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Abstract: Syftet med studien är att undersöka hur lärares frågor kan påverka 
elever till utforskande samtal vid undervisning av likhetstecknets betydelse. Då en 
lärare valdes ut för en djupare granskning valdes en kvalitativ metod där en 
fallstudie ansågs lämplig. Studiens utformning influeras av learning study som 
skolutvecklingsmodell. Sammanställningen av resultatet visar att lärarens 
medvetenhet av frågor i undervisningen av likhetstecknets betydelse har stor 
påverkan för om ett utforskande samtal ska ta fart bland eleverna. Studiens slutsats 
är att matematikundervisningen i skolan bör genomgå en viktig förändring för att 
elever i större utsträckning ska inspireras till utforskande samtal. Detta eftersom en 
stark läromedelstyrd undervisning medför svårigheter för samtal och reflektioner i 
klassrummet.  
 
Nyckelord: Lärares frågor, utforskande samtal, lerning study, likhetstecknets 
betydelse och fenomenografi.
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1 Inledning 
Svenska elevers resultat i PISA (Program for International Student Assessment) och 
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) har tidigare visat 
på sjunkande resultat jämfört med tidigare års tester. Statistiken visar på att svenska 
elevers resultat ligger under genomsnittet tillika lägst bland de nordiska länderna 
(Skolverket, 2014, ss. 52-57). År 2015 kom ett besked att resultaten i 
matematikämnet i PISA och TIMSS både bland fjärde- och åttondeklassare hade 
stigit. Detta medförde att de svenska elevernas resultat låg på genomsnittet för 
OECD-länder istället för som tidigare under genomsnittet (Skolverket, 2016 b; 
Skolverket, 2016 a). Det har alltså skett en förbättring av svenska elevers resultat i 
de internationella testerna.   
 
För att bibehålla denna positiva förändring som resultaten visar anser Kornhall 
(2014, s. 94) att den svenska matematikundervisningen bör förändras. Han menar 
att genom att genom en förändrad matematikundervisning kan elevers glädje och 
intresse för matematik ska väckas (Kornhall, 2014, s. 94). Utan glädje och intresse 
förändras inte elevers resultat. Skolinspektionens (2009) rapport pekar på att 
svenska elevers resultat i internationella tester till stor del beror på en läroboksstyrd 
undervisning till skillnad från läroplanstyrd undervisning. I läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2017 b, s. 56) står det 
beskrivet att eleverna i matematikämnet ska ges möjlighet att samtala om och 
diskutera matematik. Det framgår även att syftet med matematikundervisningen är 
att väcka elevernas intresse för matematik och lyfta deras tilltro för matematiken. I 
likhet med Kornhall (2014) beskriver en ny publicerad forskningsöversikt som 
Skolforskningsinstitutet (2017) har tagit fram vikten av att 
matematikundervisningen förändras och att skolorna strävar efter att arbeta med 
elevernas förmåga att samtala om och diskutera matematik i klassrummet. Det 
framgår i översikten att studier visar att lärare tenderar att ta stor del av 
samtalsutrymmet där eleverna sparsamt inbjuds till ett utforskande samtal om 
matematik (Skolforskningsintitutet, 2017, s. 5). Mason (2000, s. 107) poängterar att 
det ligger i lärarens ansvar att stötta eleverna till att bli kritiska människor som 
genom samtal och diskussioner kan resonera sig fram till ett rimligt svar. På så sätt 
kan elevers lust att utforska matematiken väckas. Läraren kan genom att använda 
öppna frågor så som Hur tänkte du nu? eller Varför är ditt svar rimligt? inspirera 
eleverna till att sätta ord på sina tankar och på så sätt stötta eleverna i den 
matematiska utvecklingen (Perry, Vanderstoep, & Yo, 1993, s. 33).  
 
Genom vikariat i skolan och genom flera VFU:perioder har ett intresse väckts hos 
mig angående varför matematikundervisningen ser ut som den gör. Det har också 
väckts ett intresse för hur en förändring ska kunna ta form. Min dotters beskrivning 
av en typisk matematiklektion styrker mina tidigare erfarenheter av en enformig 
matematikundervisning. Hon beskriver att matematiken är tråkig på grund av att de 
vanligtvis sitter tysta och arbetar enskilt i lärobokenboken. Min uppfattning att 
läraren kan döda elevers intresse, vilja och förmåga att upptäcka mystiken i 
matematiken genom ensidigt arbete i läroboken. Den stora frågan jag ständigt 
återkommer till är varför det är så svårt att vända matematiken till ett samtalande 
klassrum där elevernas tankar får stå i centrum. Beror det på läroplanens utformning 
eller beror det på en djupt inrotad tradition? Om läroplanen förändras genom att det 
läggs ett djupare fokus på elevers samtal om matematik skulle det i förlängningen 
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leda till att läromedlen förändras och följer med i utvecklingen mot ett samtalande 
klassrum?   
 
Under min senaste genomförda verksamhetsförlagda utbildning (VFU) väcktes ett 
intresse för likhetstecknets betydelse. Stora delar av klassen hade svårt att skapa sig 
en förståelse för likhetstecknets betydelse. Läraren stannade upp vid likhetstecknets 
betydelse och genomförde extra genomomgångar med efterföljande enskilt arbete 
med olika arbetsblad. Tyvärr verkade flertalet elever stanna kvar i sina svårigheter. 
Frågan är om eleverna skulle ha hjälpts av ett större utrymme att samtala om 
likhetstecknets betydelse med stöd av lärarens Hur och Varför frågor? 
 
 
2 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka hur lärares frågor kan påverka elever till 
utforskande samtal vid undervisning av likhetstecknets betydelse. För att belysa 
detta är följande frågeställning av intresse. 

• Vilka frågor använder sig läraren av i undervisning av likhetstecknets 
betydelse? 

• Vad får lärarens frågor för konsekvenser vid undervisning av likhetstecknets 
betydelse? 

3 Bakgrund 
Detta avsnitt avser definiera de centrala begrepp som är av intresse för syftet med 
denna studie. Begreppen kommunikation och utforskande samtal definieras. Vidare 
belyser texten hur matematikundervisningen ser ut idag. Detta anses vara av 
betydelse för att skapa en förståelse för läsaren varför en förändring av 
undervisningen bör äga rum. Lärarens roll i undervisningen beskrivs och även hur 
och varför undervisning genom frågor gör skillnad för elevers förståelse. Därefter 
beskrivs elevers matematiska samtal kopplat till läroplanen. Avslutningsvis beskrivs 
likhetstecknets betydelse och elevers svårigheter med att skapa en förståelse för det 
matematiska tecknet.  
 
Den tidigare forskning som det här arbetet grundas på har sökts fram i olika 
processer. Den första sökningen genomfördes genom snöbollsurval. Artiklar och 
tidigare bekant kurslitteratur granskades varpå intressanta referenser följdes upp. 
Genom denna sökning kunde ett intresseområde definieras varpå en strukturerad 
sökning inledes. Denna sökning genomfördes i den pedagogiska databasen ERIC 
Ebsco (The Education Resorces Information Center). Följande sökord användes i 
olika kombinationer: mathematics, teachers question, instructions och equal sign. 
Träffarna rubrikgranskades där intressant forskning valdes ut. Vidare granskades 
dessa genom läsning av abstact varpå urvalet av artiklar ytterligare kunde begränsas.  
   
I detta examensarbete fungerar samtal som det centrala begreppet. För att få en 
djupare förståelse för begreppet samtal inleds detta avsnitt med att redogöra för 
begreppet kommunikation då samtal anses vara en form av kommunikation.  
 
Definition av kommunikation 
Kommunikation kommer från det latinska ordet communicaʹtio och betyder enligt 
Nationalencyklopedin (2017) ömsesidigt utbyte eller överföring av information. För 
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att överföring av information ska kunna genomföras behövs ett språk. Det kan vara 
verbalt-, skrift-, bildspråk, genom gester eller ett kodat språk. Behovet av 
människans kommunikation synliggörs i den unga människans utveckling 
(Nationalencyklopedin, 2017). Genom den första ordlösa kommunikationen som 
den nyfödda har med sina föräldrar skapas starka band dem emellan. Genom 
fortlöpande kommunikation lär sig barnet ständigt nya saker och utvecklas till en 
egen individ. Enligt Selander (2010) finns det två olika sätt att se på kommunikation 
i en lärande situation. Det klassiska sättet att se på kommunikation är att den består 
av en avsändare, en mottagare och ett budskap. Grundtanken här är att ett budskap 
framförs av en avsändare till en passiv mottagare. Det vill säga att mottagaren ej 
nödvändigtvis behöver respondera. Det andra sättet att se på kommunikation i en 
lärandesituation består av en mer nyanserad bild av kunskapande. Selander (2010) 
menar att mottagaren är aktiv under kunskapandet genom ett eget ansvar och 
delaktighet för inhämtning av fördjupad kunskap. Han pekar på att mottagaren 
processar den inhämtade kunskapen och genom olika medier omvandlar kunskapen 
till sin egen (Selander, 2010). Den kommunikation det här arbetet kommer att 
förhålla sig till är muntlig kommunikation mellan lärare och elev/elever. Vilket i det 
fortsatta arbetet kommer att definieras som samtal. 
 
Definition av samtal 
Enligt Nationalencyklopedin (2017) definieras samtal av att ett utbyte av synpunkter 
och eller att instruktioner sker verbalt. Ordet samtala kommer från orden sam och 
tala sedan yngre fornsvensk tid. Sam står för mer än en part och tala betyder att 
uttrycka något med ett talorgan. Att samtala om matematik innebär att eleven 
utvecklar förmågan att använda och utveckla ordförrådet för det matematiska 
ämnesspråket för att underlätta förståelsen för samtalspartnern (Skolverket, 2017 a, 
s. 9).  
 
I utforskande samtal strävar eleverna efter att beskriva och förklara sina 
matematiska resonemang så att klasskamrater och lärare förstår och en gemensam 
bild skapas. Läraren agerar stöttande i utvecklingen av elevernas förmåga till 
utforskande samtal genom att visa intresse, ställa öppna frågor och använda 
elevernas resonemang i undervisningen (Skolforskningsintitutet, 2017, s. 5). 
 
3.1 Matematiska samtal i klassrummet och i läroplanen  
Enligt Skolinspektionens (2009, s. 17) granskningsrapport framgår det att 
undervisningen i matematikämnet till stor del består av enskild räkning i läroböcker. 
I samstämmighet menar Boaler (2011, s. 138) att elever i matematik oftast arbetar 
med enskilda korta uppgifter med liknande procedurella lösningar. Lampert (1990, 
s. 32) framhäver att elever i matematikundervisningen tenderar att bli kvar i 
görandet, memorering av procedurer och sökning av bekräftelse från läraren (min 
översättning). Med det syftar Lampert (1990, s. 32) på att elever mestadels arbetar 
med procedurella uppgifter och att de strävar efter att kunna besvara lärares frågor 
om matematiska regler samt att få sitt svar bekräftat av läraren. Det är ovanligt att 
elever i matematik undervisas på ett varierat och intressant sätt där lusten att 
upptäcka matematiken tillåts väckas (Boaler, 2011, s. 138). Löwing (2004, s. 53) 
framhåller att den största formen av kommunikation i klassrummet är av tyst art. 
Hon pekar på att undervisningen till stor del sker genom tyst räkning i 
matematikboken vilket innebär att kommunikationen i klassrummet sker mellan 
lärobok och elev (Löwing, 2004, s. 53). Kornhall (2014, ss. 93-93) belyser vikten 
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av att en förändring av undervisningen tar form. Han menar att genom att undervisa 
med korta genomgångar följda av enskilt arbete dödar elevernas lust att lära 
matematik. Kornhall (2014, ss. 93-94) poängterar vikten av att 
matematikundervisningen tillåts bli mer resonerande och där eleverna lär 
tillsammans och av varandra. 
 
