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Utifrån rådande forskning och rapporter från Skolverket framstod det att det funnits 
och fortfarande finns brister i hur lärare ställer frågor under matematiklektioner. Det 
finns också studier som visar på hur lärare följer upp elevers svar och skapar 
diskussioner under lektionerna. Därför syftar denna studie till att studera vilka 
frågetyper som ställs under matematiklektioner samt hur lärare följer upp elevers svar. 
För att göra detta genomfördes strukturerade icke-deltagande observationer under 14 
lektioner med sex stycken olika lärare. Insamlad data tolkades sedan utifrån 
Emanuelssons (2001) ramverk där frågor kan delas in i tre olika zoner, stoffzonen, den 
konceptuella zonen samt den proceduriella zonen. Frågor i stoffzonen behandlar frågor 
där eleven kan använda sig av memorerade fakta eller presenterar sina tankar i korta 
svar. Den konceptuella zonen ställer frågor där eleven behöver redogöra för sina tankar 
kring uträkningar och matematiska problem. Frågor i den proceduriella zonen 
fokuserar på att elever ska presentera tankar kring val av metod eller presentation. 
Uppföljning av svar ställdes mot studier där det visades att argumentation och 
delaktighet kunde skapa motivation och en bättre chans till inlärning hos eleverna. 

Studien visade att det i likhet med andra studier i samma område ställdes en hög andel 
frågor inom stoffzonen (93 %) och att inga frågor under matematiklektionerna ställdes 
inom den proceduriella zonen. Studien visade också att det inom stoffzonen och den 
konceptuella zonen gick att särskilja underkategorier. Inom stoffzonen är dessa 
begrepps- och tillämpningsfrågor, uträkningsfrågor samt korta analysfrågor. Inom den 



 

konceptuella zonen var kategorierna redogörande analysfrågor och fel svar, hur tänker 
eleven? Av dessa underkategorier var begrepps- och tillämpningsfrågor och 
uträkningsfrågor de vanligaste sett till det totala antalet frågor (73 %). 

Lärarna visade sig följa upp på elevernas svar med ett fokus att föra lektionen framåt. 
Elevernas svar togs till vara på om svaren var på den nivå som lektionen vid det tillfället 
handlade om. Det kunde urskiljas fem kategorier av uppföljningstyper, dessa var: att 
värdera rätt eller fel, förtydligande till elev eller helklass, hålla sig till fokusområde, 
motfråga till klassen samt ny uppgift. Den sista kategorin ny uppgift skiljde sig från de 
övriga till utförande men också tack vare att det endast var en av lärarna som arbetade 
med den metoden. 

Studiens slutsats var att det i likhet med tidigare studier fortfarande är så att de 
frågetyper som visar sig under matematikundervisningen är sådan som fokuserar på 
korta svar där läraren följer upp om det är rätt eller fel.  

 

 

__________________________________________________________ 

Nyckelord: frågor, frågeställningar, frågetyper, matematiklektioner, uppföljning  



 

Innehållsförteckning 
1 Inledning .................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte .................................................................................................................... 1 

2 Litteraturgenomgång .............................................................................................. 2 

2.1 Styrdokument .................................................................................................... 2 

2.1.1 Problemlösningsförmåga ........................................................................... 3 

2.1.2 Begreppsförmåga ....................................................................................... 3 

2.1.3 Procedurförmåga ........................................................................................ 3 

2.1.4 Resonemangs- och kommunikationsförmåga ........................................... 4 

2.2 Vetenskapliga studier ........................................................................................ 4 

2.2.1 Typer av frågor och deras funktion i matematikundervisningen .............. 4 

2.2.2 Frågor i dagens matematikundervisning ................................................... 5 

2.2.3 Elevernas svar bidrar till nya möjligheter till lärande ............................... 5 

3 Teoretiskt perspektiv ............................................................................................... 6 

4 Metod ....................................................................................................................... 6 

4.1 Urval .................................................................................................................. 6 

4.2 Datainsamlingsmetod ....................................................................................... 7 

4.2.1 Observationsschema .................................................................................. 8 

4.2.2 Observationsgenomförande ....................................................................... 9 

4.3 Analys av data ................................................................................................... 9 

4.4 Forskningsetiska principer ............................................................................. 10 

4.5 Tillförlitlighet och trovärdighet ...................................................................... 10 

4.5.1 Generalisering .......................................................................................... 10 

5 Resultat ................................................................................................................... 11 

5.1 Vilka frågetyper ställer lärare i klassrummet? ................................................ 11 

5.1.1 Stoffzonen .................................................................................................. 11 

5.1.2 Konceptuella zonen ................................................................................... 13 

5.2 Hur läraren följer upp elevernas svar .............................................................. 14 

5.2.1 Att värdera rätt eller fel ............................................................................. 14 

5.2.2 Förtydligande till elev eller helklass ......................................................... 15 

5.2.3 Hålla sig till fokusområde ......................................................................... 15 

5.2.4 Motfråga till klassen ..................................................................................16 

5.2.5 Ny uppgift ..................................................................................................16 

6 Slutsats ................................................................................................................... 17 

6.1 Frågor är inriktade på att få rätt svar .............................................................. 17 

6.2 Uppföljning för att lektionen ska fortskrida .................................................... 17 

7 Diskussion .............................................................................................................. 17 



 

7.1 Metoddiskussion ............................................................................................. 18 

7.2 Resultatdiskussion .......................................................................................... 18 

7.3 Vidare forskning ............................................................................................... 21 

 

Litteraturförteckning 

Bilagor



1 

 

1 Inledning 
I skolans läroplan står det att läraren ska ge eleverna möjlighet att utveckla en förmåga 
att föra matematiska resonemang med matematikens alla uttrycksformer. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera 
logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen 
också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer 
och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och 
matematiska sammanhang. (Skolverket, 2017, s 56) 

För att ge eleverna denna förtrogenhet menar Smith och Stein (2014) att lärarens frågor 
är viktiga för att nå fram till och skapa en kännedom för vad eleverna tycker är viktigt. 
Emanuelsson (2001) visade att kommunikationen under matematiklektionen till större 
del baserades på att memorera fakta och komma ihåg procedurer. Detta är något som 
bekräftas av Skolverket (2003) där de säger att en brist i matematiken inom svensk skola 
är avsaknaden av talad matematik. Dessa två publikationer visar att för ungefär 20 år 
sedan fanns det brister i svenska klassrum där eleverna inte fick prata tillräckligt och om 
de gjorde det var det för att presentera något de memorerat. Även internationellt visar 
resultat att läraren i matematikklassrummet ställer frågor som är inriktade på fakta och 
svar som är rätt eller fel (Boaler och Brodie, 2004). 

Sett till dagens klassrumsmiljö inom matematiken visar studier att det finns risk för en 
envägskommunikation där lärare matar elever med nya kunskaper utan att lägga stor vikt 
vid att lyssna på elevernas frågor och svar (Maunula, 2018). Levenby (2017) visar liknande 
resultat i en fallstudie där det undersöktes hur det såg ut i ett svenskt klassrum gällande 
sociomatematiska normer. Resultatet var att dessa normer visade sig i just en enkelriktad 
kommunikation där det var läraren som ledde uträkningar och eleverna fyllde i med korta 
svar. Resultaten från Maunula (2018) och Levenby (2017) blir än mer relevanta när de 
ställs i relation till Kirkpatrick (2016) som visar att matematisk argumentation är något 
som bidrar till att motivera och engagera elever i inlärningen av matematik. 
Diskussionens vikt visar även Skodras (2017) i en studie kring hur lärares frågor kan skapa 
god interaktion mellan eleverna i ett matematikklassrum. Till skillnad från Levenby 
(2017) visar Skodras att lärare ställer olika frågor på olika matematiska nivåer. 
Faktafrågor fyller sin funktion som inkörsport till diskussion medan frågor som syftar till 
att eleverna ska resonera, vara kreativa och ta ställning, så kallade evaluerande och högt 
konceptuella frågor, är de som utmanar eleverna och skapar en större matematisk 
utveckling. I likhet med Kirkpatricks (2016) studie visar Skodras att frågor på den högre 
kognitiva nivån öppnar upp för argumentation och ett mer matematiserande språk.  

Forskning visar alltså att det ur en pedagogisk synvinkel är viktigt vilken typ av frågor 
läraren ställer till eleven. Maunulas (2018) och Kirkpatricks (2016) studier fokuserar på 
de senare åren i skolan och Levenby (2017) och Skodras (2017) studier fokuserar på mer 
djupgranskande observationer på fåtalet lektioner. Denna studie kompletterar tidigare 
studier genom att fokusera på lärares frågeställningar till elever i årskurs 4-6 under ett 
större antal (14 stycken) matematiklektioner.  

1.1 Syfte 
Denna studie syftar till att studera frågemönster för sex lärare i årskurserna 4-6 under 14 
stycken matematiklektioner. 
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För att svara upp emot syftet utgår studien ifrån följande forskningsfrågor: 

• Vilka olika typer av frågor ställer lärarna i klassrummet? 

• Hur följer lärarna upp elevernas svar? 

2 Litteraturgenomgång 
I litteraturgenomgången presenteras för studien relevanta skrivelser i styrdokument kring 
matematiken i grundskolan samt resultat från vetenskapliga studier.  

