Elev ställer ny fråga på temat. De enkla svaren handlar om rätt svar 
som ja, nej, 45 eller liknande och de beskrivande svaren om en beskrivning av 
tillvägagångssätt eller betydelsen av något. Förklarande svar däremot anger 
exempelvis varför en strategi fungerar eller hur eleven har tänkt vid val av en 
viss strategi för att lösa en uppgift. Till kommenterande svar hör jämförelser 
och analys, exempelvis ”Jag håller inte med om det X säger då…”Eleven kan 
också komma med en ny fråga på det område som behandlas vilken ger nya 
möjligheter att undersöka något vidare. Efter det andra pilottillfället, som ge-
nomfördes tillsammans med en grupp lärarstudenter, gavs dock insikt om att 
fler kategorier av elevsvar behövdes i form av olika varianter av uteblivet svar 
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från elever. Nya kategorierna Inget svar läraren ger ingen tid svarar själv, 
Inget svar läraren ger tid svarar sedan själv, Inget svar läraren ger tid omfor-
mulerar sedan frågan, samt Inget svar, läraren ger tid lämnar sedan eleven att 
tänka skapades, varav de två sistnämnda ger fortsatt samtalsmöjlighet för ele-
ven. 

För att närmare kunna studera hur lärare bemöter elevers svar formades, med 
inspiration från det Hamm och Perry (2002) och Ni m.fl. (2014) beskriver. Ka-
tegorierna benämndes Använder inte svar och Använder/undersöker svar och 
betyder att läraren antingen ignorerar, bekräftar eller repeterar svaret, men inte 
använder svaret vidare respektive att läraren använder och bygger vidare på 
svaret på något sätt. Det sistnämnda innebär exempelvis att läraren undersöker 
en tanke på idéstadiet, förtydligar, söker förtydligande eller undersöker ett 
missförstånd. Efter det första pilottillfället lades emellertid ännu en kategori 
till, Använder men undersöker inte svar, utifrån insikt om att elevers svar 
ibland används, men inte för att undersökas vidare, exempelvis bara som en 
del i en uträkning på tavlan. Med grund i det Ni m.fl. (2014) nämner om möj-
lighet till diskussion via användning av elevsvar åtskiljs kategorierna Använ-
der men undersöker inte svar och Använder/undersöker svar därmed utifrån 
om de riktar sig mot att utvidga tänkande och samtal eller mot att bara komma 
fram till en lösning.  

Kategorier för utvärdering av elevsvar utformades i likhet med Ni m.fl. (2014) 
studie, till kategorierna Läraren själv och Läraren och elever tillsammans. När 
läraren själv utvärderar svaret är läraren den som har auktoriteten i rummet och 
avgör om ett svar är rätt eller inte, medan utvärdering tillsammans sker när 
elever och lärare gemensamt avgör om ett svar är godtagbart. Emellertid till-
kom en kategori för utvärdering efter att två lektioner observerats, då insikt 
gavs om att ett svar inte alltid utvärderas. Det är dock inget som omnämns 
förekomma i tidigare forskning (Ni m.fl., 2014; Hamm & Perry, 2002). Likväl 
lades kategorin Utvärderar inte till, för att exempelvis beskriva att läraren läm-
nar gruppen att tänka eller samtala vidare på egen hand efter att svar getts al-
ternativt att läraren ställer en följdfråga istället för att utvärdera. Även en kate-
gori Ingen utvärdering skapades för frågor som rör matematikinnehållet och är 
av enklare art, men som inte naturligt utvärderas exempelvis på grund av val-
frihet som ”Vilket tal valde ni från början?”.  

4.3.1.3 Följdfrågor 
Vid det andra pilottillfället tydliggjordes även definitionen av följdfråga, då 
det upptäcktes att innebörden inte var självklar. Med inspiration från Kilhamn 
och Skodras (2018) studie definierades det som en fråga vilken ställs till 
samma elev som svarar på den första eller initiala frågan. När sedan läraren 
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riktar sig till en annan elev, gruppen eller hela klassen igen klassificeras det 
som en ny första fråga, här kallad initial fråga. Definitionen baseras likt Franke 
m.fl. (2007) på att fånga det djup i diskussionen som varje elev ges möjlighet 
till.  

4.3.2 Analysprocedur  
För att analysera de frågor och den interaktion som förekom utifrån dem fyll-
des observationsscheman i för varje inspelad lektion som studerades. Hela lekt-
ioner observerades och protokoll fördes över den interaktion som skedde under 
arbete i grupp samt i helklass. Varje gång en fråga ställdes gjordes en katego-
risering av frågan genom att ett kryss sattes i rutan tillhörande passande förut-
bestämda kategori. Frågan antecknades dessutom i sin helhet för att senare 
kunna exemplifiera olika kategorier av frågor. Därefter kategoriserades även 
elevens svar eller uteblivna svar samt, i de fall ett svar gavs, lärarens reaktion 
på elevens svar och utvärderingen av svaret. Det som registrerades var därför 
det som skedde i direkt anslutning till en fråga, något som medför att eventuell 
interaktion senare under lektionen som kanske har sin grund i en tidigare fråga 
inte följdes upp. Därmed var det nivån per kategori där och då som registrera-
des.  

Vid sammanställning av observationsschemana sammanfördes sedan enskilda 
händelser, med utgångspunkt i definitionen för följdfråga, till en frågehändelse 
så länge frågorna från läraren var riktade till samma elev. Händelsen registre-
rades därför som slut när läraren sedan ställde en ny fråga till gruppen, klassen 
eller till en annan elev. Därefter kategoriserades hela frågehändelsen utifrån 
den fråga i händelsen på högst nivå. Samma sak gällde för svaren, reaktionen 
på svaret och utvärderingen. Händelsen kategoriserades således utifrån det som 
låg närmast det som är karaktäristiskt för utforskande samtal per kategori. Där-
med synliggjordes hur nära ett utforskande samtal varje händelse kom. Till sist 
gjordes en summering av antal förekomster per kategori samt kombinationer 
av kategorier för helklass, grupp och totalt. 