3.1.1 Matematiska samtal i klassrummet 
Lärarens samtal med elever om ett matematiskt innehåll bidrar till att elevers 
ordförråd utvidgas för det ämnesspecifika språket. Boaler (2011, ss. 156-157) 
beskriver vikten av att kunna bekräfta alla elever i deras resonemang oavsett om 
deras svar är rätt eller fel. När läraren bekräftar eleven genom att visa att hen förstår 
hur och varför eleven resonerat sig fram till sitt svar finns det ett antagande att 
grunda vidare diskussioner på (Boaler, 2011, s. 157). Lampert och Cobb (2003, s. 
245) betonar vikten av att läraren omformulerar/återger (min översättning) elevernas 
lösningsförslag på ett matematiskt problem. På så sätt kan läraren klargöra elevernas 
resonemang, introducera nya begrepp, styra diskussionen åt lämpligt håll samt 
hjälpa eleverna att utveckla sitt resonemang. Chapin och O´Connor (2007, ss. 123-
124) menar att det likväl kan vara en klasskamrat som återger en elevs matematiska 
resonemang. När elever tillåts framföra sina matematiska resonemang och en 
klasskamrat återger samt avslutar med att fråga om hen uppfattat resonemanget rätt 
kan det leda till fortsatt utveckling inom ämnet. Boaler (2011, s. 134) argumenterar 
för användandet av elevresonemang och klassrumsdiskussioner för att eleverna ska 
upptäcka att matematiken inte består av procedurer och regler som de ska lära sig 
utantill utan kan bli ett lustfyllt ämne som de begriper. I Boalers (2011, s. 134) studie 
fick eleverna alltid förklara varför deras svar var rimligt vilket medförde att vid 
studiens slut använde eleverna varför frågor självständigt mellan varandra.  Lampert 
(1990, s. 56) framhåller vikten av att läraren inte intar rollen att delge elever om de 
har rätt eller fel svar eftersom eleverna själva tvingas att granska och kontrollera 
sina resonemang. Detta leder i sin tur till diskussioner i klassrummet sinsemellan 
eleverna. Det vill säga eleverna motiveras härmed att diskutera olika lösningsförslag 
och varför de är rimliga (Lampert, 1990, s. 56). 
 
3.1.2 Kommunikationsförmågan i läroplanen för matematik 
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2017 b, s. 56) står 
det beskrivet att elever ska ges möjlighet att utveckla förmågan att föra matematiska 
resonemang och att argumentera logiskt. Det framkommer även att elever ska få 
möjlighet att bekanta sig med matematiska uttrycksformer för att kunna använda 
dem vid kommunikation om matematik i vardagliga och matematiska 
ämnesområden (Skolverket, 2017 b, s. 56). Skolverket (2017 a, s. 10) lyfter vikten 
av resonemang i undervisningen som ett medel för elevernas förmåga att upptäcka 
matematiken. De förmågor som går att koppla till ett samtalande klassrum är 
förmågorna att föra och följa matematiska resonemang, och att använda 
matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 
frågeställningar, beräkningar och slutsatser. I kunskapskraven för årskurs 3 framgår 
det att elever ska kunna beskriva och samtala om olika matematiska förfaranden 
ihop med lämpliga matematiska uttrycksformer (Skolverket, 2017 b, s. 62). I 
kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (2017 a) lyfts matematikämnet 
som ett rikt nyanserat ämne med ett brett innehåll. Matematiken utgörs inte endast 
av att vara ett verktyg utan likväl ett ämnesspecifikt språk, ett kulturarv, ett artistiskt 
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format och en vetenskap (Skolverket, 2017 a, s. 5). I materialet förklaras kursplanen 
som ett kommunikativt ämne där intresset för matematik är det centrala (Skolverket, 
2017 a, s. 5). För att elever ska kunna utveckla förmågan att samtala om matematiska 
frågeställningar, beräkningar och slutsatser behöver eleverna stöd från den 
undervisande läraren. Det här arbetet fokuserar på lärarens medvetenhet att använda 
frågor i undervisningen vilka stöttar eleverna för att utveckla sin förmåga att samtala 
om matematik.  
 
3.2 Matematikundervisning genom frågor  
En fråga innebär enligt Nationalencyklopedin (2017) att en talare ber en lyssnare 
om information om något. Det kan innebära en fråga som kräver ett ja eller ett nej 
eller ett mer uttömmande svar från lyssnaren. Den typ av frågor som detta arbete 
syftar till att behandla är de frågor som lärare muntligt använder eller kan använda 
sig av för att stimulera elever till fortsatt utveckling inom det matematiska fältet.  
 
3.2.1 Öppna och slutna frågor 
Emanuelsson (2001, s. 15) betonar att de frågor lärarna ställer till sina elever kan 
vara av olika art. Han menar att en fråga kan sträcka sig från att vara sluten till att 
vara av öppet slag. En helt sluten fråga kräver ett specifikt svar. Det finns alltså bara 
ett rätt svar på en sådan fråga. Det kan också vara en fråga där eleven kan lista ut 
svaret vilket Mason (2000, s. 98) liknar med att en gissningslek (min översättning) 
tar form. En öppen fråga däremot kräver ett mer uttömmande svar av eleven samt 
att flera svar kan vara korrekta (Emanuelsson, 2001, s. 15). En öppen fråga kan 
liknas med det Mason (2000, s. 98) kallar en genuin (min översättning) fråga vilket 
innebär att ett svar ej är förutsägbart och är mer beskrivande och uttömmande än 
slutna frågors svar. Genom användning av öppna frågor visar läraren att den är 
genuint intresserad av elevens resonemang och inte enbart svaret på en uppgift. 
Mason (2000, s. 107) framhåller att lärarens viktiga uppgift är att lära eleverna att 
ställa frågor, att kritisera och diskutera olika förehavanden eller resonemang. På så 
sätt läggs grunden för skapandet av en nyfiken attityd där viljan att utforska är 
drivkraften i undervisningen.  Genom att ställa öppna frågor till elever kan läraren 
utmana eleven dels i nya tankebanor och resonemang samt att eleven provoceras att 
sätta ord på sina tankar (Mason, 2000, s. 107). Perry, Vanderstoep och Yo (1993, s. 
33) poängterar att elever som har undervisats genom öppna frågor med höga krav 
på elevernas resonemang skapar positiva effekter på elevernas kunskaper. Studier 
visar att när lärare använder sig av varför frågor ökar elevens tankeverksamhet 
vilket i sin tur skapar förutsättningar för att ny kunskap bildas (Perry, Vanderstoep, 
& Yo, 1993, s. 33). Detta korrelerar med Boalers (2011, ss. 156-157) tankar att 
använda sig av frågor vilka svaren ej går att förutspå. Det skulle kunna vara Hur och 
Varför frågor som till exempel: Hur tänkte du när du kom fram till det? och Varför 
är ditt svar rimligt? Genom att vänja eleverna vid denna typ av frågor blir de 
bekväma och kan genom sina resonemang finna möjliga lösningar (Boaler, 2011, 
ss. 156-157). 
 
Scaffolding 
Mason (2000, s. 99) beskriver Scaffolding som det stöd läraren ger eleven/eleverna 
i relation till deras behov av hjälp. Han menar att stödet succesivt ska minskas för 
att eleven till slut ska klara att stå på egna ben. Hmelo-Silver, Duncan och Chinn 
(2007, s. 99) påpekar att läraren genom frågor stöttar eleven att fördjupa sina tankar 
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och sätta ord på sina idéer. Detta leder till att eleven får en djupare kognitiv 
förståelse att bygga vidare på. Författarna liknar lektionsgenomförandet med en 
byggnadsställning (min översättning). Detta innebär att om byggnadsställningen är 
stabil och väl utformad får eleverna det stöd som är nödvändigt för att de ska kunna 
utforska och upptäcka matematiken (Hmelo-Silver, Duncan, & Chinn, 2007, ss. 99-
100). Mason (2000, s. 99) poängterar att målet med scffolding är att eleverna ska 
kunna klara sig på egen hand. Han beskriver att om eleven inte klarar att lösa ett 
problem med läraren närvarade klarar denne det inte heller då läraren inte längre 
finns att tillgå. Syftet med scaffolding är att få eleven genom stöttning av upprepade 
liknande frågor förmå eleven att bli sin egen lärare (Clark & Holton, 2006, ss. 130-
131). På så sätt kan eleven gå tillbaka till hur läraren stöttat eleven framåt vid 
tidigare problem och på så vis vara sin egen lärare. Genom scaffolding tränas eleven 
att bli självständig och oberoende vilket eleven har fördelar av i sin fortsatta 
utbildning och kommande yrkesliv. Scaffolding som metod kan liknas med den 
proximala utvecklingszonen inom det sociokulturella perspektivet eftersom båda 
strävar efter att lärarens stöd minskar i takt med att elevens kapacitet ökar. 
 
Lotsning/funneling 
I samstämmighet med Emanuelsson (2001, s. 14) menar Riesbeck, Säljö och 
Wyndhamn (2008, ss. 5-6) att den matematiska kommunikationen som äger rum 
mellan lärare och elev/elever oftast följer ett mönster av fråga (initiering) - svar 
(respons) - respons (evaluering) även kallat IRE. Detta mönster vilket Zevenbergen 
(2000, p. 213) kallar triaden som hon hänvisar till Lemke (1990). Lemke  (1990, s. 
24) menar att triaden består av lärarens fråga – elevens svar – lärarens evaluering. 
Denna typ av dialog kan utvidgas från att vara en triaddialog till en dialog med 
många fler delar. Om det svar läraren får inte överensstämmer med det förväntade 
svaret kan läraren antingen skicka vidare frågan till annan elev, förenkla frågan eller 
ge ledtrådar till dess att frågan är besvarad (Skott , Jess, Hansen, & Lundin, 2008, s. 
216). Lemke (1990, s. 26) framhåller att lärarna tenderar att använda triaddialogen 
i matematikundervisningen. Med triaddialogen kan läraren kontrollera ämnets 
innehåll, styra eleverna genom direkta frågor, bestämma vilken elev som ska svara, 
vilka svar som är rätt och fel samt om svaren är legitima. Eleven har i triaddialogen 
ytterst liten kontroll över situationen och har svårt att påverka innehållet och 
möjligheten att styra dialogen (Lemke, 1990, s. 26). I denna kommunikationsform 
finns det ingen möjlighet för eleverna att förklara hur de tänker och resonerar samt 
att eleverna lätt inleds i ett gissande om rätt svar (Skott , Jess, Hansen, & Lundin, 
2008, s. 219). Triaddialogens struktur kan liknas med det Löwing (2004, s. 120) och 
Mason (2000, s. 106) kallar lotsning eller the funneling effect. Det kan enligt Löwing 
(2004, s. 121) vara svårt för lärare att uppfatta när de använder sig av lotsning. Hon 
påpekar att lärare i och med tidsbrist tenderar att vandra runt i klassrummet mellan 
de elever som är i behov av hjälp. Genom ledande frågor avhjälper läraren det akuta 
problemet varpå läraren kan hjälpa nästa elev och den aktuella eleven kan arbeta 
vidare med nästa uppgift (Löwing, 2004, s. 259). Den stora nackdelen är enligt 
Mason (2000, s. 106) att genom dessa ledande och till stor del slutna frågor inte 
leder till någon utveckling eller fördjupning av elevens kunskaper inom området.  
 