2.1 Styrdokument 
I detta avsnitt presenteras de förmågor eleverna enligt Skolverket (2017) ska ges möjlighet 
att utveckla inom matematiken. Detta är hämtat från ämnets syfte och kunskapskraven 
för årskurs 6. Alla kunskapskrav som presenteras i detta avsnitt är hämtade från 
kunskapskraven för betyget A. Anledningen till att betygskraven för A presenteras är att 
de är tydligare och mer preciserade än kraven för betyget E eller C.  

Rubrikerna i detta avsnitt baseras på sammanfattningen i ämnets syfte där det står: 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att  

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda 
strategier och metoder,  

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,  

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar 
och lösa rutinuppgifter,  

• föra och följa matematiska resonemang, och  

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 
redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 
(Skolverket, 2011, s 57)  

Detta blir i uppsatsen fyra rubriker som motsvarar de fem matematiska förmågorna, 
problemlösningsförmåga, begreppsförmåga, procedurförmåga, resonemangs- och 
kommunikationsförmåga.  

Dessa kommer sedan kommenteras utifrån Svanelids (2014) redogörelse för de 
fem generella förmågorna kring skolans läroplan. Svanelid (2014) skriver om de generella 
kompetenserna som efterfrågas inom den svenska läroplanen. Dessa kallas de fem stora 
och är analysförmåga, kommunikativ förmåga, begreppsförmåga, procedurförmåga och 
metakognitiv förmåga. I kursplanen avtar begreppet analys och ersätts i det centrala 
innehållet av samband och jämförelse för att inte nämnas alls i kunskapsmålen 
(Skolverket, 2017). Därmed inte sagt att förmågan till analys inte behövs för att klara 
målen. Exempelvis står det att eleven ” I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika 
uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till 
varandra.” (Skolverket, 2017, s 64). Det är ett mål som inte går att klara av utan förmågan 
att se samband mellan begrepp eller förstå skillnader. Det finns alltså inget direkt 
kunskapsmål som berör just analysförmåga utan den underbygger alla kunskapsmål 
(Svanelid, 2014). 
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2.1.1 Problemlösningsförmåga 
Den första förmågan gör gällande att eleven ska formulera och lösa problem men också 
att eleven ska värdera valda metoder. I kunskapskraven visar sig detta i att ska förstå 
problemsituationen, bedöma resultatens rimlighet och använda sig av ändamålsenliga 
metoder (Skolverket, 2017).  

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt 
genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till 
problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt 
och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i 
förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa 
tillvägagångssätt. (Skolverket, 2017, s 64) 

Detta är vad Svanelid (2014) benämner som den metakognitiva förmågan och synliggörs 
genom att elever får möjlighet att på något sätt diskutera sina tankar och att de analyserar 
hur de kom fram till dessa tankar. Den metakognitiva förmågan är viktig för att eleven ska 
få kontroll över sitt eget lärande. Läraren ska också kunna bedöma elevernas förmåga och 
behöver ha en tydlig plan och tydlighet kring syftet med aktiviteter under lektioner 
(Svanelid, 2014). 

2.1.2 Begreppsförmåga 
Den andra förmågan inom matematiken är att analysera begrepp och se samband mellan 
begrepp. Detta innebär att eleven ska kunna visa på sin begreppsförståelse för läraren. 
Kunskapskraven säger:  

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att 
använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även 
beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl 
fungerande sätt. (Skolverket, 2017, s 64) 

Anledningen till att eleverna ska lära sig begrepp är enligt Svanelid (2014) för att de ska 
kunna bedriva ett samtal eller resonemang inom de specifika ämnena. Begreppen ger 
möjlighet att visa förståelse på olika nivåer och den kan också leda till en ökad förståelse 
för ämnet. Begreppsförmågan är alltså viktig för att eleven ska vara delaktig i skolgången. 
Begreppsförmågan är alltså inte bara viktig för att kunna samtala och diskutera kring 
ämnet utan det är också en förmåga i sig som ska bedömas. Därför är det viktigt att 
eleverna får möjlighet att träna upp denna förmåga och ges tid att göra det i skolan. Inom 
matematiken är det väldigt viktigt då det är svårt att bedriva undervisning utan kunskap 
om de ämnesspecifika begreppen (Svanelid, 2014). 

2.1.3 Procedurförmåga 
Den tredje förmågan är att använda matematiska metoder. Detta innebär att eleven kan 
se ett problem och med en passande metod kunna komma fram till en lösning (Skolverket, 
2017). Kunskapskraven säger: 

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder 
med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa 
enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt 
samband och förändring med mycket gott resultat. (Skolverket, 2017, s 64) 

Vilket gör det till en förmåga där eleven hämtar information och löser en uppgift. Detta 
kallar också Svanelid (2014) för procedurförmågan vilket är en ämnesspecifik förmåga 
som handlar om att tolka och processa det du ska behandla. Inom matematiken handlar 
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det om att läsa av vad uträkningarna säger eller vilka möjliga lösningar det finns till en 
given uppgift. De matematiska målen nämner dock inte procedurer utan talar om metoder 
och val. Svanelid (2014) menar att procedurförmågan inom matematiken direkt kan 
kopplas till färdighetsträning och det den platsen den har i undervisningen. Att lära sig 
hur och när en viss metod ska användas och sedan kunna behärska den tillräckligt bra för 
att kunna genomföra den vid rätt tillfälle. 

2.1.4 Resonemangs- och kommunikationsförmåga 
Den fjärde förmågan innebär att eleverna ska utveckla sin förmåga att föra matematiska 
resonemang och behärska det matematiska språket. Det vill säga att de ska kunna 
redogöra för, samtala, resonera och argumentera. Detta ska också kunna göras samtidigt 
som de stödjer varandra och utvecklar diskussionen i klassrummet (Skolverket, 2017). 
Lärandemålen i matematik tydliggör detta som följer. 

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och 
effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra 
matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget. I 
redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom 
att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för 
resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem. (Skolverket, 2017, s 64) 

Svanelid (2014) har ingen förmåga som kan placeras tillsammans med 
resonemangsförmågan, dock nämns resonera i samband med den kommunikativa 
förmågan. Den kommunikativa förmågan är central i den svenska läroplanen enligt 
Svanelid (2014) och speglar ett perspektiv där språket är medel för all inlärning. Det är 
när eleverna kan samtala, diskutera och resonera läraren kan nå en utveckling. Resonera 
är också ett begrepp som frekvent används i läroplanens lärandemål (Svanelid, 2014).  
Enligt Svanelid (2014) är det tydligt att dagens matematikundervisning kräver att 
eleverna ska samtala mer och därigenom nå en högre utveckling. Sett till Skolverkets 
bedömningsaspekter menar Svanelid (2014) att bedömningen är komplex då det måste 
göras olika skillnader i förmågan att resonera, en förmåga som i sig inte bara är viktig i ett 
ämne. Språket och kommunikation som ledande faktor i utvecklingen är också något som 
visar på läroplanens kopplingar till Vygotskijs idéer, de har dessutom fått en större plats 
inom matematikundervisningen där förmågan att föra resonemang blivit mycket viktig 
(Svanelid, 2014). 

2.2 Vetenskapliga studier 
I relation till aktuella vetenskapliga studier presenteras varför frågor i matematisk 
undervisningen är viktig, vilka frågor som kan ställas i klassrummet, vilka som ställs i 
klassrummet och varför elevernas svar är viktiga att beakta.  

2.2.1 Typer av frågor och deras funktion i matematikundervisningen 
Smith och Stein (2014) skriver om frågors funktion i matematikklassrummet. För att 
elever ska få möjlighet att nå fram till matematikens alla grunder med metoder, begrepp 
och resonemang är det viktigt att lärare använder frågor som ett verktyg för att styra 
eleverna åt rätt håll. Lärarens roll att skapa ett samspel med eleverna är en viktig nyckel 
för att se vad eleverna lär sig och hur de lär sig. Detta sker med hjälp utav frågor. Frågorna 
kan vara korta och enkla eller kräva mer analys och djupare diskussion. Oavsett är det 
frågor som skapar ett samspel mellan lärare och elev och även mellan eleverna som leder 
till fler möjligheter för lärande. Samspelet Smith och Stein (2014) skriver om stärks även 
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i en studie av Maunula (2018) där interaktionen mellan elever och lärare studerats. I 
studien beskrivs hur frågor är en väg till interaktion och hur denna interaktion mellan 
lärare och elev kan skapa nya möjligheter till lärande. 

I tidigare studier av bland annat Emanuelsson (2001) och Boaler och Brodie (2004) har 
lärare observerats med fokus på lärarens frågor inom matematiken. I båda studierna har 
de fått fram att det finns olika slags frågor som varieras med åtanke på vad läraren vill att 
eleverna ska nå för lärandemål. Emanuelsson (2001) har kommit fram till att det finns 
olika zoner av frågor och att dessa till stor del fokuseras på korta frågor som eleverna kan 
svara på genom att memorera svaret. Frågor som kräver mer analys och ger eleverna 
möjlighet att visa på förståelse är betydligt mer ovanliga menar Emanuelsson (2001). 
Detta leder till att lärare endast öppnar upp för en liten del av det lärande som egentligen 
är möjligt. Även Boaler och Brodie (2004) samt Smith och Stein (2014) säger att en god 
variation av olika frågor är det bästa för att skapa ett klassrum präglat av interaktion och 
diskussion. 