4.4 Validitet,	reliabilitet	och	generaliserbarhet		
Observation möjliggör verklighetsnära iakttagelser och slutsatser utifrån det 
som konkret sker i klassrummet (Denscombe, 2016), vilket kan ge upphov till 
nya kunskaper gällande lärares frågor och deras betydelse för kommunikat-
ionen som följer. Det som mättes var det som faktiskt skedde och lärarna var 
underrättade om att de skulle använda sig av ordinarie planeringar och att inte 
göra anpassningar till följd av inspelningen. Två kameror från olika vinklar 
fanns på plats vid inspelningen. Därtill användes dubbla mikrofoner, en fastsatt 



Karlstads universitet  Nina Spångberg 

 

24	

	

på läraren och en centralt placerad i klassrummet, något som gjort att både det 
lärare och elever säger kunde fångas. 

Som följd av möjligheten att studera redan videoinspelade lektioner, har i för-
hållande till studiens tidsbegränsning ett relativt stort antal lektioner, lärare och 
skolor kunna inkluderas. Bredden i urvalet (Johansson & Svedner, 2010), med 
skolor från skilda upptagningsområden och lärare med stor spridning i erfaren-
het, bör kunna skapa viss generaliserbarhet. Därigenom möjliggörs att andra 
under liknande omständigheter kan få nytta av det som framkommer 
(Denscombe, 2016).  

Som något ovan observatör, underlättade det på förhand utformade schemat. 
Denscombe (2016) anger att riktigt utförda systematiska, eller strukturerade, 
observationer ger god tillförlitlighet. Likväl sker en viss tolkning av vilken ka-
tegori det som sker tillhör menar han, något som skulle kunna innebära att ett 
annat resultat nås vid genomförande av en annan person. Emellertid gjordes 
för tydlighet en mycket noggrann beskrivning av kategorierna, vilket är nöd-
vändigt för inte funderingar ska uppstå kring vilken kategori det som sker till-
hör (Denscombe, 2016). 

Studiens validitet styrks genom att en vetenskaplig skolad person granskade 
observationsschemat innan genomförandet samt genom att pilotobservationer 
gjordes för att säkra schemats funktion (Kihlström, 2007b). Tillförlitlighet 
skapas genom att träning på observation skett under utbildningen samt vid ge-
nomförande av pilotobservationer. Då ingen medbedömare fanns, gjordes 
dessutom, för att kontrollera graden av reliabilitet över tid, en kontroll av in-
trakodarreliabilitet (Esaiasson m.fl., 2012). En av lektionerna observerades då 
igen, vilket gav ett resultat på 39 frågehändelser av 45 med samma kategorise-
ring, något som motsvarar en reliabilitet på ungefär 87 %. 

4.5 Forskningsetiska	överväganden	
För att studien ska uppfylla kraven för god forskningssed har hänsyn tagits till 
de krav på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande som beskrivs 
i de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). 

Emellertid tillhör Filmerna som analyserats, som tidigare nämnt, material som 
samlats in inom ramen för studien LISA, vilket innebär att de är filmade av 
andra forskare. Varken informationskravet eller kravet på samtycke har därför 
varit möjligt att tillgodose för den här studien då materialet har använts i andra 
hand. Dock har alla lärare och elever som deltar lämnat skriftligt samtyckte till 
medverkan i studien LISA. Tillstånd att få ta del av det inspelade materialet 
har sedan getts av ansvarig för LISA för att genomföra den här studien. Vikten 
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av säker hantering av personuppgifter deklareras i dataskyddsförordningen, 
GDPR (Karlstads universitet, 2019) och tillgång till filmerna har erhållits med 
tydliga riktlinjer i form av information samt intygande om att inte sprida data. 
Därtill har åtkomsten till lektionsfilerna endast varit möjlig under en begränsad 
tidsperiod.  

Vidare har konfidentialitetskravet beaktats genom att lektionsfilerna för LISA 
är avidentifierade, men också genom att lärarna i den här studien enbart be-
nämns med nummer. Filmerna har därtill hanterats varsamt under den period 
de har varit tillgängliga. Slutligen uppfylls nyttjandekravet då uppgifterna som 
samlas in för studien enbart används i forskningssyfte.  
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

I avsnittet nedan presenteras resultatet av insamlade data. Resultatet redovisas 
utifrån de två frågeställningar som formulerats för studien. Det innebär att det 
som framkommit om lärares frågor vid problemlösning i matematik beskrivs 
först, för att sedan följas av en presentation över den interaktion som uppstår 
utifrån frågorna och i vilken utsträckning den kan relateras till utforskande 
samtal. För överskådlighet och tydlighet redovisas resultatet både genom ta-
beller och beskrivningar utifrån dem. En övergripande bild av de data som 
samlats in ses i Bilaga 2. Där synliggörs fördelningen av antal frågor, svar, 
reaktioner samt utvärderingar av svar per kategori för de totalt 392 frågehän-
delser som registrerats. Även en summering av antal uppfyllda kriterier för ut-
forskande samtal redovisas.  

5.1 Kategorier	av	frågor	
För att beskriva vilka slags frågor lärare ställer delas resultatet upp i två delar:  
frågor som ställs i helklassinteraktion samt vid grupparbete. Vid problemlös-
ning är det vanligt med både arbete i grupp och diskussioner i helklass, vilket 
skulle kunna innebära att lärares frågor skiljer sig i dessa två olika situationer. 
Frågorna redovisas utifrån de förutbestämda kategorierna Fakta Minnas Be-
kräfta, Procedur beskrivning, Förklaring av tänkande samt Analys Jämförelse 
Värdering, men benämns härmed för enkelhetens skull baserat på det första 
ordet, med andra ord Fakta, Procedur, Förklaring och Analys. 

5.1.1 Vilka slags frågor ställer matematiklärare vid 
problemlösning? 

Tabell 1 visar att faktafrågor används oftast, både i helklass och vid gruppar-
bete, även om andelen faktafrågor är betydligt högre i helklass, 63,2% jämfört 
med 47, 3 %. Andelen procedurfrågor skiljer sig inte mycket mellan de olika 
situationerna, men de är något vanligare i helklass, 20,6 % mot 16,6 % vid 
grupparbete. Förklarande frågor däremot används mer frekvent vid arbete i 
grupp. Ungefär en tredjedel, 30,8 %, av frågorna är då av sådant slag jämfört 
med endast 12,6 %, i helklass. Vad gäller analysfrågor syns inga större skill-
nader mellan de olika situationerna, även om också de är något vanligare för-
kommande i grupp, 5,3 % jämfört med 3,6 %.  