3.2.2 Frågor svenska matematiklärare använder i undervisningen 
Emanuelsson (2001, s. 14) framhåller att den vanligaste kommunikationen som sker 
i ett klassrum mellan lärare och elev/elever innehåller frågor av olika slag. Frågorna 
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använder sig läraren av för att fördela ordet, undersöka elevernas kunskaper eller 
kontrollera om eleverna är fokuserade på uppgiften (Emanuelsson, 2001, s. 14). De 
frågor som de svenska matematiklärarna använder sig av i undervisningen är 
benämningsfrågor, beräkningsfrågor, förklaringsfrågor, 
kontrollfrågor/uppföljningsfrågor (Riesbeck, Säljö, & Wyndhamn, 2008, s. 18). 
Riesbeck, Säljö och Wyndhamn (2008, ss. 18-22) beskriver att benämnings och 
beräkningsfrågor är de mest förekomna frågorna i deras studie. Benämningsfrågor 
innebär att eleven förväntas svara med en term eller en definition. Svaret eleven ger 
är vanligtvis endast ett eller ett par ord (Riesbeck, Säljö, & Wyndhamn, 2008, s. 18). 
Beräkningsfrågor innebär att läraren ber en elev att utföra en beräkning med en 
given algoritm. Vid användning av förklaringsfrågor ombeds eleven att beskriva hur 
de resonerat sig fram till vald metod. Denna typ av fråga avkräver eleven ett längre 
svar till skillnad från övriga typer av ovan nämnda frågor. 
Kontroll/uppföljningsfrågor använder läraren sig av för att dels kontrollera om 
eleven förstått innehållet, men också för att diskutera uppgiften vidare.  
 
3.3 Likhetstecknets betydelse 
Enligt Nationalencyklopedin (2017) är likhetstecknet ett matematiskt tecken vilket 
uttrycker att två värden är lika stora. Kiselman och Mouwitz (2008) beskrivning 
överensstämmer med Nationalencyklopedin, men tillägger att man uttalar 
likhetstecknet ”är lika med” alternativt ”är” (2 + 4 ”är lika med” / ”är” 6). 
Likhetstecknet ingår i algebra där eleverna ska ges möjlighet att arbeta med 
matematiska likheter och likhetstecknets betydelse (Skolverket, 2017 b, s. 57). I 
kunskapsmålen står det beskrivet att elever ska kunna hantera enkla matematiska 
likheter och att eleven använder likhetstecknet på ett fungerande sätt (Skolverket, 
2017 b, s. 62). I kommentarmaterialet (2017 a, s. 15) till kursplanen i matematik 
beskrivs algebraisk kunskap som när elever använder bokstavsbeteckningar istället 
för tal för att beskriva beräkningar på ett övergripligt sätt. Kommentarmaterialet 
(2017 a, s. 15) lyfter fram vikten av att elever tidigt får möjlighet att skapa en 
förståelse för likhetstecknets betydelse och att en öppen utsaga kan ersättas med en 
bokstav för att eleven ska kunna skapa en förståelse för obekanta tal och 
variabelbegreppet.  
 
Operationell och relationellförståelse 
Det finns två sätt att se på likhetstecknets betydelse. Antingen med en operationell- 
eller en relationell förståelse. En operationell förståelse innebär att eleverna 
inkluderar en dynamisk förståelse för likhetstecknet. Detta innebär att eleverna 
kopplar likhetstecknet med att en uträkning ska genomföras (3+3=6) (Powell, 2012, 
ss. 628-629). Eleverna saknar då en förståelse för att båda sidor om likhetstecknet 
ska vara lika stora. Studier visar att många elever som har en operationell förståelse 
klarar av att utföra enkla algoritmer, men får svårigheter med öppna utsagor vilket 
innebär att det finns en lucka istället för ett tal (2+_= 4) (Hattikidur & Alibali, 2010).  
När eleverna förstår likhetstecknet med en operationell förståelse medför det 
svårigheter för vidare arbete med ekvationer (Powell, 2012, s. 629). Kiselman och 
Mowitz (2008) poängterar att när elever uttalar likhetstecknet med verbet ”blir” är 
det ett tecken på att eleverna har en dynamisk förståelse. Kieran (1981, s. 324) 
framhåller att det är vanligt att både yngre och äldre elever har en operationell 
förståelse för likhetstecknet. Hon menar att eleverna ser likhetstecknet som en länk 
mellan problemet eller den matematiska uppgiften och lösningen och svaret. Har 
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eleven istället en relationell förståelse för likhetstecknets betydelse innebär det att 
eleven förstår att det finns en relation mellan talet/talen på båda sidor om 
likhetstecknet och att själva tecknet är statiskt. Det vill säga att båda sidorna av 
likhetstecknet ska vara lika stora och att tecknet i sig inte betyder att en uträkning 
ska ske (Alibali, Knuth, Hattikudur, McNiel, & Stephens, 2007, s. 245). Med andra 
ord skapar eleven en symmetrisk förståelse för ekvationer då den har en relationell 
förståelse för likhetstecknet. Powell (Powell, 2012, s. 644) framhäver vikten av att 
elever undervisas tidigt i likhetstecknets betydelse för att underlätta för deras 
framtida utbildning. Hon framhåller att eleverna behöver skapa en förståelse för att 
likhetstecknet symboliserar en balans mellan båda sidor om tecknet. När eleverna 
skapar en förståelse för det har de lättare att arbeta vidare med ekvationer vilket 
annars många elever upplever som en svårighet (Alibali, Knuth, Hattikudur, 
McNiel, & Stephens, 2007, s. 303).  
 
 
4 Teoretisk utgångspunkt 
Detta avsnitt avser beskriva den teoretiska forskningsansats det här arbetet kommer 
att utgå ifrån. Arbetet avser beskriva en lärares medvetenhet av att stötta en 
elev/elevgrupp med hjälp av frågor i matematikundervisningen. Studien syftar även 
till att beskriva om och i sånt fall hur lärarens frågor leder till utforskande samtal 
när det gäller likhetstecknets betydelse. Detta gör att en fenomenografisk ansats 
tillsammans med variationsteorin anses lämplig för denna studie. Fenomenografin 
används i den här studien för att analysera vilka frågor läraren använder sig av i 
undervisningen av likhetstecknets betydelse. Variationsteorin används i form av en 
learning study för att utveckla lektionsinnehållet. Genom learning study möjliggörs 
det att jag går in och påverkar och inspirerar läraren till ett bredare utbud av frågor 
i undervisningen. Med hjälp av variationsteorin kan läraren och jag tillsammans 
arbeta fram de kritiska aspekter som vi i denna studie vill tydliggöra för eleverna. I 
detta avsnitt kommer fenomenografin och variationsteorin att beskrivas.  
 
4.1 Fenomenografi och variationsteori 
Den fenomenografiska ansatsen strävar efter att förstå och beskriva hur människor 
förstår ett fenomen (Marton & Booth, 2000, s. 150). Kihlström (2007, ss. 157-158) 
beskriver att människors uppfattning om ett givet fenomen kan vara vitt skilda och 
att den fenomenografiska ansatsen syftar till att förklara och jämföra människors 
syn på ett specifikt fenomen. Med det menar han att man inom fenomenografin 
strävar efter att belysa människors olika syn på ett fenomen och inte bedöma om 
deras uppfattning är sann eller falsk (Kihlström, 2007, s. 157). Marton och Booth 
(2000, s. 150) framhåller att inom fenomenografin är det vad som upplevs och hur 
detta upplevs som är intressant. Med det menas att det är upplevelsen av fenomenet 
i sig som är av intresse. Man strävar inte efter att på något sätt bedöma om 
upplevelsen är sann eller korrekt. Inom fenomenografin beskrivs första och andra 
ordningens perspektiv. Där första ordningens perspektiv innebär att omvärlden 
beskrivs som den är och inte hur den uppfattas eller tolkas (Kihlström, 2007, s. 157). 
Den andra ordningens perspektiv innebär hur människor uppfattar och beskriver sin 
omvärld och ett specifikt fenomen (Eriksson Bajaras, Forsberg, & Wengström, 
2013, s. 152). Marton och Booth (2000, s. 157) poängterar att hur en människa 
uppfattar och beskriver sin omvärld aldrig ska bedömas om de är mer eller mindre 
giltiga eller korrekta. De syftar till att enligt andra ordningens perspektiv strävar 
forskaren att få fram hur människor uppfattar ett fenomen och om det finns en 
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variation i av uppfattningar. Under studien kommer jag och läraren vara 
interagerande kring samma lärandeobjekt. Med det menas att vi berör, resonerar och 
arbetar kring fenomenet lärarens mångfald av frågor i undervisningen av 
likhetstecknets betydelse. Det är viktigt att belysa att vi kan komma ha skilda 
uppfattningar. Dessa skillnader framträder under kommande analysarbete där en 
tolkning av råmaterialet från samtliga reflektioner genomförs. Detta innebär att det 
är min tolkning av hur läraren upplevelse av det specifika fenomenet. Marton och 
Booth (2000, s. 157) skriver att det är viktigt att forskaren sätter sina egna tankar åt 
sidan under studien. I den här studien kommer jag att vara noggrann att inte påverka 
läraren under reflektionerna genom att ställa väl avvägda frågor. Jag kommer att 
vara noggrann att frågorna inte är av ledande karaktär eftersom jag strävar efter att 
minimera min påverkan på lärarens svar. Däremot så kommer jag under de 
samplanerande momenten verka interagerande tillsammans med läraren. Detta anses 
vara värdefullt för att möjliggöra för att en mångfald av lärarens frågor i kommande 
undervisningen.  
 