2.2.2 Frågor i dagens matematikundervisning 
Smith och Stein (2014) skriver att de under nittiotalet började uppmärksamma frågorna i 
klassrummet och hur det skulle göras en förändring och gå ifrån de dominerande 
faktafrågorna. Detta skulle leda till att lärare skulle börja ställa mer utmanande frågor som 
skulle få eleverna att tänka och analysera mera. Utfallet blev inte som planerat då lärarna 
inte visste hur de skulle gå tillväga och eleverna var inte beredda på det nya samspelet. 
Boaler och Brodie (2004) och Smith och Stein (2014) lyfter hur faktafrågor är dominanta 
i klassrummen än idag och i båda fallen belyser de avsaknaden av variation av frågor för 
att skapa ett klassrum där elevers viktiga tankar och samband lyfts och svaren öppnar för 
diskussion. Även Maunula (2018) bidrar till att vidga dessa tankar om elever får vara med 
och bidra till ett djupare lärande i matematikundervisningen. Maunulas studie (2018) 
visar att det inte skett någon ändring än idag och menar på att elevers tystnad på 
lektionerna är ett hinder för lärande. Det krävs att lärare börjar uppmärksamma elevers 
egna ord och tankar för att låta dessa bidra till en bättre lärandemiljö.  

2.2.3 Elevernas svar bidrar till nya möjligheter till lärande 
Inte bara de frågor lärare ställer, utan även hur de följer upp elevernas svar, har i tidigare 
studier visat sig vara viktigt för elevernas lärande. Kirkpatrick (2016) skriver om hur 
argumentation kan fungera som en motivationskraft inom matematiken. Detta visar att 
elever blir mer motiverade att klara av en matematikuppgift om de ges möjlighet att 
argumentera sig fram till målet. Även Maunula (2018) menar att genom interaktion i 
klassrummet, samt hur eleverna ges möjligheten att dela med sig av sina tankar och idéer 
om innehållet, öppnas det upp nya möjligheter för utveckling. Maunula (2018) och 
Kirkpatrick (2016) är överens om att kommunikationen är viktig under 
matematiklektionerna för att det skapar mer motivation och fler vägar till nya kunskaper. 
Smith och Stein (2014) är även de inne på hur viktigt det är att lärarna lyssnar till sina 
elever och använder deras svar som verktyg för att bygga meningsfull diskussion i 
klassrummet. Smith och Stein (2014) skriver även att läraren kan använda elevernas svar 
för fortsatt diskussion kan eleverna själva utveckla förmågan att lyssna på andras tankar, 
analysera tankarna och sedan bygga nya kunskaper från de nya tankarna. 
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3 Teoretiskt perspektiv 
I litteraturgenomgången nämns att lärares frågor kan sorteras i olika kategorier 
(Emanuelsson, 2001; Boaler och Brodie, 2004). Detta gör att klassrummets frågor kan bli 
mer överskådliga då detta fenomen diskuteras. Denna studie utgår från Emanuelssons 
(2001) ramverk. Anledningen till att Emanuelssons (2001) ramverk valdes var att den 
ansågs mer passande till den kvalitativa studie som genomfördes. Boaler och Brodies 
(2004) ramverk var mer omfattande med fler olika och detaljerade kategorier med färdiga 
exempel och ansågs därmed mer passande för en kvantitativ studie. 

Emanuelsson (2001) presenterar tre stycken zoner där frågor i klassrummet kan placeras. 
Dessa zoner är stoffzonen, den konceptuella zonen och den proceduriella zonen. 
Stoffzonen behandlar fakta och frågorna är fokuserade på att få fram svaren. Svaren är 
korta och baserade på att antingen vara rätt eller fel och om personen kan eller inte kan. 
Dessa typer av frågor innebär förväntningar på elever där de förväntas minnas och 
återberätta snarare än att tolka och analysera. Den konceptuella zonen innebär att läraren 
ställer frågor kring elevens analys och tolkning av en uppgift.  Därmed är det i denna zon 
fokus på hur eleven förstår, inte på om eleven förstår. Elevernas perspektiv är viktig i 
denna zon då målet är att förstå elevernas tolkning av objektet eller begreppet. Exempelvis 
kan detta visas genom att läraren frågar hur eleven kommer fram till svaret istället för att 
bara fråga efter svaret. Den proceduriella zonen är mer inriktad på form istället för 
innehåll. Det skulle kunna visas genom presentationer eller experiment. Värderingarna 
behandlar val av metod eller utförande av metod snarare än resultat. Det vill säga hur 
eleven väljer att prata när den presenterar ett tal eller hur den väljer att visa det för någon 
annan. Lärarens frågor fokuserar i denna zon på vad och hur eleverna väljer att göra, 
snarare än vad de kommer fram till. Ett bra metodval och en tydligt genomförd 
presentation värdesätts i denna zon mer än rätt svar och tolkningar. 

Frågorna kan förflytta sig mellan zoner eller över samma zon, dessa förflyttningar 
benämner Emanuelsson (2001) som vertikaliserande frågor och horisontaliserande 
frågor. Vertikaliserande frågor rör sig mellan de olika zonerna. Exempelvis där en 
ursprunglig fråga i stoffzonen där följdfrågorna placerar sig i den konceptuella zonen. 
Horisontaliserande frågor rör sig inom samma zon, men de byter kontext den ställs i. 
Emanuelsson (2001) ger exempel där en fråga byter miljö från skolmiljö för att sedan 
appliceras i en vardagsmiljö. 

4 Metod 
Under denna rubrik presenteras genomförandet av studien. Detta görs under avsnitten 
urval, datainsamlingsmetod, analys av data, forskningsetiska principer samt 
tillförlitlighet och trovärdighet.  

4.1 Urval 
Urvalet i denna studie var en blandning av målinriktat urval och bekvämlighetsurval. 
Deltagare till studien hittades genom att informationsbrev skickades ut till lärare och 
rektorer på flertalet olika skolor. De lärare som gav ett positivt svar där de kunde tänka 
sig delta blev studiens deltagare. Bryman (2011) beskriver ett målinriktat urval som ett 
icke-sannolikhetsurval. Deltagare väljs ut på ett strategiskt sätt där de valda personerna 
är relevanta för studien. Urvalet riktas in på personer, platser och organisationer som är 
passande för studiens frågeställning. I denna studie betydde det verksamma 
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matematiklärare inom årskurserna 4-6. Ett bekvämlighetsurval är ett urval som väljs ut 
genom att deltagarna till studien är de som finns tillgängliga (Bryman, 2011). I denna 
studie betydde det att alla lärare som valde att ställa upp på att bli observerade blev en 
deltagare i undersökningen. Urvalet presenteras mer detaljerat nedan i tabell 1. 

Tabell 1 Presentation av observerade lektioner och deltagande lärare 

Lektion Område Lektionstid Åk Elever Lärare Utbildning Erfarenhet 

1 Geometri 50 min 5 26 

Lärare A 
Grundskola 1-7 

Mattelyftet 
20 år 2 Problemlösning 60 min 5 13 

3 Problemlösning 60 min 5 13 

4 Problemlösning 50 min 4 23 

Lärare B 
Grundskola 1-7 

Behörig matematik 
Mattelyftet 

20 år 5 Problemlösning 50 min 4 27 

6 Individuellt arbete 45 min 4 25 

7 Problemlösning 45 min 6 26 

Lärare C 
Förskollärare 

Behörig matematik 
Mattelyftet 

18 år 8 Problemlösning 45 min 6 22 

9 Problemlösning 45 min 6 28 

10 Individuellt arbete 60 min 5 24 
Lärare D Grundskola 1-7  25 år 

11 Geometri 50 min 5 27 

12 Positionssystem 
50 min 

5 27 
Lärare E 

Grundskola 1-7  
Behörig matematik 

Mattelyftet 
24 år 

13 Positionssystem 45 min 5 26 

14 Individuellt arbete 
45 min 

5 27 Lärare F 
Grundskola 4-6 

Behörig matematik 
2 år 

 

Tabellen utgår från vilka lektioner som observerades. Vidare presenteras matematiskt 
område, lektionstid, årskurs och antalet elever per lektion. Sedan följer vilka som 
undervisade lektionerna, deras utbildning samt erfarenhet. Deltagarna i studien hade 
varierad erfarenhet av yrket, fem stycken hade varit verksamma som lärare i nästan 20 år 
och en hade börjat arbetat som lärare för två år sedan. Alla deltagare var utbildade lärare 
med legitimation, dock inte alla för ämnet matematik. Alla deltagarna hade tagit emot sin 
elevgrupp när de kom till årskurs 4 och har undervisat i klassen sedan dess.  

4.2 Datainsamlingsmetod 
Detta är en kvalitativ studie och genomfördes med hjälp av strukturerade observationer, 
vilket av Bryman (2011) beskrivs som en metod där tydliga och uttalade regler används 
för att observera beteenden. Strukturerade observationer har ett tydligt uttalat fokus samt 
strukturerade regler som följs i exempelvis ett observationsschema. Eftersom det i denna 
studie fokuserades på kommunikation och företeelser i klassrumsmiljön var 
strukturerade observationer den bäst lämpade. 