Resultatet visar därmed att lärarna oftare ställer frågor på hög kognitiv nivå vid 
arbete i grupp. Mer än dubbelt så stor andel av frågorna vid grupparbete är av 
antingen förklarande eller analytiskt slag jämfört med vid helklassinteraktion, 
36,1 % mot 16,2 %.  Det innebär också att frågorna i helklass till 83,8 % består 
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av fakta- eller procedurfrågor på låg kognitiv nivå, medan det vid arbete i grupp 
handlar om 63,9 %.  

För en helhetsbild över lärares frågor under matematiklektioner med problem-
lösning, för både helklass och grupp, är drygt hälften, 56,4 %, faktafrågor. Un-
gefär en femtedel, 19%, handlar om beskrivning av procedurer. Det innebär att 
totalt 75,4 % av de frågor som förekommer tillhör låg kognitiv nivå. Reste-
rande frågor, ungefär en fjärdedel, efterfrågar förklaringar och analys. Emel-
lertid är det enbart 4,3 % av alla frågor som gäller analys. 

Tabell 1: Översikt över procentuell fördelning av olika kategorier av frågor 

 

5.1.1.1 Fördjupad inblick i frågorna 
För en något fördjupad inblick i de förekommande frågornas karaktär handlar 
de förklarande frågorna framförallt om hur eleverna har tänkt när de valt en 
lösningsstrategi eller varför en strategi fungerar. Frågor som ”Hur har du tänkt 
här?”, ”Hur vet ni det?”, ”Varför gör ni så?” är vanligt förekommande, särskilt 
vid grupparbete, medan frågor om generalisering och kopplingar mellan olika 
strategier som också ingår i den här kategorin är mindre frekventa. Exempel 
på förekommande enkla faktafrågor är ” Vad heter skalan?”, ” Vad blir 54 - 
45?”, ”Vad multiplicerar du med?”, ”Vad har ni fått för svar?” ”Vad delade du 
med?”. Procedurfrågor som ”Hur gjorde ni?” och ”Hur räknade du ut det?” är 
också vanliga. De analytiska frågorna består främst av jämförelser och analyser 
som ”Ser ni något gemensamt med de här förklaringarna?”, ”Har någon en 
analys att delge oss?” och ”Kan ni beskriva hur mönstret är uppbyggt?”, men 
också enstaka värderingar som ”Är det här den mest effektiva lösningen?” fö-
rekommer. 

5.1.1.2 Skillnader mellan lärares frågor 
En sammanställning över hur fördelningen av frågor mellan olika lärare ser ut 
synliggörs i Tabell 2. Störst andel förklarande och analytiska frågor ses bland 
lärare med kort eller medellång erfarenhet. Läraren med endast 1 års erfarenhet 
kommer på 4:e plats gällande användning av frågor på hög kognitiv nivå. De 
individuella skillnaderna mellan olika lärare visar sig också vara stora. Exem-
pelvis ställer lärare 11 med 8 års erfarenhet 4,8% av frågorna på hög nivå, 
medan lärare 15 med samma erfarenhet använder frågor av det slaget i 41 % 
av fallen. Ett annat exempel är lärare 17 med 18 års erfarenhet som ställer 53% 
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av frågorna på hög nivå jämfört med lärare 35 med samma tid i yrket som inte 
använder sig av några sådana frågor.  

Tabell 2: Lärares användning av olika kategorier av frågor 

 

5.2 Utforskande	samtal	
För att redogöra för huruvida den interaktion som frågorna lärarna ställer leder 
till utforskande samtal delas resultatet upp i två delar: förekomst av utfors-
kande samtal i helklass samt vid arbete i grupp, likt ovan uppdelning för lärares 
frågor. Eftersom frågorna skiljer sig åt mellan de här olika situationerna kan 
det också vara fallet vad det gäller utforskande samtal. För att analysera om 
frågorna leder till utforskande samtal fokuseras här på vilka svar som ges under 
lektionerna samt de reaktioner lärarna ger på elevernas svar och den utvärde-
ring som görs av svaren. 

5.2.1 I vilken utsträckning leder matematiklärares frågor till en 
interaktion som kan relateras till utforskande samtal? 

Tabell 3 visar de kategorier som är kopplade till utforskande samtal. Det gäller 
frågor på hög kognitiv nivå, svar på hög kognitiv nivå samt ”läraren använ-
der/undersöker elevens svar” och ”utvärdering tillsammans”, men också kate-
gorin ”utvärderar inte” undersöks närmare, vilket förklaras närmare i avsnitt 
6.2. De nämnda kategorierna kopplas också samman, de fyra kolumnerna 
längst till höger i tabellen, för att per händelse spegla hur många kriterier som 
uppfylls av de som definierats för utforskande samtal. 
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Tabell 3: Kategorier relaterade till utforskande samtal 

 

Tabell 3 visar, i enlighet med vad som konstaterats i ovan avsnitt, att frågor på 
hög kognitiv nivå förekommer i mer än dubbelt så stor utsträckning vid grupp-
arbete som i helklassinteraktion, 36,1 % mot 16,2 %. Det innebär att en större 
andel av frågorna vid grupparbete möjliggör skapande av utforskande samtal. 
När det gäller svaren får också dubbelt så stor andel frågehändelser i grupp 
antingen förklarande eller kommenterande svar som i helklass, 22,5 % jämfört 
med 11,6 %. Det motsvarar också andelen händelser i grupp och helklass som 
har två kriterier eller fler för utforskande samtal uppfyllda. Inte i något fall 
förekom att eleven kom med en ny fråga på temat som respons på lärarens 
fråga. Att skillnaden i andelen frågor och andelen svar på motsvarande nivå är 
större vid grupparbete än i helklass tyder på att fler frågor på hög nivå än vid 
grupparbete antingen får enklare svar än frågan eller inte besvaras. I helklass 
får totalt 72,2 % av frågorna svar på motsvarande nivå jämfört med 62,3 % i 
grupp.  