Variationsteorin har utvecklats ur den fenomenografiska ansatsen (Runesson 
Kempe, Kullberg, & Marton, 2017, s. 560). Inom variationsteorin poängteras vikten 
av att eleverna får möjlighet att kunna jämföra ett lärandeobjekt (Runesson Kempe, 
Kullberg, & Marton, 2017, s. 560). Med det menar författarna att det är värdefullt 
för eleverna att skapa en förståelse för ett lärandeobjekt genom att de har något att 
relatera och jämföra med. Det skulle kunna bestå av att när eleverna introduceras 
för likhetstecknet så gör läraren det tillsammans med inte lika-med-tecknet. På så 
sätt kan läraren arbeta med skillnader mellan de olika tecknen och därmed underlätta 
förståelsen för eleverna. Runesson Kempe, Kullenberg och Marton (2017, s. 561) 
framhåller även vikten av att presentera flera olika uppgifter inom lärandeobjektet. 
På så sätt kan eleverna skapa sig en vidare förståelse istället för om de endast fick 
se två likartade uppgifter. Det är av stor vikt att läraren reflekterar över vilka kritiska 
aspekter elevgruppen har för det aktuella lärandeobjektet (Runesson Kempe, 
Kullberg, & Marton, 2017, s. 561). Med kritiska aspekter menas de svårigheter 
elevgruppen har för det aktuella lärandeobjektet (Runesson Kempe, Kullberg, & 
Marton, 2017, s. 560). Variationsteorin har utvecklats genom learning study. I den 
här studien används variationsteorin för att möjliggöra för en utveckling av lärarens 
mångfald av frågor i undervisningen och för att arbeta fram de kritiska aspekterna 
eleverna har med lärandeobjektet. Genom observationerna synliggörs de frågor 
läraren använder och om det sker någon form av förändring av användandet av 
frågor under studiens gång. De iakttagelser jag gör under observationerna ligger till 
grund för efterföljande reflektion där kritiska aspekter arbetas fram. De kritiska 
aspekterna ligger till grund för lärarens frågor som vi tillsammans arbetar fram. 
Målsättningen är att lärarens frågor ska underlätta och inspirera eleverna till att 
samtala om lärandeobjektet på så sätt att de skapar en djupare förståelse för 
likhetstecknets betydelse. 
 
5 Metod 
Det här avsnittet avser beskriva den metod det här arbetet kommer att använda för 
genomförandet av den empiriska studien. Arbetet kommer att använda en kvalitativ 
metod. Då en lärare valts ut för en djupare granskning lämpar sig en fallstudie väl 
för detta arbete (Eriksson Bajaras, Forsberg, & Wengström, 2013, s. 134). Den 
empiriska undersökningen kommer att ske genom ett cykliskt förlopp där olika 
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moment ingår. Det cykliska förloppet har tydliga influenser av learning study. 
Genom att använda learning study blir det möjligt att följa en lärare i ett pågående 
arbete där fokus läggs på lärarens upplevelse av undervisning genom frågor för 
likhetstecknets betydelse samt den variation av frågor som läraren använder sig av. 
För den här studiens utformning anses det viktigt att studenten som skrivit uppsatsen 
bitvis intar en aktiv roll. De moment där forskaren kommer att vara aktivt deltagande 
är under de samplanerande momenten och vid reflektionerna. Detta anses som 
aktuellt då studenten som skriver uppsatsen har en roll liknande en kollega då 
metoden i det här arbetet har influerats av learing study. I en learning study arbetar 
kollegor, vanligtvis ett arbetslag, med skolutvecklande arbete genom observation, 
reflektion och utveckling av det pedagogiska innehållet (Häggström , Bergqvist, 
Hansson, Kullberg, & Magnusson, 2012, s. 1).  
 
5.1 Kvalitativ metod 
Det här arbetet kommer att utgå från en kvalitativ metod vilket faller under den 
fenomenografiska ansatsen. Kvalitativ forskning går på djupet i en undersökning av 
ett fenomen. Forskaren studerar och kan bli en del av undersökningen som ofta 
kretsar kring hur subjektet upplever det studerade fenomenet (Eriksson Bajaras, 
Forsberg, & Wengström, 2013, s. 53).  Vid kvalitativ forskning används ofta ett 
induktivt arbetssätt vilket innebär att forskaren önskar få en övergripande förståelse 
och samtidigt är öppen för det som synliggörs i studien och visar en villighet att 
anpassa det fortskridande arbetssättet (Larsen, 2009, ss. 22-23; Eliasson, 2013, s. 
27). I den här studien tillämpas ett induktivt arbetssätt genom ett samarbete mellan 
mig och läraren där båda parter tillåts påverka innehållet. Det sker framförallt i de 
samplanerande momenten. Läraren tillåts styra över lärandeobjektet vilket jag 
anpassar sig efter. Jag kommeratt inspirerar läraren till användning av olika frågor i 
matematikundervisningen. Larsen (2009, s. 24) beskriver forskarens relation till 
informanterna. Hon nämner vikten av närhet och distans vilket innebär att forskaren 
genomför arbetet med informanterna där hen tillåts att komma nära informanterna 
för att skapa en förståelse, men samtidigt lyckas bibehålla viss distans för att 
undersökningen inte ska bli påverkad av forskarens egna upplevelser (Larsen, 2009, 
s. 24). I den här studien anses det vara av vikt att jag bibehåller en viss distans under 
observationstillfällena samt under reflektionerna. Vid dessa tillfällen värdesätts det 
att jag inte påverkar läraren dels i undervisningen och dels under reflektionerna. 
Under reflektionerna är det av vikt att lärarens personliga uppfattning angående 
olika frågor i undervisningen kommer fram. Det är därför viktigt att jag inte gör 
någon slags bedömning av lärarens upplevelser under reflektionerna. Det är dock 
viktigt att jag skapar en relation med informanten för att ett förtroende ska byggas 
mellan oss. Det anses vara av vikt då studien innefattar två samplanerande moment. 
I dessa moment kommer jag och läraren tillsammans planera för två lektioner där 
en mångfald av lärarens frågor sätt i fokus. De metoder som är lämpliga för 
kvalitativ ansats är observationer och intervjuer. För det här arbetet lämpar sig en 
triangulering bäst då både observation och intervju ger studien ett större djup. Då 
intervjuerna sker i anslutning till observerade moment möjliggörs att autentiska fall 
diskuteras. Intervjuerna kommer att ske i form av en reflektion eftersom det är av 
vikt för studien att lärarens upplevelse står i centrum. 
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5.1.1 Fallstudie  
En fallstudie lämpar sig när forskaren avser undersöka specifika förhållanden i ett 
fall eller ett fåtal fall (Eriksson Bajaras, Forsberg, & Wengström, 2013, s. 133). 
Fallstudien kan innefatta både kvantitativmetod, kvalitativmetod och en 
kombination av dessa. Det här arbetet utgår från en kvalitativ metod då intervjuer 
och observationer är mest lämpade eftersom en lärares uppfattning av ett fenomen 
avses beskrivas. Det här arbetet kommer att använda sig av en enfallsdesign vilket 
enligt Yin (2007, s. 61) är lämpligt om en teori avses testas. I detta arbete kommer 
teorin om lärares frågor påverkar elever till utforskande samtala om matematik och 
då specifikt vid likhetstecknets betydelse att undersökas. Den här studien kommer 
att använda enfallsdesignen där ett extremt och unikt fall avses beskrivas. Enligt Yin 
(2007, s. 62) kan detta tillämpas när något som inte är vanligt förekommande avses 
beskrivas. För detta arbete anses det vara tillämpningsbart då studiens förlopp inte 
är ett vanligt förekommande arbetssätt för lärare i årskurserna 1–3. Yin (2007, s. 27) 
skriver om att en vanlig fördom gentemot fallstudier är att de saknar stringens. Detta 
menar Yin (2007, s. 27) beror på att de som använt metoden varit slarviga 
genomgående i hur metoden använts. Det är därför av stor vikt att det utvalda fallet 
undersöks och beskrivs för att eventuella felkällor ska minimeras och göra 
forskningen replikerbar och transparent (Yin, 2007, s. 63). En enfalls design kan 
använda sig av en eller flera analysenheter. I detta arbete är det relevant att använda 
flera analysenheter eftersom flera observationer och intervjuer med samma lärare 
(fall) kommer att genomföras och analyseras för att ge en djupare insikt om lärarens 
uppfattning. Då Yin (2007, s. 63) beskriver vikten av att det undersökta fallet 
verkligen beskrivs rätt kommer intervjuerna att spelas in och transkriberas.  
 
Observation 
En observation innebär att man studerar något bekant med nya ögon där forskaren 
samlar in information via hörsel och syn i förhållande till studiens forskningsfråga 
(Eriksson Bajaras, Forsberg, & Wengström, 2013, s. 132). Observationen kan ske 
genom en kontrollerad observation eller genom fältundersökningar. En kontrollerad 
observation är vanliga vid experiment när forskaren vill kunna kontrollera alla yttre 
effekter (Larsen, 2009, s. 89). Fältundersökningar sker vanligtvis i de observerades 
naturliga miljö och kan ske med olika stort deltagande av forskaren (Larsen, 2009, 
s. 90). I den här studien kommer en passiv deltagande observation att eftersträvas. 
Det innebär att forskaren strävar efter att de observerade ska påverkas i så liten grad 
som möjligt av dennes närvaro (Larsen, 2009, s. 90). Denna observationsform har 
valts ut då jag redan är bekant för klassen och till viss del med läraren. Jag har vid 
tidigare tillfällen observerat dem vilket gör att de har viss vana vid att jag endast 
befinner mig i rummet utan att vara aktivt deltagande. Denna studie kommer att utgå 
från en strukturerad observation. I en sådan typ av observation fokuserar forskaren 
på ett specifikt fenomen (Eriksson Bajaras, Forsberg, & Wengström, 2013, s. 133). 
I båda observationerna läggs fokus på vilka typer av frågor som läraren använder i 
undervisningen och om de stimulerar gruppen till utforskande samtal. 
Observationsanteckningarna kommer att ske genom en observationsmall. Se bilaga 
3. Genom att använda ett observationsschema där olika typer av frågor är uppradade 
kan jag på ett relativt enkelt sätt ringa in vilka typer av frågor läraren använder sig 
av. Observationen kommer att ske i de tre steg som Skolinspektionen (2009/1010, 
s. 11) redogör för. Steg ett innebär att forskaren för löpande anteckningar under 
observationstillfället. Därefter följer steg 2 där renskrivning av materialet sker i nära 
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anslutning till observationstillfället. Slutligen sker steg 3 där analysfasen tar sin 
början. 
 
Intervju  
Vid intervjuer sker de oftast genom en fysisk träff till skillnad från kvantitativ 
forskning där enkäter är en praktisk möjlighet. Inom kvalitativa intervjuer tillåts 
forskaren arbeta fritt genom möjligheten att förändra intervjufrågorna samt att ställa 
följdfrågor till informanten (Bryman , 2011, s. 413). Forskarens syfte med 
kvalitativa intervjuer är att få fram uttömmande svar med ett detaljrikt innehåll 
(Bryman , 2011, s. 413). Genom en kvalitativ metod tillåts informanten att intervjuas 
upprepade gånger vilket kommer att ske i detta arbete. Intervjuer kan ske med olika 
stort deltagande av forskaren. Det kan variera från strukturerade där intervjuaren 
följer ett tydligt och förutbestämt schema, till semistrukturerad där informanten får 
ett större utrymme att tala fritt och intervjuaren tillåts ställa fördjupande frågor. Den 
sista nivån på deltagande är en ostrukturerad intervju i vilken intervjuaren ställer 
öppna och vida frågor till informanten (Eliasson, 2013, ss. 24-27). I detta arbete 
kommer fem semistrukturerade intervjuer att användas för att möjliggöra ett rikt och 
uttömmande svar. Tre av dem kommer ske i form av uppföljande reflektion i direkt 
anslutning till genomförd observation. Två av intervjuerna sker genom 
samplanering av två lektioner.  
 