De strukturerade observationerna genomfördes under 14 olika lektioner med 
matematiklärare i årskurs 4–6. Det som observerades togs fram i ett observationsschema. 
I observationsschemat fanns ett tydligt fokus kring vem och vad som skulle observeras 
samt att observationen kunde utföras på ett strukturerat och kontrollerat sätt (Bryman, 
2011).  Observationsschemat fokuserade på läraren: vilka frågor läraren ställde till 
eleverna, hur läraren följde upp elevernas svar samt i vilken situation frågan ställdes. För 
att ge oss ytterligare stöd och för att inget skulle missas valdes det att observationerna 
skulle spelas in med diktafon. 
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4.2.1 Observationsschema 
Bryman (2011) skriver att det i ett observationsschema krävs tydliga regler och ett tydligt 
fokus på vad som ska observeras. Utifrån det strukturerades ett observationsschema upp 
med grund i studiens frågeställning. Observationsschemat hade fokus på vilka slags frågor 
läraren ställde och hur läraren följde upp elevernas svar. I observationsschemat finns 
Frågetyp med som en kolumn (se bilaga 1). Den baserades på studiens första 
frågeställning om vilka typer av frågor lärare ställer till eleverna under en 
matematiklektion. Baserat på Emanuelssons (2001) teori om de olika variationerna av 
frågor som lärare ställer under matematiklektionerna och hur dessa frågor kan placeras i 
olika zoner har kolumnen tagit form. Frågezonerna Emanuelsson (2001) presenterar är 
stoffzonen, den konceptuella zonen och den proceduriella zonen. Dessa tre zoner var de 
som kom att antecknas under kolumnen Frågetyper. Hur de synliggjorts och förkortats 
kan ses i bilaga 1. 

Nästa kolumn i observationsschemat var Uppföljning och den grundades i studiens andra 
frågeställning om hur lärare följer upp elevers svar. Här hade de tidigare studierna av 
Maunula (2018) och Kirkpatrick (2016) bidragit till olika typer av möjliga uppföljningar 
från lärare. Typerna byggde på vilka bemötanden som kunde antas ske i klassrummet. De 
olika typerna av uppföljning var att läraren svarar själv eller att läraren inte får något svar 
av specifik elev eller klass. Ingen respons var en typ av uppföljning när lärare inte väljer 
att kommentera eller använda sig utav elevsvaren. Vidare kom en typ av uppföljning att 
vara att läraren lägger värdering på elevernas svar med respons om det är rätt eller fel. 
Motfrågor till antingen elev eller klass var en typ av uppföljning som användes på 
elevernas svar. Till sist fanns det en typ av uppföljning av svar där läraren väljer att 
använda elevsvaren för att bygga vidare på i undervisningen. Hur dessa typer av 
uppföljningar förkortats finns att se i bilaga 1.  

Genom Levenbys (2017) gjorda studie kring sociomatematiska klassrumsnormer kunde 
kolumnerna Frågar till och Arbetsform ta form. Detta för att se om det fanns något 
mönster i hur lärarna ställde frågor, samt göra det möjligt att se om det fanns skillnader i 
olika slags frågor under arbetsformerna helklass, grupparbete eller individuellt. Samma 
sak gällde kolumnen Frågar till där ett mönster kunde bli tydligt om läraren anpassade 
sina frågor från helklass till specifik elev. Även dessa två kolumner finns förkortade i 
bilaga 1.  

När observationsschemat tagits fram genomfördes en pilotstudie för att se om det 
fungerade på ett bra och smidigt sätt samt att vi som observatörer var överens om hur 
observationsschemat skulle användas. Detta utfördes genom att granska två 
webblektioner från matematiklyftets hemsida1. Detta ledde till att det endast gjordes små 
korrigeringar i layouten. Ändringarna var en förflyttning av kolumnerna Frågetyp och 
Uppföljning vilket gjorde dem mer tillgängliga då dessa var mest grundade i studiens 
frågeställning och därmed mer prioriterade i observationsschemat. Kolumnerna Frågar 

                                                   

1 Filmerna kan ses här: 

https://www.youtube.com/watch?v=1rF7quSYYOM&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=1rF7quSYYOM&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1rF7quSYYOM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1rF7quSYYOM&feature=youtu.be
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till och Arbetsform flyttades ut längst till höger för att dessa inte hade störst fokus sett till 
studiens frågeställning. 

4.2.2 Observationsgenomförande 
Alla observationer genomfördes tillsammans av två stycken observatörer. Detta för att 
observationerna skulle vara mer precisa samt för att i efterhand kunna diskutera specifika 
situationer. Vi placerade oss medvetet långt ifrån varandra i klassrummen för att inte låta 
oss påverkas av varandra samt för att kunna höra bättre. Observationerna var icke-
deltagande, det vill säga att vi endast suttit med under lektioner utan att påverka varken 
lärare eller elever. Icke-deltagande observationer förtydligar Bryman (2011) som 
observationer där observatörerna inte är med och påverkar den aktuella situationen i den 
specifika miljön. 

Under observationerna har vi valt att inte anteckna frågor från läraren som inte rör 
matematikämnet. Dessa frågor rörde struktur-, ordnings-, eller sociala frågor i 
klassrummet. Exempel på dessa skulle kunna vara om läraren frågar vad som hänt på 
rasten, var deras mattebok är eller hur det går. 

I övrigt ställdes vissa följdfrågor till de deltagande lärarna för att ge oss ytterligare faktorer 
och möjlighet att se ifall det kunde finnas ytterligare mönster kopplade till studiens 
frågeställningar. Följdfrågorna var vilket ämnesområde som matematiklektionen skulle 
omfatta samt hur lång tid lektionen skulle pågå, klasstorlek och årskurs antecknades även 
det. Även information om hur lång tid läraren hade haft med klassen, lärarens erfarenhet 
av yrket samt vilken utbildning samt eventuell fortbildning läraren hade, exempelvis 
matematiklyftet.  

4.3 Analys av data 
Utförda observationer följdes upp med diskussioner för att räta ut eventuella frågetecken, 
exempelvis frågor som varit svårplacerade i de olika zonerna. I nästa steg transkriberades 
det upptagna ljudet från observationerna och lästes sedan igenom. Utifrån 
transkriptionerna och observationsschemat kunde data kategoriseras kring vilka 
frågemönster som visade sig och antalet frågor kunde räknas och sorteras efter kategori. 
De frågetyper som ställdes inom stoffzonen analyserades som frågor baserade på 
uträkning, faktafrågor som krävde kort analys och frågor som behandlade begrepp- och 
tillämpning. I den konceptuella zonen visade analysfrågor som bygger på redogörande 
analys eller frågor som uppkommer när eleven svarar fel. Ingen data placerades i den 
proceduriella zonen. 

I observationsschemat gjordes det antaganden kring vad som skulle kunna antas hända 
gällande lärarens uppföljning. Dessa var inget svar/lärare svarar själv, ingen respons, 
värdering rätt/fel, motfråga elev, motfråga klass, bygga vidare. Analysen av data kring 
lärarens uppföljning av elevsvar visade sedan ett mönster med fem olika kategorier där 
lärarna fokuserar på att föra lektionen framåt.  Ur observationsschemats värdering rätt/fel 
kom kategorin värdera rätt eller fel. Ur bygg vidare kom de två kategorierna 
förtydligande till elev eller helklass och ny uppgift. Ur inget svar/lärare svarar själv och 
ingen respons kom hålla sig till fokusområde. Ur motfråga helklass kom motfråga till 
klassen. 
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4.4 Forskningsetiska principer 
Deltagarna i studien erbjöds full konfidentialitet, frivillighet, integritet och sekretess i 
enlighet med Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer. Dessa begrepp innebär att deltagare 
deltar i en studie frivilligt och att de har all rätt att hoppa av studien om de vill. Deltagares 
uppgifter behandlas med full konfidentialitet vilket innebär att personuppgifter som till 
exempel namn, skola och stad inte nämns någonstans i ett arbete, detta för att uppgifterna 
inte ska kunna spridas. Data som framkommer i en undersökning används endast i det 
specifika arbetet och sprids inte. Om någon mot förmodan vill komma åt uppgifter om 
deltagare råder sekretess, det vill säga att inga uppgifter lämnas ut.  

Vid förfrågan efter deltagare till studien bifogade vi ett missivbrev där det klargjordes vad 
syftet med studien var samt information om hur vi följde god forskningssed, se bilaga 2. I 
behandlingen av data och i utskrivning i studien har varken namn på lärare, skola eller 
annat som kunde koppla situationen till en enskild individ aldrig skrivits ut. De data som 
framträdde insamlades under observationerna användes enbart i denna studie och har ej 
spridits. De data som spelats in sparades på externt minne och har aldrig kunnat hittas på 
våra datorer. Transkriptionerna förvarades säkert och har inte skickats mellan olika 
datorer elektroniskt utan har förvarats på USB-minne. Efter studiens slutförande och 
publicering destruerades allt inspelat lektionsmaterial och transkribering. 

Genom hela studien strävade vi efter att hålla en god forskningsetik, detta för att ingen 
deltagare skulle känna sig kränk eller ta skada av studien  (Vetenskapsrådet, 2017). 
Bakgrunden till hur studien uppkommit var att vi som lärarstudenter ser utmaningar 
inom matematikundervisningen och vill genom denna studie fördjupa våra kunskaper och 
erfarenheter för att i slutändan bli bättre lärare. Det finns därför ingen anledning att 
bevisa något speciellt med studien och ingen deltagare borde därför känt sig kränkt eller 
att den tagit skada.  

4.5 Tillförlitlighet och trovärdighet 
Tillförlitlighet är ett begrepp Bryman (2011) förtydligar genom att förklara det som ett 
mått på om en undersökning kommer få samma resultat om den genomförs med samma 
tillvägagångssätt och metod. Trovärdighet säger Bryman (2011) vara ett begrepp som 
används för att förklara om resultatet av undersökningen kan anses sannolikt. 