I Tabell 3 synliggörs även att andelen händelser där både fråga och svar är på 
hög kognitiv nivå tillsammans med att läraren undersöker elevens svar vid ar-
bete i grupp är större än i helklass, 17,1 % jämfört med 8 %. Därmed är det 
också dubbelt så många händelser i grupp som i helklass som uppfyller tre eller 
eventuellt fyra kriterier för utforskande samtal. 
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Till kategorin eventuellt fyra kriterier, där elevsvaret inte utvärderas av läraren 
som är fallet vid tre kriterier och som kanske kan innebära gemensam utvärde-
ring vid senare tillfälle (se avsnitt 6.2), hör 4,9 % av alla frågehändelser i hel-
klass och mer än dubbelt så många, 12,4 %, av de frågehändelser som före-
kommer i grupp.  

5.2.1.1 Den totala situationen - helklass och grupp tillsammans 
Tabell 3 visar att totalt 24,7% av de frågor som lärare ställer vid problemlös-
ning i matematik är på hög kognitiv nivå, där svar från eleverna kräver förkla-
ringar och reflektion och som därmed möjliggör utforskande samtal. Emeller-
tid är det endast två tredjedelar av de frågorna som får svar på motsvarande 
nivå. Totalt, av alla frågehändelser som registrerats, ges kommenterande eller 
förklarande svar i 16,3 % av fallen, vilket även representerar två eller fler kri-
terier för utforskande samtal uppfyllda. Därtill visas att andelen händelser där 
läraren, tillsammans med en fråga och ett svar på hög kognitiv nivå, också 
bygger vidare på svaret som ges endast är 12 %. Det innebär att det totalt är 
ungefär en åttondel av alla frågehändelser där tre av fyra kriterier för utfors-
kande samtal är uppfyllda.  

I de fall där tre kriterier är uppfyllda är det som tidigare nämnt läraren själv 
som utvärderar svaret. Inte vid någon händelse, av alla 392 som registrerats, 
uppfylls även den fjärde kategorin Lärare och elev utvärderar gemensamt. 
Ingen enskild frågehändelse rymmer därmed alla de ursprungliga fyra kriteri-
erna som satts upp för utforskande samtal, med andra ord att fråga och svar är 
på hög kognitiv nivå samt att läraren undersöker svaret och att svaret utvärde-
ras gemensamt. Emellertid är det 8,2 % av alla händelser som har tre kriterier 
uppfyllda tillsammans med att svaret inte utvärderas och som i enlighet med 
beskrivningen i avsnitt 6.2 skulle kunna leda till en gemensam utvärdering.  

Sammanfattningsvis visas i och med detta att det inte går att säga att utfors-
kande samtal förekom i ursprunglig mening, då inga händelser uppfyller alla 
kriterierna som hade satts upp. Däremot visas att ungefär en åttondel av alla 
frågehändelser ger upphov till att eleverna får ge matematiska förklaringar 
samt reflektera kring de lösningar och strategier de använder och att läraren 
beaktar deras svar och undersöker det vidare på något sätt, vilket alla tre är 
typiska drag för utforskande samtal. Möjligen leder också ett antal av de hän-
delserna till gemensam utvärdering. 

5.2.1.2 När inget svar ges 
För ytterligare en dimension av huruvida läraren verkar ha ambitioner att skapa 
samtal eller inte granskas även hanteringen av de fall då inget svar ges när 
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frågor ställs på hög kognitiv nivå. Tabell 4 visar att av de förklarande och ana-
lytiska frågorna, får 28 stycken inget svar, vilket innebär 28,9 % av de totalt 
97 frågorna på hög nivå (Tabell 3). Med andra ord är det totalt nästan en tred-
jedel av frågorna på hög nivå som inte får något svar från eleverna. Därtill är 
det 5,2 %, som får ett svar på lägre nivå än frågan. I de flesta av fallen där inget 
svar ges formulerar läraren emellertid om frågan, vilket ger fortsatt möjlighet 
till samtal. Många gånger låter också läraren eleverna tänka vidare, något som 
särskilt syntes vid arbete i grupp där eleverna fick fortsätta fundera och samtala 
tillsammans. Endast vid ett fåtal tillfällen svarar läraren själv istället för att 
försöka skapa ytterligare samtal.  

Tabell 4: Frågor som inte besvaras eller får svar på lägre nivå än frågan 

 

5.2.1.3 Skillnader mellan lärare  
Likt resultatet gällande lärares olika frågor visas i Tabell 5 hur situationen per 
lärare ser ut vad det gäller utforskande samtal. När antalet händelser med tre 
eller eventuellt fyra kriterier för utforskande samtal studeras i förhållande till 
antal frågor som ställs på hög nivå är det lärare 31 som sticker ut, med 63,6 % 
av frågorna på hög nivå som resulterar i utforskande interaktion. I över hälften, 
53,7 %, av de frågor på hög nivå som lärare 15 ställer skapas också sådana 
situationer. De är därmed de två som sticker ut mest när det gäller att skapa 
utforskande interaktion utifrån de frågor som ställs, därefter kommer lärare 5 
respektive 14 med drygt 40 % respektive 30 % som leder till utforskande sam-
tal. Två lärare har hundraprocentigt utfall, men då det enbart gäller en händelse 
och kan vara en tillfällighet beaktas de inte. 

Sammanfattat visas att lärarna med medellång erfarenhet är de som skapar 
mest utforskande interaktion utifrån sina frågor på hög nivå. De hörde även till 
dem som ställde störst andel frågor på hög nivå. Emellertid synliggörs att det 
inte nödvändigtvis är de lärare som ställer flest frågor på hög nivå som också 
får störst utväxling på sina frågor gällande utforskande interaktion (jmf. Tabell 
2). Den lärare som ställer högst andel frågor på hög nivå kommer exempelvis 
endast på fjärde plats gällande andelen uppfyllda utforskande kriterier. 
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Läraren med kortast erfarenhet som ligger på fjärde plats med andelen frågor 
på hög nivå når ingen utforskande interaktion alls. Inte heller behöver den som 
är bäst på att skapa utforskande interaktion vara den som ställer en hög andel 
frågor på hög nivå. Lärare 31 som har högst andel utforskande interaktion i 
förhållande till antalet frågor på hög nivå, hade enbart 13,1 % frågor på hög 
kognitiv nivå, vilket är fjärde sämst av de deltagande lärarna. 