Den semistrukturerade intervjun följer en intervjuguide, men möjligheten finns att 
ställa följdfrågor samt lägga till nya frågor om dessa knyter an till berört ämne 
(Bryman , 2011, s. 415). Intervjuaren har friheten att ändra om ordningsföljden av 
intervjufrågorna samt ändra ordalydelsen (Bryman , 2011, s. 415). Intervjuguiden 
fungerar som ett stöd för personen som genomför intervjun. Med andra ord är den 
semistrukturerade intervjun flexibel. En vanlig teknik inom den fenomenografiska 
intervjun är probing vilket innebär att intervjuaren strävar efter ett så gediget svar 
som möjligt. Genom att ställa flera följdfrågor förs informanten vidare i sitt 
resonerande (Fejes & Thornberg, 2015, s. 166). Det kan handla om frågor som Hur 
menar du då? och Kan du vidareutveckla ditt svar? Intervjuaren kan även använda 
sig av icke-verbal-probing vilket innebär att informanten uppmanas att fortsätta sitt 
resonemang genom att intervjuarens användning av kroppsspråk och korta 
”hummande” medhåll (Fejes & Thornberg, 2015, s. 166).  En fenomenografisk 
intervju spelas alltid in för att sedan transkriberas (Fejes & Thornberg, 2015, s. 167). 
Detta för att säkerställa att analys av data i ett senare skede genomförs på ett 
tillförlitligt sätt. Alla intervjuer kommer i den här studien att spelas in och under 
transkriberingen väljs de områden ut som berör studien. De tre reflektionerna följer 
en intervjuguide innehållande olika punkter som jag har för avsikt att samtala med 
läraren om. Intervjuguiden kompletteras av observationsrapporten där jag noterar 
områden eller autentiska fall inför kommande reflektion. De två samplanerande 
momenten följer en egen intervjuguide där kritiska aspekter utgör grunden för 
planering av kommande lektion.  
 
5.1.2 Learning Study 
En learning study är en utvecklingsmodell där kollegor arbetar i cykler för att 
utveckla undervisningen för att flera elever ska få möjlighet att skapa sig en 
förståelse för lärandebjektet (Gustavsson & Wernberg, 2006, p. 45). Learning study 
är utvecklad från lesson study som är en vanlig arbetsmetod för lektionsutveckling 
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i de asiatiska länderna. Japans kontinuerligt höga resultat i PISA och TIMSS har 
medfört att deras undervisning har fått ett internationellt intresse (Häggström , 
Bergqvist, Hansson, Kullberg, & Magnusson, 2012, s. 1).  Det som skiljer learning 
study från lesson study är att inom learning study så är lektionsplaneringen starkt 
kopplad till variationsteorin alternativt en annan teori för lärande samt att elevers 
kunskaper testas både före och efter genomförda lektioner (Häggström , Bergqvist, 
Hansson, Kullberg, & Magnusson, 2012, s. 1). En learning study består av flera olika 
moment. En grupp kollegor, vanligtvis ca 3-5 stycken planerar och genomför 3-5 
lektionstillfällen. Vanligt är att lektionerna videofilmas för att sedan granskas inom 
gruppen för att en vidareutveckling av lektionsmomentet ska optimeras. Därefter 
genomförs lektionen igen i en ny klass för att sedan granskas och utvecklas vidare. 
Vanligt är att learning study pågår under en längre tid, rekommenderat är en termin 
eller under ett läsår (Häggström , Bergqvist, Hansson, Kullberg, & Magnusson, 
2012, s. 25).  Learning study är stark kopplat till skolans uppdrag att vila på 
beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Genom att arbeta med learning study 
kan kolleger skapa beprövad erfarenhet eftersom att de genomför lektioner som 
observeras, reflekteras och utvecklas. Ett viktigt moment är att skriftligt anteckna 
arbetsgången och hur utvecklingen sker hos eleverna. 
 
5.2 Undersökningens design 
Den här studien influeras av learning study. Syftet med studien är att undersöka hur 
lärares frågor kan påverka elever till utforskande samtal vid undervisning av 
likhetstecknets betydelse. Studien sker i mindre skala än en fullskalig learning study. 
I den här studien medverkar en lärare under en tidsperiod av tre veckor. En lärare 
har valts ut för att en djupare granskning av fallet ska vara möjlig. Under studiens 
gång kommer jag att pendla mellan att vara icke deltagande till att vara aktivt 
deltagande. Jag kommer att bibehålla en distans genomgående under alla 
observationer av lektionsmomenten för att kritiskt kunna studera den mångfald av 
frågor som används. Till skillnad från observationerna kommer jag att vara aktivt 
deltagande under reflektionerna och de samplanerande momenten. Det anses vara 
av vikt för studien då jag intar en roll som en kollega till informanten. På så sätt 
möjliggörs för en reflektion och en utveckling av de frågor läraren använder i 
undervinsingen. Målsättningen är att inspirera läraren att använda en större 
mångfald av frågor under studiens gång. Arbetsförloppet sker med influenser från 
det cykliskt utvecklande arbete som är vanligt förekommande i en learning study. 
Det görs en avgränsning av det matematiska område som studien kretsar kring. Den 
avgränsning som inledningsvis görs är att läraren får direktiv om att kommande 
lektioner ska innehålla lärandeobjektet likhetstecknets betydelse. Att det området 
väljs grundar sig i ett intresse för elevers svårigheter att skapa sig en relationell 
förståelse för tecknet. En förståelse för likhetstecknets betydelse är avgörande för 
elevers fortsatta utveckling inom ämnet. Vidare i studien görs ännu en avgränsning 
i samråd med läraren. Vi beslutar att lektionerna ska beröra utsagor då läraren 
upplever att flera elever är i svårigheter och att detta är något som enligt läraren 
vanligtvis finns med i de nationella ämnesproven. Målsättningen med reflektionerna 
och de samplanerande momenten är att möjliggöra för en granskning av vilka olika 
former av utsagor som eleverna kan utvecklas genom. Som den schematiska bilden 
visar genomförs ett för- respektive eftertest i början och i slutet av studien. Förtestet 
sker efter att en inledande observation och reflektion har ägt rum. Placeringen av 
testen beror på att elevernas kunskap ska kunna utvärderas. Då förtestet sker efter 
den inledande lektionen vilken läraren själv planerar skapas det inledande mätvärdet 
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precis före samplaneringen sker. Eftertestet sker när två samplanerade lektioner är 
genomförda. På så sätt kan elevernas resultat på båda testen ligga till grund för den 
avslutande reflektionen mellan mig och läraren. Förtestet tillsammans med mina 
observationer och lärarens erfarenheter ligger till grund för att genom 
variationsteorin kunna utkristallisera de kritiska aspekter eleverna har gällande 
likhetstecknets betydelse. 
Se figur 1.  
 

 
Figur 1 Schematisk bild av undersökningens design (egen). 
 
Observation  
Det första momentet består av en observation där läraren har i uppdrag att undervisa 
en klass i likhetstecknets betydelse. Läraren får välja avgränsning efter tidigare 
erfarenhet av elevernas svårigheter. Under observationen förs löpande anteckningar 
angående lektionens utförande och lärare och elevers samtal. Lärarens variation av 
frågor noteras. 
 
Reflektion 
Observationen följs direkt upp av en reflektion mellan mig och läraren. Vid 
reflektionen läggs vikt vid hur läraren upplever den genomförda undervisningen 
samt vilka frågor läraren upplever att hen använder sig av. Vi samtalar om hur 
läraren upplever att de frågor hen använder sig av leder till samtal i klassrummet. 
Utvalda sekvenser av lektionen diskuteras djupare. Vi samtalar om de kritiska 
aspekter som uppmärksammats under lektionsmomentet. 
 
Förtest 
Nästa moment består av ett förtest. Läraren genomför ett test med eleverna med 
utvalda uppgifter från ett tidigare nationellt prov där larandeobjektet står i fokus. 
Förtestet konstrueras av läraren i samråd med mig. Se bilaga 4. Detta förtest ingår i 
kartläggningen av de kritiska aspekter som finns i klassen för lärandeobjektet.  
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Samplanering 
Därefter sker en samplanering av ett lektionstillfälle där likhetstecknets betydelse 
står i fokus. Lektionen planeras utefter det lärandeobjekt läraren valt ut till den första 
lektionen. En diskussion genomförs mellan mig och läraren om hur lektionen bör 
designas för att de tidigare uppmärksammade kritiska aspekterna ska belysas på ett 
varierat sätt för eleverna. Läraren inspireras till en variation av olika frågor i 
undervisningen. 
 
Observation  
I moment fyra genomför läraren den samplanerade lektionen. Denna lektion 
observeras och följs upp av en efterföljande reflektion mellan mig och läraren. 
Under observationen förs löpande anteckningar angående lektionens utförande och 
lärare och elevers samtal. Lärarens variation av frågor noteras. 
 
 
Reflektion 
Observationen följs direkt upp av en reflektion mellan mig och läraren. Vid 
reflektionen läggs vikt vid hur läraren upplever den genomförda undervisningen 
samt vilka frågor läraren upplever att hen använder sig av. Vi samtalar om hur 
läraren upplever att de frågor hen använder sig av leder till samtal i klassrummet. 
Utvalda sekvenser av lektionen diskuteras djupare. Vi samtalar om de kritiska 
aspekter som uppmärksammats under lektionsmomentet. 
 
Samplanering 
Därefter sker en samplanering av ett lektionstillfälle där likhetstecknets betydelse 
står i fokus. Lektionen planeras utefter det lärandeobjekt läraren valt ut till den första 
lektionen. En diskussion genomförs mellan mig och läraren om hur lektionen bör 
designas för att de tidigare uppmärksammade kritiska aspekterna ska belysas på ett 
varierat sätt för eleverna. Läraren inspireras till en variation av olika frågor i 
undervisningen. 
 
Observation  
I momentet genomför läraren den avslutande samplanerade lektionen. Denna lektion 
observeras och följs upp av en efterföljande reflektion mellan mig och läraren. 
Under observationen förs löpande anteckningar angående lektionens utförande och 
lärare och elevers samtal. Lärarens variation av frågor noteras. Denna avslutande 
observation följs inte direkt upp av en reflektion som tidigare. Det sker istället en 
avslutande reflektion av hela studien. 
 
Eftertest  
Läraren genomför ett eftertest med eleverna. Eftertestet består av samma uppgifter 
som förtestet för att en jämförelse ska vara möjlig. Läraren kopierar testen så att de 
kan rättas av både mig och läraren. Elevernas resultat förs in i de redan skapade 
tabellerna för att en översikt ska bli enklare. 
 
Reflektion 
Moment åtta består av en avslutande reflektion tillsammans med läraren om cykelns 
resultat. Reflektionen inleds med att vi ser över elevernas resultat på både för- och 
eftertest. Vi granskar om det skett en förbättring av resultatet och om det kvarstår 



 

16 
 

några svårigheter med specifika uppgifter. Vidare samtalar vi om lektionernas utfall 
i relation till lektionsupplägg där lärarens variation ställda frågor står i fokus. Vi 
samtalar även om lärarens upplevelser av användning av frågor i undervisningen, 
vilka svårigheter dessa medför och de positiva effekter som synliggjorts. 
Avslutningsvis berörs det utvecklande arbetet i form av denna cykel. Läraren tillåts 
att ventilera dess fördelar och nackdelar. 
 