Eftersom denna studie undersökte frågemönster i ett matematikklassrum stärks 
tillförlitligheten då strukturerade observationer är en adekvat metod för syftet. Bryman 
(2011) benämner hur strukturerade observationer kan brista i trovärdighet och 
tillförlitlighet då bland annat observatörens uppmärksamhet kan försämras vid vissa 
perioder på dagar eller efter längre observationer. Därför genomfördes alla observationer 
i par samt att lektionerna spelades in med diktafon för att undvika tveksamheter. 
Trovärdigheten stärks av att observationsschemat hade en tydlig grund i studiens 
frågeställning och ramverk samt testades genom en pilotstudie. 

4.5.1 Generalisering 
Generalisering är enligt Bryman (2011) ett begrepp som säger ifall ett resultat av en studie 
kan anses gälla för en större fokusgrupp än de deltagare som medverkat i undersökningen. 
Eftersom studiens urval var spritt över flera lektioner med flera olika lärare samt att 
lärarna hade en varierad utbildning och erfarenhet ansågs studiens resultat kunna gälla 
en större fokusgrupp. 
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5 Resultat 
I detta kapitel presenteras insamlad data.  Utifrån Emanuelssons (2001) ramverk har 
frågor kunnat placeras i två av zonerna, stoffzonen och den konceptuella zonen. Inga 
frågor placerades i den proceduriella zonen. Vidare innehåller dessa två zoner fem 
underkategorier. Tre av underkategorierna placeras i stoffzonen och är frågor där lärarna 
förväntar sig korta svar. Dessa tre kategorier är begrepps- och tillämpningsfrågor, 
uträkningsfrågor och korta analysfrågor. Lärare ställde två typer av frågor som 
placerades inom den konceptuella zonen. Dessa blev underkategorierna redogörande 
analysfrågor och fel svar, hur tänker eleven? 

Lärarnas uppföljning på elevernas svar visade att dessa kan delas in i fem kategorier, att 
värdera rätt eller fel, förtydligande till elev eller helklass, hålla sig till fokusområde, 
motfråga till klassen och ny uppgift.  

5.1 Vilka frågetyper ställer lärare i klassrummet? 
Observationerna visar att den zon som dominerar kraftig gällande lärares frågor i 
matematikklassrummet är stoffzonen och den kompletteras av den konceptuella zonen. 
Ingen frågeställning under observationerna kunde placeras under den proceduriella 
zonen. De sammanställda resultaten redovisas i tabell 2 nedan. 

Tabell 2, Fördelningen mellan de olika frågezonerna. 

Stoffzonen Konceptuella zonen Proc. 

B/T U KA RA FS P 

240 (37%) 233 (36%) 133 (20%) 45 (6%) 4 (1%) 0 (0%) 

606 (93%) 49 (7%) 0 (0%) 

Tabell 1 visar att 93 procent av frågorna under lektionerna befinner sig i stoffzonen. 
Stoffzonen kan sedan delas in i tre stycken underkategorier, begrepps- och 
tillämpningsfrågor (B/T), uträkningsfrågor (U) och kortare analysfrågor (KA) där de 
två första av dessa står för 73 procent av det totala antalet frågor. Kortare analysfrågor 
står för den resterande delen av frågor i stoffzonen som ställs. I den konceptuella zonen 
placeras sju procent av det totala antalet frågor under lektionerna. Denna zon kan delas 
upp i två kategorier, redogörande analysfrågor (RA) och fel svar, hur tänker eleven? 
(FS). Det ställs endast ett fåtal frågor sammantaget inom kategorin fel svar, hur tänker 
eleven? men det motsvarar åtta procent av antalet frågor som ställs inom den konceptuella 
zonen. 

5.1.1 Stoffzonen 
Begrepp- och tillämpningsfrågor är den underkategori till stoffzonen som ställdes mest 
frekvent i klassrummen. I denna kategori fokuserar läraren på elevernas begrepp- och 
procedurförmåga. Frågor i denna zon handlar om att eleverna utnyttjar det de tidigare 
memorerat och använder det. Frågorna fokuserar även på givna uträkningsregler eller hur 
du ska ställa upp något. En situation visar tydligt på begreppsförståelsen där eleven med 
korta svar från minnet klarar av lärarens frågor. 

L: Vet du vad en sån här brukar kallas? 

E: Kub 
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L: Vad är det som är speciellt med den? 

E: Alla sidor är lika långa 

L: Precis      L=Lärare, E=Elev 

Det är en kub de ser på pappret och den viktigaste egenskapen som gör det till en kub är 
att alla sidor är lika långa. Detta kan eleven hämta från minnet, eleven behöver inte 
analysera vidare utan det är de korta svaren som möter kraven från frågan, därför placerar 
den sig i stoffzonen. En annan situation som uppstod var denna. 

L: Vilket räknesätt tror du ska använda där? Om du ska dela upp någonting? 
Addition, subtraktion, multiplikation eller division? 

E: Division 

Eleven har förstått räknesättens olika funktioner och läraren frågar vilket räknesätt som 
används när eleven delar upp någonting. Eleven behöver återigen endast hämta från 
minnet för att kunna ge rätt svar och föra konversationen framåt. I detta fall begränsades 
till och med elevens process i att hämta fakta genom att läraren gav svarsalternativ. Eleven 
visste troligtvis att någon av dessa var rätt. 

Uträkningsfrågor är den näst mest frekventa frågekategorin inom stoffzonen. Denna 
kategori fokuserar på uträkningar och korta svar, vilket är anledningen till att den placerar 
sig i stoffzonen. Läraren ställer en fråga kring en matematisk uträkning och eleven 
behöver ge rätt svar för att föra aktiviteten framåt.  

L: ett komma två plus ett komma sex? 

E: två komma åtta. 

L: två komma åtta! Då är det heltalen adderat med tiondelarna 

Denna situation illustrerar uträkningsfrågorna väldigt bra. Läraren ger en uppgift som en 
elev ska räkna ut, eleven ger svaret och lektionen fortgår. Eleven kan hämta svaret från 
minnet eller göra en enklare uträkning. En liknande situation skulle kunna vara när 
läraren frågor som rör multiplikationstabellen. Eleverna kan i det fallet hämta från 
minnet, ett multiplikationskort eller göra en uträkning. Huvudfokus ligger på det korta 
rätta svaret som för aktiviteten framåt.  

L: Då gör vi så, kommer du ihåg hur man gör när man räknar division, man börjar 
härifrån med tiotal och sedan ental. Tretti delat med tre? 

E: Tie 

L: Just det 

Här ger läraren eleven en kort repetition på hur eleven ska göra uträkningen med division 
och det enda eleven behöver göra är att följa proceduren läraren gett och sedan göra 
uträkningen och få fram svaret.  

Kortare analysfrågor är den sista underkategorin i stoffzonen och ställer krav på att 
eleverna måste analysera och tolka en situation för att de ska kunna komma fram till rätt 
svar. Tolkningen och analysen sker inom eleven men läraren frågar enbart efter ett svar. 
Fokus blir alltså under dessa frågor på om eleven förstår och inte hur. Detta då de inte 
förväntas förklara sin tolkning utan enbart ge ett kort svar. 
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L: kan du dra ett streck exakt där noll komma tjufem är? Där du tycker att här är 
noll komma tjufem 

(eleven placerar 0,25 på tallinjen) 

L: a precis, du gjorde en pil ner där. Om ni tittar på det här, kan ni se nått annat då, 
vad skulle ni mer kunna sätta ut för nånting? 

Läraren har i det här fallet ritat ut en tallinje med noll och ett utplacerat. Eleven går upp 
och ritar ut var den vill placera 0,25. Eleven behöver här göra en tolkning av tallinjen och 
vad varje streck mellan ett och två kan vara värt för att placera ut 0,25. Eleven behöver 
dock inte förklara utan det räcker alltså i detta fall med svaret för att få fram ifall eleven 
förstått, läraren frågar inte efter hur eleven kommer fram till var 0,25 ska placeras. 

5.1.2 Konceptuella zonen 
Den mest frekventa underkategorin i den konceptuella zonen är redogörande 
analysfrågor. Här måste eleven analysera och tolka frågan för att ta sig framåt, men de 
behöver också ange hur de analyserar och tolkar frågan. Här är alltså inte fokus på om de 
förstår frågan utan hur de förstår frågan. Detta kräver alltså att läraren öppnar upp frågan 
för att släppa in elevernas förklaring. 

L: Hur löste du B E? 

E: jag gjorde en algoritm eller en uppställning. Spelaren hade 36 stycken pokebollar 
så då tänkte jag trehundrafemti minus trettisex först 

L: varför tänkte du så? 

E: Eftersom trehundrafemti var det mesta man kunde ha i ryggsäcken 

L: Ja, vad fick man här då? 

E: trehundrafjorton 

L: Och här har jag sett jättemånga kom fram till den här siffran trehundrafjorton 
men sen måste man veta vad man ska använda den siffran till sen 

E: sen körde jag trehundra minus.. delat på tre och det blir ett hundra 

L: trehundra delat på tre?, du börja där ja och det var lika med hundra 

E: sen fjorton delat på tre är ungefär fem 

L: fjorton delat på tre är cirka fem 

E: o så la jag ihop de och de blev hundrafem 

Det framträder i detta exempel att det är eleven som leder uträkningen och lärarens 
följdfrågor utgår från elevens tankar. Fokus här blir alltså på att eleven visar hur den 
förstår uppgiften och det är alltid elevens tankar som är i fokus.  