Tabell 5: Utforskande samtal per lärare 

 

5.3 Sammanfattning	resultat	
Resultatet visar att faktafrågorna dominerar under matematiklektioner med 
problemlösning, såväl i helklass som i grupp, men i än högre utsträckning un-
der helklassinteraktion. När procedurfrågor adderas är det mer än fyra av fem 
frågor som tillhör låg kognitiv nivå i helklass och vid grupparbete ungefär tre 
av fem frågor. Frågor på hög nivå är vanligare vid arbete i grupp än i helklass, 
vilket gör att möjligheterna för utforskande samtal är större. Analytiska frågor 
ställs något oftare vid grupparbete än i helklass, men andelen sådana frågor är 
låg i båda situationerna. Stora skillnader syns mellan lärare både vad gäller 
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användning av olika slags frågor och i vilken utsträckning utforskande samtal 
skapas, delvis beroende på erfarenhet men också på individuella skillnader. 
Totalt leder ungefär en åttondel av alla frågehändelser till att tre av fyra krite-
rier för utforskande samtal uppfylls, med andra ord att eleverna resonerar ma-
tematiskt och lärarna undersöker elevernas svar vidare. Det är emellertid un-
gefär dubbelt så vanligt att utforskande samtal skapas vid grupparbete som i 
helklassinteraktion.  
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6 DISKUSSION 

Studiens syfte är att belysa lärares frågor i matematik vid problemlösningslekt-
ioner. Vidare är syftet att undersöka huruvida de frågor som ställs leder till 
utforskande samtal. Därigenom synliggörs elevernas möjlighet till deltagande 
i de för resonemangsförmågan och det matematiska lärandet viktiga utfors-
kande samtalen. Nedan diskuteras resultatet med utgångspunkt i syfte, tidigare 
forskning och teori. Därtill förs en diskussion kring resultatets bidrag till lä-
rarkåren och skolan samt metoden. Slutligen ges förslag på tänkbar fortsatt 
forskning. 

6.1 Resultatdiskussion	
För tydlighet förs diskussionen kring resultatet utifrån de frågeställningar som 
formulerats för studien, vilket innebär att de olika avsnitten berör lärares frågor 
i matematik vid problemlösning respektive i vilken utsträckning den interakt-
ion som skapas kan relateras till utforskande samtal. 

6.1.1 Vilka slags frågor ställer matematiklärare vid 
problemlösning? 

Nedan diskuteras det som framkommit om matematiklärares frågor med ut-
gångspunkt i inriktningen på kommunikationen, frågornas funktion samt skill-
nader mellan lärare. 

6.1.1.1 Kommunikation med fokus på fakta och procedur 
Resultaten visar att majoriteten av de frågor som ställs av matematiklärare un-
der problemlösning tillhör kategorin faktafrågor. Andelen sådana frågor visar 
sig emellertid vara högre i helklassinteraktion än vid arbete i grupp, något som 
diskuteras vidare nedan. Totalt handlar mer än fyra av fem frågor i helklass om 
antingen fakta eller procedur och vid grupparbete är drygt tre av fem frågor av 
sådant slag. För båda situationerna blir det ungefär tre fjärdedelar av alla frå-
gor, något som befäster bilden av traditionella frågemönsters fortsatt framträ-
dande roll (jmf. Andersson & Andersson, 2018; Sahin & Kulm, 2008; Boaler 
& Brodie, 2004), i synnerhet i helklass. Kommunikation ges genom arbete med 
problemlösning i grupp och samtal i helklass stor betydelse, men innehållet 
blir ofta av mer traditionellt slag som följd av frågornas betoning på fakta och 
procedur.  

En orsak till inriktningen på fakta och procedur, trots den möjlighet som finns 
att ta del av varandras sätt att tänka och lösa uppgifter vid problemlösning, 
skulle kunna vara att uppgifterna används för att öka elevernas deltagande och 
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för att tala matematik, inte för djupare matematisk förståelse och resonemang 
(jmf. Baxter & Williams, 2010). Med tanke på betydelsen resonemangsför-
måga och kommunikation ges i forskningen (Ryve m.fl., 2016; Niss, 2003; 
Kilpatrick m.fl., 2001) och i kursplanen i matematik (Skolverket, 2019) samt 
frågors betydelse för vilken kunskap eleverna konstruerar och kommunicerar 
och för hur det matematiska tänkandet utvecklas (Martino & Maher, 1999; 
NCTM, 2000; Ni m.fl., 2014; Skodras, 2019), kan det anses oroande att frågor 
gällande instrumentell förståelse ges så stort utrymme. Ska eleverna lära sig 
resonera matematiskt måste frågorna skapa situationer som möjliggör det (jmf. 
Sidenvall, 2015). Utifrån frågornas övervikt på fakta och procedurer skapas 
dessutom normer (Hunter, 2014; Kilhamn & Nyman, 2019; Ahl & Helenius, 
2018) som framställer sådan kunskap som viktigast. 

6.1.1.2 Förändringar av frågemönster? 
Trots dominansen av frågor på låg kognitiv nivå, är det likväl en fjärdedel av 
alla frågor som ställs som är på hög kognitiv nivå. Det bör kunna betraktas som 
en förekomst mer än sällan, vilket flera studier anger (jmf. Andersson & An-
dersson, 2018; Sahin & Kulm, 2008; Boaler & Brodie, 2004). Det skulle kunna 
tyda på att en förändring av frågemönster sker och om det är fallet och resul-
tatet är representativt för hur det ser ut i svenska klassrum kan en gynnsam 
utveckling för svenska elevers resonemangsförmåga och matematiska tän-
kande skönjas (jmf. Mason, 2000; NCTM, 2014; Skodras, 2017, Kilhamn & 
Skodras, 2018; Skodras, 2019). Emellertid är endast en mindre del av frågorna 
analysfrågor, något som gäller både helklass och arbete i grupp, vilket tillsam-
mans med de skillnader som visades finnas mellan frågorna inom den förkla-
rande respektive den analytiska kategorin, bidrar till en snedfördelning mellan 
olika delar av resonemangsförmågan. Därmed synliggörs vikten av både med-
vetenhet kring användning av mer avancerade frågor och spridningen inom 
själva kategorin (jmf. Hähkiöniemi, 2017).  