5.2.1 Urval 
Det här arbetet kommer att använda en målinriktad urvalsmetod. Den har valts för 
att kunna genomföra urvalet av informant genom en korrelation mellan 
problemformuleringen och urval. Bryman (2011, s. 434) skriver att målinriktat urval 
sker för att informanten som väljs ut ska vara relevant för studien. En geografisk 
avgränsning är nödvändig för arbetet då den utvalda informanten kommer att 
besökas upprepade gånger. Eftersom en fallstudie ska genomföras där det typiska 
fallet ska beskrivas väljs en legitimerad lärare ut med flera års erfarenhet inom 
matematikämnet. 
 
En lärare tillfrågas per telefon där studien i korta drag beskrivs samt hur stort 
tidsomfång det förväntas ta i anspråk av läraren. Därefter informeras rektorn om 
lärarens intresse att medverka i studien. Lärare och rektor får samma informantbrev 
i vilket läraren skriftligen godkänner sin medverkan. Skulle den först tillfrågade 
läraren avstå att medverka tillfrågas en annan lämplig kandidat. Därefter skickas ett 
informantbrev ut till alla berörda vårdnadshavare. 
 
5.2.2 Analys och bearbetning av data 
Den analysmetod som detta arbete kommer att använda är det vertikala systemet 
vilket Uljens (1989, s. 49) beskriver är lämpligt när forskaren vill belysa en 
förändring under tid. Det här arbetet avser beskriva en lärares utveckling av frågor i 
undervisning. Där av sker studien i ett cykliskt förlopp där forskaren intar en aktiv 
roll liknande en kollega. På så sätt kan forskaren och informanten tillsammans arbeta 
fram en variation av lärarens frågor i matematikundervisningen. Den utvalda läraren 
har studerats under en tid av tre veckor. Målet med reflektionerna och de 
samplanerande momenten har varit att tillsammans utveckla och variera 
undervisningen vid likhetstecknets betydelse. Det material som kommer att ingå i 
granskningen är fyra transkriberade moment samt tre observationsrapporter. För och 
eftertest används för att belysa hur en eventuell förändring av elevers kunskaper 
inom lärandeobjektet har uppnåtts. 
 
De transkriberade reflektionerna tillsammans med de transkriberade samplanerade 
momenten kommer att analyseras med inspiration av den sju steg långa 
analysmetoden (Fejes & Thornberg, 2015, ss. 167-171). Fejes och Thornberg (2015, 
ss. 167-171) beskriver den som en lämplig analysmodell inom den feomenografiska 
ansatsen. Inom fenomenografin strävar man efter att synliggöra människors 
uppfattning om ett visst fenomen. En viss anpassning har gjorts för att den ska lämpa 
sig bättre för den här studien. Den anpassning som gjorts är att steg 4, 5 och 6 i 
analysmodellen slagits samman till ett enda steg. Dessa slås samman då kategorierna 
förväntas ta form i samband med en djupare granskning av de avskilda områdena. 
Nedan följer en generell beskrivning av de olika stegen och hur de tillämpas för de 
två olika analysmaterialen.  
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Steg 1 – Att bekanta sig med materialet 
I steg ett genomför forskaren den första genomläsningen av insamlade data för att 
sedan renskrivas eller transkriberas. I den här studien sker renskrivning av 
observationsrapporterna vilka sedan granskas ytterligare en gång för att kontrollera 
att eventuella misstag rättas till. Reflektionerna och de samplanerande momenten 
transkriberas för att kontrolleras att transkriptionen stämmer mot ljudupptagningen. 
De transkriberade dokumenten analyseras sedan i kombination av fenomenografin 
och variationsteorin. De renskrivna observationsrapporterna analyseras enskilt med 
hjälp av variationsteorin. 
 
Steg 2 – Kondensation 
I detta steg inleds analysen genom att forskaren gör en djupare granskning av 
materialet och avgränsar de områden som är av vikt för studien. De avgränsade 
områdena utgör materialet för kommande jämförelser. Vid det steget läses 
materialet igenom ytterligare en gång och därefter väljs de områden som är av 
intresse för studien. Observationsrapporterna kommer att analyseras genom en 
djupare granskning av vilka frågor som läraren använder under lektionerna. 
Dialogerna som förekommer i observationsrapporterna kodas med hjälp av olika 
färger där en specifik färg motsvarar en typ av fråga. De frågor som kommer att vara 
aktuella för den här studien är Beräkningsfrågor, Kontrollfrågor, 
Förklaringsfrågor och Benämningsfrågor vilka är hämtade från Riesbeck, Säljö, 
& Wyndhamn (2008, s. 18). Dessa frågor väljs eftersom de underlättar för en enkel 
och tydlig granskning av lärarens mängfald av frågor under obserbationstillfällena. 
Det är viktigt att jag har en klar bild av vilka olika frågor läraren använder vid de 
efterföljande reflektionerna anses dessa frågor som lämpliga för den här studien. De 
transkriberade materialen granskas i det här steget djupare för att urskilja de delar 
som är intressanta för den här studien. De områden som anses vara av vikt berör på 
något sätt lärarens upplevelse av användning av frågor i matematikundervisningen. 
Övrigt material klipps bort för att underlätta kommande analysarbete. 
 
Steg 3 – Jämförelse 
I detta steg utförs en jämförande process av tidigare avgränsade områden. Forskaren 
bör sträva efter att granska de aktuella områdena noga för att kunna utskilja 
skillnader och likheter. De urskilda områdena granskas ytterligare för att sedan 
jämföras med varandra. De nu färgkodade observationsrapporterna jämförs med 
varandra för att urskilja skillnader och likheter i form av de frågor läraren använder 
under de tre olika lektionerna. De nu avgränsade områdena i samtliga transkriptioner 
jämförs med varandra för att urskilja lärarens uppfattning angående frågor i 
matematikundervisningen.  
 
Steg 4, 5 och 6 – Gruppering 
I det här steget arbetar forskaren med att gruppera de skillnader och likheter som 
synliggjorts i steg 3. Därefter beskrivs ramarna för de olika grupperna. 
Avslutningsvis namnges de olika grupperna. Namnen ska fånga kärnan av 
grupperna. I det här steget analyseras observationsrapporterna genom att en 
granskning av vilka specifika frågor som används vid varje lektion. Analysen strävar 
efter att se om det sker en variation mellan lektionerna. Därför görs en kort 
beskrivning av vilken variation av frågor som förekommer på de tre olika 
lektionerna. I den beskrivningen ges korta beskrivande exempel. De utvalda delarna 
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som anses beröra den här studiens syfte granskas ytterligare en gång för att 
möjliggöra för att olika kategorier ska bli synliga. De kategorier som växer fram 
avgränsas från varandra för att resultatet ska bli enklare att urskilja. Slutligen så 
namnges kategorierna med ett kärnfullt namn. De kategorier som växer fram under 
analysen av de transkriberade empiriska materialet är Samtalets betydelse och 
Lärares frustration.  
 
Steg 7 – Kontrastiv fas 
Här är forskarens uppgift att granska grupperna för att se om de utvalda grupperna 
passar i flera kategorier. Essensen är att en kategori ska vara unik i sitt slag. Genom 
detta arbete minimeras antalet kategorier i analysen. De grupper som har skapats i 
det här arbetet kontrolleras att de inte går in i varandra utan är avskilda från varandra 
genom ytterligare granskning.  
 
5.3 Forskningsdesignens kvalitet 
När den empiriska undersökningen genomförs är det viktigt att eftersträva god 
validitet och reliabilitet. Validitet handlar om forskningens relevans (Bryman , 2011, 
s. 352). Det vill säga att det som syftet i kombination med forskningsfrågorna stävar 
efter att undersöka verkligen undersöks. Fejes och Thornberg (2015, s. 258) 
framhåller att studiens validitet är kopplat till att de metoder som används är 
lämpliga. I den här studien används kvalitativ metod ihop med en fallstudie vilken 
möjliggör för en undersökning av det extrema fallet. Fallstudien gör det möjligt att 
undersöka ett fall på djupet. I den här studien anses det lämpligt eftersom en djupare 
granskning av lärarens medvetenhet om frågor i undervisning då blivit möjlig. Det 
sker en metodtriangulering för att höja validiteten i studien. Genom observation av 
flera lektioner vilka följs upp av reflektioner kan lektionsutfall diskuteras och 
utvecklas vidare under de samplanerande momenten. Reliabilitet innefattar studiens 
replikerbarhet (Eliasson, 2013, s. 14). Det vill säga att en annan forskare får samma 
resultat om forskningen sker på samma sätt. Vid en fallstudie menar Yin (2007, s. 
59) att det då är viktigt att samma fall studeras på samma premisser. Det vill säga 
att det inte samma studie sker men på ett nytt fall. En hög reliabilitet i en studie 
minimerar riskerna för eventuella misstag och fel under en studie. Reliabiliteten 
bedöms hög om förfarandet finns väl beskrivet. Det är grunden för att studiens 
resultat ska kunna testas av en annan forskare på lika grunder. Den här studiens 
förfarande finns noggrant beskrivet vilket medför att studien skulle kunna upprepas 
förutsatt att det är samma fall som studeras.  
 
5.4 Forskningsetiska principer 
Som forskare är det av största vikt att arbeta efter de etiska principer som 
vetenskapsrådet tagit fram. Vetenskapsrådet (2002, s. 5) framhåller att all forskning 
bedrivs för samhället och dess invånare. Forskningen ska vara av sådan karaktär och 
betydelse för samhällets utveckling (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). Innan en studie 
inleds bör forskaren noga överväga fördelar och nackdelar med studiens utformning. 
Det finns fyra huvudkrav för forskaren att förhålla sig till. De fyra huvudkraven är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera alla parter som berörs av 
forskningen (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Därför har informantbrev skickats ut till 
lärare, vårdnadshavare och rektor. I informantbrevet beskrev studien i korthet. 
Samtyckeskravet innebär att alla tillfrågade deltagare har rätt att neka till eventuell 
medverkan i ett forskningsprojekt (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Vårdnadshavare 
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och läraren har skriftligt i informantbrevet fått godkänna sin egen eller barnets 
deltagande. Det framgår i informantbrevet att de har rätt att närsomhelst avbryta 
sitt/barnets deltagande. Konfidentialitetskravet innebär att forskaren behandlar de 
medverkande i studien med största konfidentialitet vilket innebär att personuppgifter 
förvaras på ett säkert sätt (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). De medverkande i den här 
studien skyddas av att de aldrig nämns vid namn. För att öka deltagarnas 
konfidentialitet framgår det ej heller vilken skola eller kommun som studien är 
genomförd i. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som framkommer om 
enskilda personer endast används för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002, s. 
14). I den här studien kommer allt insamlat material att förstöras när arbetet är 
inlämnat och godkänt av Högskolan Dalarna.  
 
6 Analys och resultat 
I den här delen av arbetet skrivs analys och resultat fram genom olika teman. Syftet 
med studien är att undersöka hur lärares frågor kan påverka elever till utforskande 
samtal vid undervisning av likhetstecknets betydelse. Den här delen inleds med en 
beskrivning av studiens förlopp där intressanta utdrag ur observationsrapporterna 
och de transkriberade reflektionerna finns med. Detta anses vara av vikt för läsarens 
förståelse för det framskrivna resultatet. Stycket 6.1 är relativt långt och innehåller 
en narrativ berättelse av studiens genomförande och det analysarbete som 
genomfördes mellan de olika momenten. Genom analysarbetet har tre olika 
kategorier vuxit fram. Kategorierna har genom analysarbetet avgränsats från 
varandra och därefter namngivits och beskrivs senare i denna del som tre olika 
teman. Dessa teman är lärarens frågor (6.2), samtalets betydelse (6.3) och lärares 
frustration (6.4).  Under analysarbetet blev det tydligt att den första forskningsfrågan 
besvaras genom analysarbetet av observationsrapporterna. Avslutningsvis 
presenteras det sammantagna resultatet (6.5). 
 