(elev skriver ut 0,25) 

L: Mhm, hur tänker du? Berätta. 

E: Noll komma tjufem. Eller, här är hälften , det är noll komma femti. Sen hälften av 
noll komma femti är noll komma tjufem. 
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L: Ahh, och du utgår från … etta här, du håller kvar den. Ahh, vet ni vad? Det där du 
gjorde nu, nu följde ni med precis lika som vi gjorde med bråken förut och du höll dig 
till det … sa. Jättejättebra. 

Det här är en situation som är väldigt lik den situationen som visades tidigare i kategorin 
kortare analysfrågor. Eleven behöver sätta ut samma tal på en liknande tallinje. Skillnaden 
i det här fallet är att läraren inte stannar vid att låta eleven visa om den förstår utan läraren 
försöker även få ut hur eleven förstår talet. När eleven placerat 0,25 på tallinjen får den 
också förklara hur den kommit fram till att talet ska placeras just där. 

Den minst frekvent förekommande kategorin är totalt sett kategorin felsvar, hur tänker 
eleven? Det är en kategori som ställs i en procent av det totala antalet frågor men står för 
åtta procent av antalet frågor som ställs inom den konceptuella zonen. Den är likt de 
redogörande analysfrågorna en fråga som fokuserar på hur eleven tänker och de får 
redogöra sina tankegångar. Inom denna kategori är det dock en reaktion på ett felsvar från 
eleven, antingen genom att läraren såg att eleven hade fel eller att den svarade fel på en 
fråga. 

L: Har du tänkt på ett annat sätt E? 

E: Ja 

L: Berätta hur du har tänkt? 

E: Jag har tänkt, att först den och sen den. (visar på pappret för läraren) 

L: aa, så att det blev lite fel där, för jag ser att du har tänkt på ett annorlunda sätt 
där också så vi ska hjälpas åt. 

Här ger läraren alltså möjlighet till eleven att leda uträkningen och presentera sina tankar 
men anledningen till att den inte svarat rätt är att den kanske inte förstår frågan helt och 
hållet. Läraren fokuserar ändå i sin fråga på hur eleven förstår och bygger vidare på dennes 
svar även om det inte är muntligt men läraren ser vad eleven skrivit på pappret. 

5.2 Hur läraren följer upp elevernas svar 
I detta avsnitt presenteras de kategorier som visade sig gällande lärares uppföljning av 
elevernas svar. Data visade att lärarens uppföljning kunde delas upp i fem kategorier. 
Dessa var att värdera rätt eller fel, förtydligande till elev eller helklass, hålla sig till 
fokusområde, motfråga till klassen och ny uppgift. De olika typerna av uppföljningar 
räknades inte kvantitativt därför att fokus här var att se hur läraren följde upp elevers svar 
och ifall det fanns några mönster. 

5.2.1 Att värdera rätt eller fel 
Elevernas svar följs upp med en reaktion från läraren huruvida eleverna svarar rätt eller 
fel. Det finns olika sätt lärarna gör detta på. Förutom att säga om eleven har rätt eller 
använda sig av andra jakande uttryck använder de sig även av ett positivt tonfall där 
lärarna ofta upprepar det eleven svarat. 

L: Vad är det här för nånting? Vad kallas det för? Vad säger E? 

E: En tallinje 

L: Det är en tallinje. 
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Här bekräftar läraren elevens svar med ett positivt svar. Det visar sig också i tidigare 
utdrag från observationerna. Läraren bekräftade svaret och fortsatte lektionen i planerad 
riktning.  

5.2.2 Förtydligande till elev eller helklass 
Ibland när läraren ställer frågor till eleven upptäcker läraren att det är något som har 
brustit, antingen i informationen från läraren eller förförståelsen hos eleverna. Läraren 
backar från pågående uppgift och påkallar elevgruppens uppmärksamhet. Läraren går 
sedan igenom ännu en gång vad det är eleverna förväntas göra, hur det ska genomföras 
och hur de sedan ska kunna klara av uppgiften. Ibland gör läraren detta självständigt och 
ibland gör läraren detta genom att ta hjälp av elever som behärskar det genom att ställa 
frågor till dem. 

L: två gånger a och två a är samma sak? 

E: mmm 

L: Det finns en sak som jag behöver ta med er, kolla framåt en kort stund på tavlan. 
Om jag har två gånger a, och så har jag två a, vad är skillnaden? En liten luring, vad 
är skillnaden? 

E: Det är ingen skillnad. 

L: nej, det är ingen skillnad.  

I detta exempel är det läraren som känner av att flera elever inte förstår ifall det ska vara 
ett multiplikationstecken eller inte mellan talet och variabeln. Läraren stannar upp hela 
klassen för att förklara detta närmare. Detta förtydligande baserar sig i att läraren ser 
brister. Det finns dock andra exempel på direkt återkoppling. 

L: Ahh, och du utgår från … etta här, du håller kvar den. Ahh, vet ni vad? Det där du 
gjorde nu, nu följde ni med precis lika som vi gjorde med bråken förut och du höll dig 
till det … sa. Jättejättebra. 

Detta exempel är från ett tidigare utdrag men det visar hur läraren kopplar elevens svar 
till tidigare kunskap. Eleven får en återkoppling på sitt nuvarande svar men också en 
kommentar kring att den använt kunskap de arbetat med tidigare. 

5.2.3 Hålla sig till fokusområde 
Ibland ställer läraren öppna frågor utan ett bestämt svar, till exempel vilka geometriska 
figurer finns det eller säg ett tal som ska räknas ut. Om svaren från eleverna hamnar 
utanför det specifika området undviker läraren det svaret, ofta med anledningen att de 
gör något annat just nu eller att det i nuläget är en för svår uppgift.  

L: E? 

E: oval 

L: va? 

E: oval! 

L: en oval? 

E: ja! 

L: ja de e ju… 
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E: de e ju en form 

L: ja de kan vi ju kalla den, men det är inte kanske nån av de här grundfigurerna. 

I den här situationen försöker läraren få eleverna att säga vilka de grundläggande 
figurerna inom geometrin är för att förbereda inför dagens lektion. Oval form kommer 
inte användas och läraren försöker få eleverna att säga de former som kommer användas 
under lektionen.  

5.2.4 Motfråga till klassen 
På ett elevsvar sker det i vissa fall att läraren ställer en motfråga till klassen för att se om 
alla hänger med och för att få se om det finns andra lösningar och tankar som bör belysas. 

L: ja, alltså skulle svaret vara? 

E: arton 

L: arton! Håller ni med? 

K: jaaa 

L: ni tänkte likadant? 

K: jaa 

Läraren gör alltså en kontroll om alla förstår elevens svar och ifall lektionen kan 
fortskrida. Det blir också ett sätt att visa att ett svar är rätt. För om det skulle vara tveksamt 
kan det betyda två saker, är alla med eller är svaret rätt. 

(många olika svar) 

L: nu har vi fått många svar här, E? 

E: tjufem 

L: tjufem år säger E håller ni med honom? 

K: jaa 

Här är ett exempel där läraren visar på att ett svar kan vara rätt genom att fråga klassen. 
Det är många olika svar på samma uppgift som presenteras men när en elev presenterar 
rätt svar följer läraren upp genom att kontrollera med resten av klassen. De som tidigare 
inte svarat tjugofem säger nu ja med övriga och lektionen kan fortsätta.  

5.2.5 Ny uppgift 
I ett av klassrummen med en lärare framkom en helt egen uppföljning av elevernas svar 
som inte förekom i liknande form i något annat klassrum. Det som hände var att läraren, 
när eleverna hade fel på en uppgift i helklass, inte sa att de hade fel. Istället lyfte läraren 
det som att de hade fått en ny uppgift. I exemplet har eleverna jobbat med tallinje, där en 
elev i ett tidigare skede placerat ett tal fel på tallinjen utan respons. I ett senare skede 
arbetar de med varje enskilt steg i tallinjen. 

L: a, du vill ha det till ett komma sex, och jag frågade ju här också då, hur mycket är 
varje ruta värd, eller varje streck kan man säga, vad blir varje del? Vad säger du E? 

E: noll komma ett 
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L: aa coolt, så en sån här, då är det noll komma ett. Så ni har noll komma ett-hopp. 
Då undrar jag så här, är det nått som är utsatt här, som ni känner att, aa men i så 
fall då borde vi faktiskt ändra, får då är det ju nånting som inte riktigt sitter rätt. 
Kan ni se det? Ni har nämligen fått en uppgift utav en kompis. 

Läraren i detta fall väljer alltså att göra om det till en ny uppgift och eleverna får analysera 
tallinjen självständigt och se om det är något som inte stämmer. Senare upptäcker de vad 
det är som felar och de korrigerar tillsammans.     

6 Slutsats  
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser. Dessa är svaren på de forskningsfrågor som 
presenterades i uppsatsens början och kopplas till resultat från tidigare studier som tagits 
upp i litteraturgenomgången. 