Situationerna speglar dessutom endast frågor vid problemlösning som trots allt 
anses kunna ge goda möjligheter till frågor på hög kognitiv nivå (Ni m.fl., 
2014). Därtill är skillnaderna mellan grupparbete och helklassinteraktion stora, 
särskilt för frågor av förklarande slag. Sådana skillnader mellan helklassinter-
aktion och arbete i grupp är inget som framkommit vid genomgång av tidigare 
forskning, men det verkar bero på att lärarna vid arbete i grupp ses använda 
frågor som ett slags ledtrådar för att hjälpa eleverna komma framåt i tänkandet, 
något som också exemplifierar lärarens försök att få eleverna att nå den proxi-
mala utvecklingszonen (Pihlgren, 2013; Säljö, 2014). Många sådana frågor på 
hög nivå där svar uteblir och eleven lämnas att tänka noteras just vid gruppar-
bete. Däremot vid helklassinteraktion, som ofta är av sammanfattande karaktär 
efter eleverna arbetat i grupp, läggs större vikt vid svar och tillvägagångssätt 
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än på att synliggöra de tankar som framkommit genom förklaringar och jäm-
förelser. Ett sådant fokus står i kontrast till den potential och betydelse som 
tillskrivs just helklassdiskussioner för att dela matematiska tankar och idéer 
och lära av varandra (Kilhamn & Skodras, 2018; Skolforskningsinstitutet, 
2017; Bråten, 1999). 

6.1.1.3 Olika funktion  
Resultaten visar att lärarna ibland använder frågor på hög nivå som inte får 
något svar. Ibland omformuleras de då till en fråga på lägre nivå. Den enklare 
frågan, eller flera sådana, kan leda till att den svårare första frågan sedan bes-
varas. Frågorna blir som en inkörsport till svårare frågor i likhet med vad 
Skodras (2017) beskriver. Även om det är av stor vikt att lärare använder frågor 
på hög kognitiv nivå behövs alltså olika frågor då de har olika funktion (jmf. 
Kilhamn & Liljekvist, 2018; Skodras, 2017; Kilhamn och Skodras, 2018). Det 
viktiga är att frågorna av enklare art kompletteras med frågor på hög kognitiv 
nivå i enlighet med vad Skodras (2017) beskriver. Därmed är det inte före-
komsten av de enklare frågorna som är bekymmersam, utan dominansen av 
dem. En tydlig avsikt med de frågor som ställs är avgörande för kvaliteten på 
dem och efterföljande samtal (Sahin & Kulm, 2008; Hattie m.fl., 2017; 
Skodras, 2019). 

6.1.1.4 Skillnader i frågor lärare emellan 
Enligt resultatet använder sig lärarna med längst erfarenhet av högst andel fak-
tafrågor och de med kort eller medellång erfarenhet av störst andel frågor på 
hög nivå, vilket skiljer sig något från det Li och Ni (2009) beskriver om att 
lärare med lång erfarenhet i högre utsträckning ställer frågor av analytiskt slag 
och att mindre erfarna lärare använder mer faktafrågor.	Resultatet visar vidare 
att skillnaderna mellan enskilda lärares frågor är stora. Erfarenheten verkar 
spela roll, men olikheter finns även mellan lärare med samma erfarenhet. Att 
lärarna med mest erfarenhet har högst andel faktafrågor, skulle kunna förklaras 
av just erfarenheten. Det skulle kunna handla om invanda mönster som är svåra 
att förändra då Kilhamn och Frisk (2016) menar att det är en utmaning att göra 
en förändring från traditionell matematikundervisning till inriktning på reso-
nemang och kommunikation. Vidare kan det faktum att lärarna med flest frågor 
på hög nivå har medellång erfarenhet bero på att det tar tid att lära sig att ställa 
bra frågor (jmf. Martino & Maher, 1999) samtidigt som de kanske inte arbetat 
tillräckligt länge för att fastna i traditionella frågemönster. En annan möjlig 
anledning till de skillnader som synliggjorts mellan olika lärare kan vara det 
innehåll som behandlas. Uppgifterna som behandlas är inget som analyserats i 
den här studien, men noteras vara av skilda slag även om alla gäller problem-
lösning. Med tanke på att problemlösningsuppgifter har olika kognitiv nivå 
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(Jäder, 2019) och att Ni m.fl. (2014) menar att den kognitiva nivån på innehål-
let som behandlas påverkar frågans kognitiva nivå, skulle frågorna kunna skilja 
sig åt beroende uppgift såväl som på erfarenhet eller andra individuella skill-
nader. Konsekvensen av olikheterna mellan lärare är, oavsett orsak, att elever 
får mycket olika förutsättningar gällande möjlighet till att föra djupare mate-
matiska diskussioner och till matematiskt lärande. Därigenom synliggörs yt-
terligare betydelsen av medvetenhet kring de frågor som ställs i matematikun-
dervisningen samt om de uppgifter som väljs. 	

6.1.2 I vilken utsträckning leder matematiklärares frågor till en 
interaktion som kan relateras till utforskande samtal? 

Nedan diskuteras resultatet gällande den interaktion som matematiklärarnas 
frågor ger upphov till. Diskussionen sker utifrån de frågor och svar som före-
kommer, huruvida utforskande samtal sker samt skillnader lärare emellan i vad 
som skapas med utgångspunkt i frågorna. 