6.1 En studie med inspiration av learning study om lärares frågor i 
undervisning av likhetstecknets betydelse 
Det empiriska arbetet har för den här studien avgränsats till enbart en lärare för att 
möjliggöra en djupare granskning av ett unikt fall. Syftet med studien är att 
undersöka hur lärares frågor kan påverka elever till utforskande samtal vid 
undervisning av likhetstecknets betydelse.Det hade varit mycket intressant att följa 
läraren under en längre tid för att utröna om en mångfald av lärares frågor leder till 
en förändring i undervisningen. Läraren valdes ut med tanke på hennes mångåriga 
erfarenhet av undervisning i matematik och för att läraren deltagit i matematiklyftet.  
 
Studien inleddes med att den utvalda läraren fick information både muntligt och 
skriftligt angående det studien skulle innebära i tid för lärarens del och kort om 
innehållet. När läraren tackat ja till att medverka informerade jag om att läraren 
skulle planera för en matematiklektion innehållande likhetstecknets betydelse. Jag 
valde att inte göra någon större avgränsning för att läraren själv skulle få möjlighet 
att påverka innehållet i lektionen. Denna lektion observerades av mig för att jag 
skulle bilda mig en uppfattning av vilka frågor läraren använder och vart eleverna 
befinner sig rent kunskapsmässigt när det gäller likhetstecknets betydelse. Jag valde 
att inte träffa läraren före lektionen då jag ville observera lektionen med neutrala 
ögon. Jag ville alltså inte att läraren skulle berätta något om klassen eller om den 
kommande lektionen. Vid detta tillfälle fick jag även möjlighet att skapa mig en bild 
över hur klassrummet såg ut och hur eleverna förhåller sig mot varandra.  
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Observation 
Klassrummet har formen av en kvadrat. Längs ena sidan löper fönster ut mot 
skolgården. På motsatta sida är det fönster och en dörr in mot lärarnas arbetsrum 
vilket även används av elever som behöver avskildhet. Längst bak löper det 
bokhyllor och skåp där arbetsmaterial förvaras. Längst fram finns en white board 
där dagens schema finns beskrivet med text och bildstöd. Eleverna är utplacerade 
vid bord med två platser. Borden står i raka rader med ett litet mellanrum mellan 
varje bord. Eleverna förvarar sina pågående arbeten i lådhurtsar där varje elev har 
en låda var. Klassen som observeras består av 18st elever. När studien genomförs 
går de sista terminen i årskurs tre. De har ännu inte genomfört de nationella 
ämnesproven. 
 
Lektionen inleds med att läraren ropar in eleverna från rasten i högtalaren. När 
eleverna strövar in i klassrummet berättar läraren att de kan slå sig ner och läsa tyst 
för sig själva en stund. Läraren sätter upp en bild på tavlan där det framgår att det är 
tyst läsning. Eleverna verkar vara bekanta med arbetssättet då det endast är ett fåtal 
som behöver uppmanas att gå och sätta sig och läsa. När alla elever kommit in ber 
läraren att de ska läsa klart den sida de håller på med för att sedan lägga undan boken 
och slå sig ner på sina platser. Läraren presenterar därefter mig för eleverna. 
Eleverna känner igen mig sedan tidigare. Jag har vikarierat i denna klass samt utfört 
tidigare uppgifter från lärarutbildningen. Läraren påminner eleverna om att jag 
kommer att vara som en fluga på väggen att jag kommer att titta på hur läraren 
arbetar. Därefter inleder läraren lektionens första moment. Hon berättar att lektionen 
kommer att handla om likhetstecknet eftersom att det är ett så viktig att ha koll på 
och att det är något som kommer att ingå i de nationella proven som kommer 
framöver.  
 
Lektionens arbete inleds med ett moment som sker i helklass. Läraren ritar upp en 
gungbräda på tavlan. Hon berättar att hon kommer att sätta upp klossar och att de 
sedan kan diskutera om det är lika på båda sidor om likhetstecknet eller om de 
behöver justera något för att uppnå likhet. Läraren kopplar gungbrädan till elevernas 
tidigare kunskap från genomförda NO lektioner där de arbetat med jämnvikt. Hon 
är noga med att betona att det inte handlar om jämnvikt på så sätt att klossarna 
behöver vara placerade så att jämnvikt uppnås. Läraren placerar ut magnetklossar 
på båda sidor om likhetstecknet och en konversation inleds. Följande utdrag är 
hämtat från observationsrapporten och visar på vilken variation av frågor läraren 
använder sig av i detta inledande moment. 
 

 
Bild 2. Gungbräda med klossar (egen bild). 
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1. L: Är det lika på båda sidor om likhetstecknet? 

2. E: Nej! [Alla i kör] 

3. L: Hur kan vi ändra för att det ska väga lika? [Flera elever räcker upp 
handen. Läraren ber en av eleverna som räckt upp handen att svara. Jag 
kallar eleven E1. E1 går tyst fram och visar hur hen vill göra för att uppnå 
jämnvikt. E1 lägger till fyra gula klossar på höger sida] 

4. L: Har jämnvikt uppnåtts? 

5. E: Ja! [Alla i kör] 

6. L: E1 vill lägga till fyra klossar på den högra sidan 

Läraren drar tillfälligt bort de nyss adderade klossarna och skriver med siffror 
under gungbrädan hur det såg ut från början. Se bild 3. 

 

Bild 3. Gungbräda med klossar och tal (egen bild). 
 
Därefter vänder sig läraren till klassen igen. 

7. L: Vad gjorde E1 för att uppnå jämnvikt? [Flera elever räcker upp handen. 
Läraren ger ordet till E1]. 

8. E1: Jag la till fyra klossar på höger sida. 
[Läraren adderar högerledet med fyra. Se bild 4]. 
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Bild 4. Gungbräda med E1 förslag samt lärarens addition (egen bil). 

9. L: Är ni överens om att jämnvikt uppnåtts? 

10. E: Ja! [Alla i kör] 

 
Lektionen fortgår på liknande sätt med samma variation av frågor och arbete i ca 30 
minuter. Läraren använder olika tal och dirigerar eleverna ibland till att de endast 
får korrigera talen på vänster och eller på höger sida. Lektionen övergår i ett annat 
moment angående likhetstecknets betydelse. Nästa moment innebär att eleverna ska 
arbeta med två olika arbetsblad. Det första arbetsbladet innehåller uppgifter i 
talområdet 0–10 och det andra arbetsbladet innehåller uppgifter i talområdet 0–20. 
Eleverna instrueras om att arbeta enskilt i två minuter och därefter arbeta 
tillsammans med en av läraren tilldelad arbetskamrat. Eleverna instrueras även om 
att diskutera med sin arbetskamrat om de har olika uppfattning om någon uppgift 
eller ta hjälp av varandra om de stöter på svårigheter. Lektionen avslutas med att 
läraren samlar alla elever i helklass och går tillsammans igenom uppgifterna. 
Läraren projicierar upp arbetsbladen på tavlan. Följande utdrag ur 
observationsrapporten visar på den variation av frågor som läraren använder under 
detta avslutande moment. 
 

11. L: Vad blir det här? [Läraren pekar på uppgiften 3+4=_-2] 

12. E: 5[Alla i kör]. 

13. L: Håller alla med? 

14. E: Ja [Alla i kör]. 

15. L: Vad blir det här? [Läraren pekar på uppgiften 10-_=5+2] 

16. E: 3 och 17 [Det råder delade meningar bland eleverna] 
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Läraren frågar vilka som tror att det ska vara 17 varpå ett par elever räcker upp 
handen. Därefter frågar läraren vilka som tror att det blir 3 och då räcker 
resterande elever upp handen. 

17. L: Vad är det vi har på höger sida? [Läraren ritar en ring runt den högra 
sidan om likhetstecknet] 

18. E1: 7 

19. L: Vad ska vi ha på vänstra sidan när vi räknat klart? [Läraren ringar in den 
vänstra sidan] 

20. E2: 7 

21. L: Ja för då är det lika mycket på båda sidor, men vad ska det stå här då? 
[Läraren pekar på strecket där svaret ska stå] Om vi börjar med att fundera 
på vad det är vi har? Och vad det är vi ska ta bort? 

22. E3: Vi har 10. 

23. L: Ja det stämmer och vad tar vi bort för att det ska bli 7? 

24. E4: 3 

25. L: Är ni överens?  

26. E: Ja [Alla i kör] 

 
Lektionen fortgår med samma variation av frågor tills alla uppgifter är 
genomgångna. Läraren stannar upp och reder på liknande sätt som ovan ut när 
eleverna har olika uppfattningar. Därefter avslutar läraren lektionen och en 
fritidspedagog kommer in och tar över gruppen.  
 
Analytisk sammanfattning av lärarens frågor 
Den variation av frågor som framkommer under analysarbetet genom färgkodning i 
den första observationsrapporten är att läraren använder sig till stor del av 
beräknings- och kontrollfrågor. Vanligt förekommande frågor är Vad blir det här? 
och Är ni överens? Det blir likväl tydligt att läraren leder eleverna vidare när de 
stöter på svårigheter eller är av olika uppfattningar. Detta framkommer i den nedan 
återgivna dialogen mellan lärare och elever. 
 

27. L: Vad blir det här? [Läraren pekar på uppgiften 10-_=5+2 
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28. E: 3 och 17 [Det råder delade meningar bland eleverna] 

Läraren frågar vilka som tror att det ska vara 17 varpå ett par elever räcker upp 
handen. Därefter frågar läraren vilka som tror att det blir 3 och då räcker 
resterande elever upp handen. 

29. L: Vad är det vi har på höger sida? [Läraren ritar en ring runt den högra 
sidan om likhetstecknet] 

30. E1: 7 

31. L: Vad ska vi ha på vänstra sidan när vi räknat klart? [Läraren ringar in den 
vänstra sidan] 

32. E2: 7 

33. L: Ja för då är det lika mycket på båda sidor, men vad ska det stå här då? 
[Läraren pekar på strecket där svaret ska stå] Om vi börjar med att fundera 
på vad det är vi har? Och vad det är vi ska ta bort? 

34. E3: Vi har 10. 

35. L: Ja det stämmer och vad tar vi bort för att det ska bli 7? 

36. E4: 3 
 

Läraren leder eleverna genom svårigheterna genom att guida dem steg för steg för 
att på så sätt får dem att komma fram till ett rimligt svar. Detta sker genom att läraren 
upprepade gånger ger eleverna ledtrådar om nästa steg i tankeprocessen. 
 