6.1 Frågor är inriktade på att få rätt svar 
I likhet med Emanuelsson (2001) och Boaler och Brodie (2004) visar denna studie att 
majoriteten av frågorna i dagens klassrum fortfarande fokuserar på att få fram korta svar 
på frågor. Denna studie placerar 93 procent av frågorna i stoffzonen där också 
Emanuelssons (2001) studie placerar den största den av frågorna under 
matematiklektionerna. Boaler och Brodie (2004) visar även de att ca 90 procent av lärares 
frågor hamnar i en kategori de kallar faktafrågor. 

Denna studie visar även att det kunde urskiljas underkategorier till de zoner där det 
ställdes frågor. Inom stoffzonen är dessa begrepps- och tillämpningsfrågor, 
uträkningsfrågor samt korta analysfrågor. Begrepps- och tillämpningsfrågor är när 
läraren frågar kring begrepp och tillämpningar av begrepp. Till exempel namn på figurer 
och hur formler ser ut för att räkna ut area eller volym. Uträkningsfrågor är rena 
uträkningsfrågor där läraren ber om ett svar på ett givet tal. Korta analysfrågor är när 
läraren ställer en fråga som kräver analys och tolkning men där endast krävs ett uttalat 
svar. Inom den konceptuella zonen var kategorierna redogörande analysfrågor och fel 
svar, hur tänker eleven? Redogörande analysfrågor krävde att eleven redogjorde för sitt 
svar eller sin uträkning. Fel svar, hur tänker eleven är en reaktion på ett felsvar där läraren 
försöker skapa förståelse kring vad det är som gått fel. Stoffzonen stod för 93 procent och 
de två mest frekvent förekommande underkategorierna var begrepps- och 
tillämpningsfrågor samt uträkningsfrågor som stod för 73 procent av det totala antalet 
frågor i studien och 79 procent av frågorna i stoffzonen.  

6.2 Uppföljning för att lektionen ska fortskrida 
Det som syns är att oavsett vilken kategori uppföljningen av elevernas svar sorteras in i är 
ändå syftet att det ska hjälpa till att föra lektionen framåt i lärarens planerade riktning. 
Maunula (2018), Kirkpatrick (2016) och Smith och Stein (2014) skriver alla om att låta 
elevernas tankar vara drivkraften bakom lärandet och att lärarens baserar lärandet på 
detta. Denna studie visar att elevernas tankar kring matematiken inte alltid tar den 
platsen, utan att deras tankar behöver hänga med i lärarens planerade undervisning.  

7 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras studiens genomförande i metoddiskussionen och dess resultat 
diskuteras i resultatdiskussionen.  
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7.1 Metoddiskussion 
Metoden som användes för att genomföra studien anses vara relevant då den är tydligt 
kopplad till studiens syfte och frågeställningar. Något som höjer kvalitén av studien var 
att observationerna spelades in. Efter ett antal observationer och diskussioner uppstod en 
klarare bild av ramverket och tack vare inspelningarna fanns det möjlighet att återbesöka 
observationerna med en klarare bild av det som söktes. Hade det dessutom inte funnits 
en inspelning hade stora delar av det som sades under lektionerna missats då det inte 
kunde urskiljas vad som sades när eleverna arbetade individuellt. Något som diskuterats 
är ifall datainsamlingen kunde varit enklare att genomföra om observationerna hade 
filmats. Med film hade det varit tydligare att se om exempelvis läraren använder 
kroppsspråk som respons på elevsvar samt att det enklare hade varit att analysera 
helheten av en lektion. Den här studiens syfte stärker det inspelade ljudet som tillräckligt 
stöd. 

Av studiens 15 genomförda observationer förkastades en lektion därför att 
anteckningarna i observationsschemat inte var tillräckliga för en korrekt analys när 
ramverket klargjordes. Denna lektion var dessutom inte inspelad och därför kunde det 
inte genomföras en ytterligare granskning av observationen. 

Resultatet från varje observation följde samma mönster vilket även det gör att 
trovärdigheten kan stärkas. Undersökningen ägde rum under flera lektioner med flera 
olika lärare på flera olika skolor. Resultatet anses kunna generaliseras över en större grupp 
då den genomförda studiens resultat överensstämmer med tidigare gjord forskning samt 
att de observationer som gjordes visade samma mönster.  

En etisk diskussion kring valet av att inte skriva ut syftet ordagrant i missivbrevet fördes 
och beslutet fattades att inte göra det. Detta med hänsyn till att inte låta det påverka hur 
lärarna valde att genomföra sina lektioner utan att verkligen få se ordinarie 
undervisningen. Vi ville dock inte vara oärliga och vid frågor skulle vi svara exakt vad det 
var som observerades. 

7.2 Resultatdiskussion 
Grunden i studien fanns i läroplanen och de tre zoner som lyftes av Emanuelsson (2001). 
Det kunde urskiljas ett samband mellan dessa zoner och de förmågor eleverna enligt 
läroplanen ska få möjlighet att utveckla. Inom stoffzonen placeras enligt denna studie 
problemlösningsförmåga, begreppsförmåga och procedurförmåga. Detta kunde ses under 
studien när läraren ställde dessa frågor med fokus på korta svar från eleverna. I den 
konceptuella zonen var det fokus på att eleverna skulle använda sina uträkningar och 
förmågan att kommunicera och föra resonemang. Eleverna fick i denna zon chansen att 
verkligen redogöra sin bild av de matematiska problemen för läraren. I den proceduriella 
zonen kan problemlösningsförmågan men också att kommunicera och föra matematiska 
resonemang placeras. Detta borde alltså gälla frågeställningar där eleven får möjlighet att 
diskutera sitt metodval, och elevens tankar och funderingar kring denna. Finns det andra 
metoder att använda och vad skiljer dessa åt. Det finns också starka kopplingar till de fem 
generella förmågorna Svanelid (2014) lyfter. Svanelids procedurförmåga och 
begreppsförmåga placeras i stoffzonen. Förmågor som kan göras med memorering eller 
med att endast ge korta svar.  Kommunikationsförmågan kan placeras in i både den 
konceptuella och proceduriella beroende på vilken riktning frågan har, fokuserar den på 
förståelsen kring en uppgift eller valet av metod. Dock behöver eleven båda förmågorna 
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att utrycka sina reflektioner kring sina val i ord. Analysförmågan och den metakognitiva 
förmågan finns i alla zoner. Likt Svanelid (2014) anser vi att analysförmågan är viktig 
genom alla förmågor som efterfrågas inom matematiken. För besitter inte eleven 
förmågan att analysera eller tolka kan den inte ta till sig matematiken och dess språk. 

I resultatet kunde det också urskiljas mönster i hur lärarna ställde frågor inom de olika 
zonerna. Till exempel kunde det urskiljas tre olika underkategorier i stoffzonen i vad 
lärarna fokuserade på. Det var begrepps- och tillämpningsfrågor, uträkningsfrågor samt 
korta analysfrågor. Det visade sig alltså att det inte enbart var de frågor elever kunde 
memorera svaret på som i begrepps- och tillämpningsfrågor, med frågor kring exempelvis 
former och formler. Eleverna fick direkta uträkningsfrågor med ett givet tal och ett givet 
rätt svar, de fick också möjlighet att analysera uppgifter. Det som var skillnaden på 
analysfrågor i stoffzonen och de frågor som placerades i den konceptuella zonen var att i 
stoffzonen förväntades eleverna inte redogöra sina svar och deras svar diskuterades heller 
inte. Det var korta svar där fokus var på svaret, utifall det var rätt eller fel. I den 
konceptuella zonen upptäcktes två kategorier och den första var redogörande 
analysfrågor. Eleverna var där tvungna att tolka sin uträkning men också beskriva sina 
tankar kring uträkningen. Den andra kategorin var fel svar, hur tänker eleven? Det vill 
säga att läraren använde en frågeställning, som följd av ett felsvar, där eleven skulle 
förklara sin uträkning för att läraren eller kanske eleven ska få möjlighet att se var det kan 
ha gått fel.  

Denna studies resultat väckte många frågor att ta upp till diskussion. Exempelvis visar 
resultaten att det ställdes en liten andel frågor som placerades i den konceptuella zonen. 
Anledningen till detta kan inte fastställas, dock observerande att eleverna inte alltid ’var 
med’ när läraren ställde denna typ av frågor. Smith och Stein (2014) menar att det inte 
bara beror på läraren vilka typer av frågor som ställs i klassrummet utan att det också 
beror på vilka frågor barnen svarar på. En bidragande orsak till detta skulle kunna vara 
det Levenby (2017) skrev om i en studie kring hur sociomatematiska normer ser ut i 
klassrummet. Skulle det kunna vara så att en undervisning som är baserad på rätt eller fel 
svar gör att diskussionen känns överflödig då eleven vill veta om den har rätt eller fel och 
vill inte diskutera kring sin matematik? Läraren skulle i det fallet kunna agera efter elevers 
förväntningar. Ses detta i relation till Skodras (2017) studie blir det problematiskt att 
använda dessa korta frågor som inkörsport till de mer avancerade frågorna då en 
användning av denna typ av fråga i för stor grad kan skapa normer i klassrummet. En 
norm där eleverna förväntas att få någon form av värdering på sina svar och inte är 
intresserade av att diskutera.  