6.1.2.1 Frågor och svar 
Som nämnt i ovan avsnitt visar resultatet på skillnader mellan olika slags frågor 
vid grupparbete och helklassinteraktion till fördel för grupparbete gällande frå-
gor på hög kognitiv nivå. Innebörden av det är att utgångsläget för uppkomst 
av interaktion som kan relateras till utforskande samtal är bättre vid arbete i 
grupp. Totalt är det, som nämnt tidigare, ungefär en fjärdedel av frågor som är 
på hög kognitiv nivå. Vid drygt 16 % av alla frågehändelser är både fråga och 
svar på hög nivå, vilket innebär att det i realiteten endast är vid en av sex frågor 
som eleverna för matematiska resonemang. Resterande frågor på hög kognitiv 
nivå får inget svar eller ett enklare svar. Faktum är att så mycket som nästan 
en tredjedel av frågorna på hög nivå inte får något svar. Dock är en ganska stor 
del av dem frågor vilka mer fungerar som ledtrådar för att stötta elevers tän-
kande. Vanligt är annars att lärarna formulerar om frågan om inget svar kom-
mer, vilket tyder på att det finns en ambition hos lärarna om fortsatt samtal och 
att elevernas förklaringar och argument ska synliggöras. Vidare får mycket få 
frågor, där svar ges, ett svar som inte motsvarar samma nivå, vilket överens-
stämmer med det Li och Ni (2009) beskriver om att frågor på hög nivå får svar 
på hög nivå och tvärtom och vilket visar betydelsen av frågor på hög nivå för 
att elever ska resonera matematiskt. Emellertid ges som nämnt inte alltid ett 
svar och orsaken till det eller att svaret är på lägre nivå än frågan, kan helt 
enkelt vara att eleverna inte vet hur de ska svara eller vad som förväntas (jmf. 
Kilhamn & Skodras, 2018; Martino & Maher, 1999). Elever behöver lära sig 
att svara på frågor på hög kognitiv nivå och det behöver finnas normer som gör 
att eleverna vet vad som förväntas av dem (Kilhamn & Skodras, 2018; Kazemi 
& Stipek, 2001). 
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6.1.2.2 Förekomst av utforskande samtal  
Totalt är det en åttondel av alla frågehändelser som leder till en interaktion som 
kan relateras till utforskande samtal. Om det är högt eller lågt går inte att svara 
på då inga liknande resultat påträffats. Dock uttrycker Skolinspektionen 
(2020), vars granskning är utförd i årskurs 4–6 på skolor med lägre genom-
snittsbetyg än det nationella genomsnittet i matematik, att utforskande samtal 
inte är vanligt förekommande. Resultatet för den här studien tyder på att situ-
ationen är likartad även för högre årskurser samt när urvalet av skolor är mer 
genomsnittligt. Det som framkommit bör ses som problematiskt, i synnerhet 
då de situationer som analyserats gäller problemlösning vilka anses ge goda 
förutsättningar för matematiska diskussioner (Hagland, m.fl., 2005). Om re-
sultatet är representativt för svenska klassrum i matematik och om problem-
lösningssituationer är de tillfällen då utforskande samtal som mest förekommer 
är existensen av utforskande samtal relativt ovanlig, trots den samstämmiga 
internationella forskningen kring betydelsen av sådana för matematiklärandet 
(Skolforskningsinstitutet, 2017).  

Likt andelen frågor på hög nivå vid arbete i grupp är också andelen svar på hög 
nivå större än i helklassinteraktion. Ungefär dubbelt så stor andel av frågehän-
delserna i grupp kan relateras till tre kriterier för utforskande samtal. Den lägre 
graden av utforskande händelser i helklass jämfört med arbete i grupp kan 
tyckas något överraskande med tanke på den potential för utbyte av matema-
tiska tankar och idéer som finns i vid sådana tillfällen (Kilhamn & Skodras, 
2018). Det är bekymmersamt att helklassituationerna inte utnyttjas mer än till 
8 % för utforskande samtal genom de frågor som ställs, särskilt då Menezes 
m.fl. (2013) menar att stor möjlighet till matematisk kommunikation, genera-
lisering samt synliggörande av matematiska idéer ges i den fas på lektionen då 
uppgiften diskuteras tillsammans. En möjlig orsak till det kan vara att det krävs 
kunskap om hur sådana diskussioner ska ledas för att skapa goda effekter på 
matematiklärandet (Jmf. McCrone 2005; Stein m.fl. 2008; Kilhamn & 
Skodras, 2018). Därtill skiljer sig rollerna för lärare och elever i utforskande 
undervisning mot dem vid traditionell undervisning. Istället för överföring av 
kunskap handlar det om gemensam konstruktion av kunskap (Menezes m.fl., 
2013; Hufferd-Ackles m.fl., 2004). Följaktligen behövs både kunskaper om 
ledning av fruktbara samtal och en övertygelse om att lärande sker genom in-
teraktion och kommunikation som överensstämmer med synen på lärande som 
styrdokumenten representerar (Skolverket, 2019; Säljö, 2014) för att de utfors-
kande samtalen ska bli verklighet. Att en övervägande del av interaktionen 
mellan lärare och elever fortfarande är av traditionellt slag är värt att beakta för 
alla inom skolan om elever ska få med sig de matematiska kunskaper som be-
hövs för framtida studier och samhällsdeltagande. 
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6.1.2.3 Skillnader mellan lärare i vad frågor ger upphov till 
I likhet med resultatet för frågor i avsnittet ovan beror den interaktion som 
skapas på lärarens erfarenhet, men också på den enskilda läraren. En del lärare 
som använder sig av många frågor på hög nivå förmår sedan inte att skapa 
utforskande interaktion. Lärare med medellång erfarenhet är de som lyckas 
bäst med att både ställa frågor på hög nivå, få eleverna att svara på motsvarande 
nivå och bygga vidare på elevernas svar, vilket tyder på att viss erfarenhet be-
hövs för att skapa utforskande samtal. Frågorna ska vara på hög nivå, svaren 
behöver tas tillvara, eleverna ska få tillräckliga kunskaper för att kunna svara 
på frågor som kräver mer och normer behöver finnas som gör att de resonerar 
matematiskt och vet vad som förväntas av dem. Hufferd-Ackles m.fl. (2004) 
menar också att det tar tid att skapa givande matematiska samtal. En viktig 
aspekt är att elevernas bidrag ska beaktas och tas tillvara (Mercer & Sams, 
2006; Maunula, 2018; Ni m.fl., 2014, Brodie, 2004). Om det som har fram-
kommit är representativt för lärarkåren, behövs större medvetenhet samt ut-
bildning kring hanteringen av elevers svar för att de för matematiklärandet vik-
tiga utforskande samtalen (Skolforskningsinstitutet, 2017) ska skapas i större 
utsträckning. Skillnaderna som finns mellan enskilda lärare visar att eleverna 
inte får med sig likvärdiga kommunikations- och resonemangskunskaper i ma-
tematik. 

6.2 Metoddiskussion		
Användning av strukturerad observation visade sig fungera väl för att fånga 
den interaktion som söktes för frågeställningarna. Dock upptäcktes att utvär-
deringen av elevsvar inte alltid blev helt tillförlitlig vid det momentana sättet 
att registrera det som skedde. Kategorin ”lärare och elev utvärderar tillsam-
mans” visade sig vara något instabil då den ögonblickliga registreringen inte 
synliggör om en gemensam utvärdering sker senare under lektionen. Läraren 
kanske fortsätter att ställa frågor eller lämnar eleverna att tänka eller samtala 
vidare för att senare vid genomgång göra en gemensam utvärdering av svaret. 
En sådan händelse hamnar vid momentant förfarande under kategorin ”utvär-
derar inte”, vilket medför att kategorin ”utvärderar inte” klassas som en even-
tuell fjärde kategori för utforskande samtal då potential för gemensam utvär-
dering finns. Instabiliteten i den gemensamma utvärderingen gör därför att en-
bart tre kriterier kan anses vara tillräckligt i den här studien för att händelsen 
ska räknas som utforskande. Emellertid är anledningen till att endast tre krite-
rier är uppfyllda att läraren själv utvärderar svaret. De kan därför anses vara 
något längre ifrån utforskande samtal än kategorin ”eventuellt fyra kriterier”, 
där potential till gemensam utvärdering finns. 
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I och med problematiken med utvärderingen konstaterades att ett samtal inte 
är sin enskilda händelse, vilket innebär att en helhetsöverblick över samtalen 
skulle ha kunnat ge en mer rättvis bild. Exempelvis skulle ett löpande protokoll 
(Kihlström, 2007a) över samtalen kunna ha varit ett komplement för att fånga 
helheten i kommunikationen som frågorna gav upphov till. Dock ger de nästan 
400 enskilda händelserna tillsammans en god bild över förekommande inter-
aktion, särskilt då både frågor och svar på hög nivå samt om svaret undersöks 
vidare tydligt synliggörs, vilka alla är viktiga komponenter i utforskande sam-
tal. 

De tydliga definitionerna som hade utformats för respektive kategori gjorde 
kategoriseringen lättarbetad. Emellertid är det alltid en tolkning som görs vid 
varje kategorisering (Bryman, 2011). Någon annan skulle följaktligen kunnat 
ha fått ett annat resultat. Intrakodarreliabiliteten (Esaiasson m.fl., 2012) visar 
också att det finns svårigheter. Till följd av den tidsbegränsning som råder för 
studien var det emellertid inte möjligt att se om alla lektionerna för att exem-
pelvis undvika att något skulle kategoriseras felaktigt eller kanske förbises, 
vilket däremot skulle rekommenderas för framtida studier för att stärka tillför-
litligheten. En medobservatör (Kihlström, 2007b) skulle också ha kunnat nytt-
jats, vilket emellertid inte heller var genomförbart då studiekamraterna lyder 
under samma tidsbegränsning.  

Den gruppering av enskilda frågor till en frågehändelse som valts utifrån defi-
nitionen som angetts för följdfråga fungerade bra. En annan gruppering hade 
gett ett annat resultat. Ursprungligen var exempelvis tanken att en följdfråga 
skulle innebära alla frågor som var relaterade till den initiala frågan oavsett 
vem som gav svar.  Det skulle sannolikt ha gett en högre andel med frågor på 
en hög kognitiv nivå, då den högsta nivån i händelsen avgör och många frågor 
på en lägre nivå då inte hade räknats. Emellertid ansågs den definitionen som 
valdes ge en mer rättvisande bild då varje elevs möjlighet till samtal synliggörs. 

6.3 Slutsatser	
I denna studie har det framkommit att lärares frågor i matematik framförallt 
gäller fakta och procedur, vilket bekräftar det som framkommit i tidigare forsk-
ning. Traditionella frågemönster verkar därmed fortfarande ha starkt fäste i 
matematikklassrummen, trots att innehållet som behandlas gäller problemlös-
ning. Eventuellt kan en förändring av frågemönster anas då det ändå handlar 
om en fjärdedel av frågorna som efterfrågar elevernas matematiska tankar. Vi-
dare ses de frågor lärarna ställer endast i sparsam utsträckning leda till utfors-
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kande samtal, även om de påträffas oftare vid grupparbete än vid helklassin-
teraktion. Stora skillnader förekommer också lärare emellan både vad gäller 
frågemönster och den interaktion som skapas. 

Sammanfattningsvis ger matematiklärares frågor främst eleverna möjlighet att 
uttrycka fakta- och procedurkunskaper och i mindre utsträckning tillfällen att 
resonera matematiskt samt delta i de för matematiklärandet viktiga utforskande 
samtalen. Studien ses kunna bidra med kunskap om lärares frågor och hante-
ring av elevers svar samt medverka till att betydelsen av sådana aspekter för 
matematiklärandet uppmärksammas och i förlängningen till att djupare mate-
matiska diskussioner blir mer vanligt förekommande. Därtill kan studien ut-
göra underlag för vidare forskning om lärares agerande och vilka möjligheter 
till fruktbara samtal som skapas i och med det. 

6.4 Vidare	forskning		
Studien visar att lärare till övervägande del använder sig av frågor som gäller 
fakta och procedur i matematik vid problemlösningssituationer och att utfors-
kande samtal är relativt ovanligt. Sannolikt skulle fortbildning kring frågor, 
hantering av svar samt hur givande diskussioner kan ledas vara gynnsamt för 
att bättre ta tillvara de möjligheter som finns till resonemang och matematisk 
kommunikation genom lärares frågor. 

Då frågorna lärare ställer är av stor betydelse för vilka samtal som skapas och 
därmed för elevers matematiklärande vore det intressant att genom intervjuer 
studera hur medvetenheten hos lärare ser ut kring frågor och hantering av elev-
svar samt vilken påverkan det har på lärande och normer.  

Eftersom studien görs på lektioner från årskurs 7 skulle det även kunna vara 
givande att göra en likadan studie för årskurs 4–6 och se huruvida situationen 
skiljer sig och därmed synliggöra vilka förutsättningar eleverna har och hur 
förberedda de är inför de frågor och efterföljande interaktion som kommer i 
årskurs 7. 
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