Vidare visar resultaten att de flesta lärarfrågorna rörde sig som horisontaliserande frågor, 
där läraren provade att nå eleverna genom att ställa olika typer av frågor inom samma 
zon. Det var vid ett fåtal tillfällen frågeställningarna var vertikaliserande. Dessa typer av 
frågor var oftast frågor som började inom den konceptuella zonen och när läraren fått 
förklaringar kring hur eleverna tänkte återgick till att ställa fler frågor, som placerade sig 
i stoffzonen, kring samma ämne. Skulle detta ses i samband med de normer som Smith 
och Stein (2014) och Levenby (2017) pratar om är det de frågor i stoffszonen som är de 
önskvärda och när det ställs frågor i den konceptuella zonen görs det som undantag och 
med målet att komma tillbaka till stoffzonen. 
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Resultatet visar att eleverna, utifrån lärarnas frågemönster, får gott om möjligheter att 
träna på och förbättra sin begreppsförmåga och sin procedurförmåga. De får även en del 
möjligheter i att utveckla problemlösningsförmågan i den dagliga undervisningen. Det 
som fattades sett till lärandemålen i läroplanen (Skolverket, 2017) var att eleverna inte 
fick möjlighet att utveckla förmågan att kommunicera eller resonera kring sin matematik. 
Det är alltså två förmågor som inte får samma utvecklingsmöjligheter när utbildningen 
ser ut som resultatet visar. Maunula (2018) och Kirkpatrick (2016) skriver om 
argumentationens och diskussionens vikt i att bygga en undervisning som är tilltalande 
och utvecklande för eleven.  Detta visar sig under lektionerna då eleverna inte utmanas i 
att redogöra för sina lösningar samt att beskriva hur de tänker kring matematiken. Detta 
görs under lektionerna väldigt sparsamt och när det görs är eleverna osäkra. Eleverna 
förväntar sig inte att de ska kunna argumentera eller diskutera kring sina tankar utan de 
är mer intresserade av att slutprodukten är rätt än att diskutera kring processen som leder 
fram till svaret. Detta skulle kunna skapa problematiska situationer när elever senare 
förväntas resonera och kommunicera kring matematik då de inte är vana vid detta och 
kan komma att bli obekväma. 

Studiens andra frågeställning gällde hur lärarna följde upp elevernas svar. Det som 
urskildes i resultatet som gemensam nämnare var att lektionen hela tiden skulle färdas 
framåt i enlighet med planeringen. Maunula (2018) visar att elevernas svar är viktiga och 
att läraren kan använda sig av dessa för att skapa en bättre undervisning och skapa 
intressanta diskussioner. Antingen för att genom svaren bättre se var eleven befinner sig 
men också genom att svaren kan ge vägar till att skapa ytterligare förståelse för klassen 
som helhet. Kirkpatrick (2016) skriver också om att argumentationen från eleverna är 
viktig, de kan genom att argumentera och diskutera skapa en större motivation för ämnet 
i sig. Argumentation, resonemang, diskussion och att allmänt samtala om matematik är 
dessutom viktiga begrepp i läroplanen. Ställs detta mot de tidigare diskuterade normerna 
i klassrummet kan det uppstå en skillnad i vad läraren förväntas uppnå med eleverna 
enligt läroplanen och vad eleverna förväntar sig att de ska kunna enligt läraren. För det är 
sällan läraren inleder en argumentation eller diskussion kring ett begrepp utan läraren är 
den som för lektionen framåt hela tiden. Med korta avvägningar för att försöka se om 
klassen är beredd. Antingen genom att ställa en fråga till helklass eller att den känner av 
situationen. Detta skulle kunna bli en problematisk aspekt sett till helheten där eleverna 
förväntar sig ett rätt och ett fel som norm men enligt kunskapskraven ska kunna resonera 
kring olika lösningsförslag. De fem matematiska förmågorna bygger alla på varandra men 
resultatet både kring lärares frågor och uppföljning på svar visar att begreppsförmågan 
och procedurförmågan värdesätts högre.  

En intressant företeelse i studien var att det observerades hur en lärare använde sig av ett 
annat arbetssätt än övriga observerade lärare. Det var ett annorlunda arbetssätt kring 
elevers felsvar. När eleverna svarade fel värderade läraren det inte som fel utan ställde det 
som motfråga till hela klassen som en ny uppgift. Uppgiften blev alltså att korrigera svaret 
eller räkna ut det nya svaret, där den som kommit med det ordinarie svaret var delaktig. 
Detta skulle vara intressant att se mer långtgående resultat på och se vad för norm detta 
skulle kunna skapa. Kanske skulle det skapa en norm där matematiken blir en process där 
svaren alltid kan korrigeras och argumentation och diskussion hamnar i fokus. Som 
Levenby (2017) och även Smith och Stein (2014) skriver där normen i klassrummet visar 
sig på olika sätt och elevernas förväntningar styr undervisningen till viss grad. I ett klimat 
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där elevernas svar alltid kan skapa nya processer och diskussioner kanske vikten förflyttas 
från rätt eller fel svar till istället handla om diskussioner kring själva uträkningarna. 

8 Avslutning 
Genom denna studie har det tillförts en kompletterande bild över lärares frågemönster i 
årskurserna 4–6. Samtidigt som studien kompletterar tidigare forskning genom att belysa 
att frågor med svarsfokus fortfarande dominerar samt att lärare använder uppföljningar 
för att lektionerna ska fortskrida har även en utveckling av Emanuelssons (2001) ramverk 
skett. Ramverket som baseras på olika frågezoner har efter analys och tolkning fått 
underkategorier framtagna. Stoffzonen och konceptuella zonen var de zonerna som det 
kunde framtolkas underkategorier till. I stoffzonen kunde underkategorin begrepp- och 
tillämpningsfrågor tolkas fram och den bestod av korta frågor som riktade sig mot 
matematiska begrepp och uträkningsregler. Uträkningsfrågor är den andra 
underkategorin i stoffzonen och är frågor med svarsfokus som kräver enklare uträkning 
men eleverna kan hämta svaret från minnet, exempelvis ett enklare additionstal. Sista 
underkategorin i stoffzonen var korta analysfrågor där frågorna kräver en viss analys och 
tolkning hos eleven men frågan baseras endast på svaret. Analysen sker inom eleven men 
analysen får inget fokus från läraren. I den konceptuella zonen framkom två 
underkategorier, redogörande analysfrågor samt fel svar, hur tänker eleven? Redogörande 
analysfrågor fokuseras på uträkningen av ett tal, läraren är intresserad av hur eleven har 
tänkt. Fel svar, hur tänker eleven? Var frågor som ställdes när en elev svarat fel på ett tal 
och en motfråga ställdes där eleven fick förklara sin uträkning. Genom den här 
utvecklingen har zonerna blivit mer specificerade samt att läroplanens olika förmågor 
tydligare går att se i ramverket.  

Med utvecklingen av Emanuelssons (2001) ramverk vore det även intressant om det 
utvecklade ramverket skulle kunna brukas i framtida forskning. Kan framtida forskning 
visa på andra underkategorier eller kan de framtagna underkategorierna användas för att 
få fram nya tankar och mönster kring lärares frågor? 

8.1 Vidare forskning 
Då den här studien endast undersöker sex lärare under 14 lektioner kan ett förslag på 
vidare forskning vara att ta med samma frågeställning men att utföra den i ett större 
perspektiv. Flera observationer kan ge mer data och se om frågemönster varierar 
beroende på vilket arbetssätt som används till exempelvis enskilt arbete, grupparbete eller 
lärargenomgångar. Annars kan ett annat förslag vara att följa upp gjorda observationer 
med intervjuer med lärare för att få höra deras synvinkel om olika frågor och dess 
funktion. Varför väljer lärare att enbart ställa frågor i främst stoffzonen och är detta ett 
medvetet val eller ej? 
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Bilaga 1: Observationsschema 
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Bilaga 2: Missivbrev 

Information om observationsstudie i matematik 
Hej! 

Vi heter Mikael Andersson och Jimmy Andersson och vi är två studenter som studerar till 
grundskolelärare för årskurs 4-6 på Mälardalens Högskola. Vi har nu inlett vårt 
självständiga arbete inom matematik och letar efter deltagare till vår observationsstudie, 
därför vänder vi oss nu till dig. 

Syftet med studien är att observera och undersöka matematikundervisningen i årskurs 4-
6, detta ska leda till en mer utvecklad syn på hur undervisningen i går till i praktiken. Vi 
kontaktar dig för att du undervisar matematik i någon av årskurserna 4, 5 eller 6. Av dig 
kommer det inte krävas någonting utöver att vi får sitta med under någon eller några av 
dina matematiklektioner. 

I genomförandet av studien följer Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningssed. Det 
innebär för er del full konfidentialitet, sekretess, frivillighet och integritet. För er betyder 
det att vi aldrig kommer nämna namn på deltagare, skola eller stad i studien. Insamlade 
data kommer att behandlas med varsamhet och inte skickas elektroniskt. Det är frivilligt 
för dig att delta och du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 
motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. Resultat från observationen 
kommer endast användas inom denna studie. Slutligen presenteras studien i form av en 
uppsats vid Mälardalens högskola samt publiceras på databasen DiVA.  

Skulle det vara några frågor eller funderingar så var vänlig att hör av dig till oss eller vår 
handledare. 

Hoppas du vill hjälpa oss i vårt arbete! 

Ytterligare upplysningar lämnas av: 

Mikael Andersson  man11017@student.mdh.se  076-0461552 
Jimmy Andersson  jan15024@student.mdh.se  073-0913365 

Handledare 

Jannika Lindvall  Jannika.lindvall@mdh.se  076-6621426 

Jag godkänner deltagande i studien: 
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