Analys av lektionsinnehållet 
Observationen följdes direkt upp av en reflektion mellan mig och läraren. Under 
reflektionen analyserar jag och läraren den genomförda lektionen. Genom samtalet 
med läraren kan jag skapa mig en generell bild av lärarens mål med lektionen och 
om lektionen föll ut som den var planerad. Läraren berättar att öppna utsagor är 
något eleverna har haft svårigheter med. Därav har läraren valt det matematiska 
området för de kommande lektionstillfällena. Läraren menar på att det är något som 
är vanligt på de nationella ämnesproven vilket har bidragit till valet av 
lektionsinnehåll. Läraren får själv berätta vilka olika frågor hen använde under 
lektionen. Följande dialog visar på lärarens uppfattning av vilka frågor hen använde 
under lektionstillfället. 
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37. P: Om du funderar en liten stund på den här lektionen. Kan du beskriva vilka 
frågor du upplever att du använder dig av? 
[en stunds tystnad] 

38. L: Mmm det blev mest frågor under momentet när jag hade likhetstecknet på 
tavlan [läraren syftar till momentet när de arbetade i helgrupp med 
gungbrädan]. Då blev det ganska mycket öppna frågor tänker jag. Där jag 
frågar eleverna - Hur vill ni göra för att det ska bli lika? Och sedan spinna 
vidare på deras tankegångar. Så de frågorna är inte för styrda. Sedan brukar 
jag alltid fråga om de är överens. Om de inte är det pratar vi om den elevens 
svar. - Hur tänker ni?  - Hur ser ni den här bilden?  och - Hur skulle ni vilja 
göra för att det ska bli lika? Där kommer ganska många tankegångar fram 
tänker jag eftersom uppgiften var så öppen. Det var ju möjligt med flera olika 
lösningar. Man kunde ändra på båda sidor eller man kan ändra på en sida, man 
kan lägga till eller man kan flytta över. Just att matten är sådan är roligt. Att 
man kan använda sig av frågor utan ett givet svar. Att det kan vara något som 
man kan laborera med. Min tanke var att ha öppna frågor och att utifrån dem 
kunna laborera tillsammans med eleverna. 

39. P: När du talar om öppna frågor menar du alltså frågor som likt ett öppet 
problem har flera möjliga svar? 

40. L: Ja precis. Har du en annan uppfattning? 

41. P: Ja det skulle jag nog säga även om jag förstår hur du ser på det. När jag 
tänker på öppna frågor är det frågor som kräver ett mer uttömmande svar av 
eleven. Att den på så sätt tvingas att sätta ord på sina tankar. Till exempel så 
kan läraren använda sig av frågor som Hur tänkte du nu? och Varför är ditt 
svar rimligt?  

Vidare samtalade vi om de kritiska aspekter som synliggjorts under lektionen vilka 
kommer ligga till grund för det kommande samplanerande momentet. De kritiska 
aspekter vi enas om är elevers svårighet att se hela uppgiften som till exempel 
2+5=_+1. Vissa elever har ett operationellt synsätt på likhetstecknet vilket innebär 
att de antingen skriver svaret 7 alternativt 8. De räknar antingen ihop 2+5=7 och 
glömmer bort den sista additionen +1 alternativt att de adderar alla tal det vill säga 
2+5+1=8. En annan kritisk aspekt som synliggörs under lektionen är svårigheten 
med att räkna från rätt håll. Denna svårighet blir synlig när det gäller subtraktion. 
Eleverna har en sårighet med att veta vad det är man har och vad det är man ska ta 
bort. Läraren lyfter även att eleverna är lite hastiga när de utför uppgifter. De har 
svårt att stanna upp och kontrollera om deras svar är rimliga. Reflektionen avslutas 
med att tid för genomförande av ett förtest bokas.  
 
Analytisk sammanfattning – kritiska aspekter 
Som vi såg här ovanför så enades vi kring tre olika kritiska aspekter gällande öppna 
utsagor och likhetstecknets betydelse. De kritiska aspekter som framkom var 
följande: 

• att se hela uppgiften ex 2+5=_+1 
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• att räkna från vänster till höger 
• att stanna upp och kontrollera sina svar 

Dessa kritiska aspekter ligger till grund för det kommande samplanerande momentet 
för att möjliggöra för en variation i kommande lektioner. Utifrån de kritiska 
aspekterna valde vi tillsammans att stäva efter att skapa en variation i kommande 
lektioner för att underlätta för eleverna att nå en djupare förståelse för 
lärandeobjektet. Lärandeobjektet för den här studien är likhetstecknets betydelse 
begränsat till öppna utsagor. Vi enades om att fokusera på elevers samtal under 
kommande lektioner för på så sätt underlätta för elevernas förståelse för 
likhetstecknets betydelse. Denna reflektion låg på så sätt till grund för det 
kommande samplanerande momentet. Analysen av observationsrapporten visade att 
läraren använde två olika frågor till eleverna under samtalen. Dessa var beräknings- 
och kontrollfrågor. Under analysarbetet framkom det att läraren inte är av samma 
uppfattning. Läraren ombads under reflektionen beskriva vilka frågor hen upplevde 
att hen använde under lektionen. Läraren beskrev då att det till stor del bestod av 
öppna frågor. Det nedan återgivna utdraget från analysarbetet visar på lärarens 
upplevelse av de frågor hen använde. 

37. P: Om du funderar en liten stund på den här lektionen. Kan du beskriva vilka 
frågor du upplever att du använder dig av? 
[en stunds tystnad]  

38. L: Mmm det blev mest frågor under momentet när jag hade likhetstecknet på 
tavlan [läraren syftar till momentet när de arbetade i helgrupp med 
gungbrädan]. Då blev det ganska mycket öppna frågor tänker jag. 

Det utkristalliseras också under analysarbetet att läraren och jag har skilda 
uppfattningar angående öppna frågor.  Läraren uppfattar öppna frågor som en fråga 
med öppna svar medan jag är av den uppfattningen att en öppen fråga kräver ett mer 
uttömmande och reflekterande svar av eleven. Analysen visar att läraren kopplar 
ihop öppna frågor med öppna problem. Det nedan återgivna utdraget ur 
analysarbetet visar på vår variation av uppfattningar angående öppna problem. 

38. L: Där kommer ganska många tankegångar fram tänker jag eftersom 
uppgiften var så öppen. Det var ju möjligt med flera olika lösningar. Man 
kunde ändra på båda sidor eller man kan ändra på en sida, man kan lägga till 
eller man kan flytta över. Just att matten är sådan är roligt. Att man kan 
använda sig av frågor utan ett givet svar. Att det kan vara något som man kan 
laborera med. Min tanke var att ha öppna frågor och att utifrån dem kunna 
laborera tillsammans med eleverna. 

39. P: När du talar om öppna frågor menar du alltså frågor som likt ett öppet 
problem har flera möjliga svar? 

40. L: Ja precis. Har du en annan uppfattning? 
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41. P: Ja det skulle jag nog säga även om jag förstår hur du ser på det. När jag 
tänker på öppna frågor är det frågor som kräver ett mer uttömmande svar av 
eleven. Att den på så sätt tvingas att sätta ord på sina tankar. Till exempel så 
kan läraren använda sig av frågor som Hur tänkte du nu? och Varför är ditt 
svar rimligt? 

 
Förtest 
Förtestet skapades av läraren i samråd med mig se bilaga 4. Testet skapades efter att 
den första observationen och reflektionen var genomförd. Förtestet består av 10 
stycken uppgifter knutet till öppna utsagor och likhetstecknets betydelse som hämtas 
från tidigare genomförda nationella ämnesprov.  De kritiska aspekter som 
synliggjordes under dessa moment ligger till grund för förtestets utformning. De 
kritiska aspekterna som synliggjorts är: 

• att se hela uppgiften ex 2+5=_+1 
• att räkna från vänster till höger 
• att stanna upp och kontrollera sina svar  

Dagen efter observationen genomförde läraren förtestet med eleverna. Läraren 
instruerade eleverna om att testet utförs enskilt och att läraren inte får berätta om de 
skrivit rätt eller fel. Därefter samlades testen in. Läraren kopierade testen för att vi 
båda skulle få möjlighet att gå igenom elevernas resultat. Jag valde att koda testen 
med en bokstav och därefter rätta testen och föra in resultatet i två olika tabeller. 
Tabellerna översattes därefter till diagram för enklare överskådning. Diagram 1 
visar på en generell bild av elevernas prestation på testet och diagram 2 visar 
elevernas resultat för varje uppgift. På så sätt blir det tydligt om det är någon 
ytterligare kritisk aspekt som vi bör förhålla oss till under kommande lektioner. 
Därefter genomförde jag en granskning av materialet från det första 
observationstillfället och den efterföljande reflektionen som förberedelse inför det 
samplanerande momentet.  
 
Analytisk sammanfattning – kritiska aspekter 
Diagram 1. Elevgruppens totala resultat på samtliga uppgifter i förtestet. 
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Diagram 2. Elevers individuella resultat på förstetet. Eleverna är kodade med en bokstav från A till 
M. 

 
 
 
Analysen av elevernas resultat vid förtestet bekräftar de kritiska aspekter som 
synliggjorts under observation och reflektion. De kritiska aspekterna är: 

• att se hela uppgiften ex 2+5=_+1 
• att räkna från vänster till höger 
• att stanna upp och kontrollera sina svar  

De uppgifter som störst antal elever visar svårigheter med är uppgift 6. (7+3=_+4), 
uppgift 9. (8–3=9–_) och uppgift 10. (16–_=7). Flera av elevernas lösningar tyder 
på ovanstående kritiska aspekter. Det blir även synligt att det är flera elever som 
väljer att lämna flera uppgifter blanka. Vad det beror på är svårt att avgöra, men det 
skulle kunna bero på förlorade motivation eller på att uppgifterna upplevs för svåra 
eller en kombination. Förtestens roll för den här studien var dels att möjliggöra en 
utvärdering av elevrnas kunskaper, men eftersom det anses svårt att koppla resultatet 
på testerna till utvecklingen av lärarens frågor är denna anledning inte avgörande. 
Testerna fyller däremot en viktig funktion när det gäller avgränsningen av 
lärandeobjektet. Läraren fick endast i uppdrag att arbeta med likhetstecknets 
betydelse och har utifrån det själv utformat lärandeobjektet vidare. Läraren valde 
området öppna utsagor. Hens tidigare erfarenheter av elevgruppens kunskaper visar 
på att de har vissa svårigheter inom området. Testen kan på så sätt underlätta för att 
avgränsningen bibehålls genom hela studien och även hjälpa till att utvärdera att 
elevernas kunskaper förbättrats inom lärandeobjektet. 
 
Samplanering av nästkommande lektion 
Nästa moment av den empiriska studien bestod av att genomföra en samplanering 
av nästkommande lektion. Denna samplanering sker efter att läraren genomfört 
förtestet med eleverna. Elevernas tester är vid tillfället kodat och rättade för att 
underlätta för kommande planering. Vid detta tillfälle lyfte vi fram de kritiska 
aspekter läraren och jag uppmärksammat under observationen samt elevernas 
resultat av förtestet. Vid det samplanerade momentet kom både jag och läraren med 
olika förslag på upplägg av nästkommande lektion. Mitt förslag var att arbeta med 
öppna utsagor genom en uppgift ur Strävorna från NCM (Nationellt Centrum för 
Matematik) (NCM, 2018). Uppgiften består av att eleverna ska arbeta med en 
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ekvation vilken består av bönor och tändsticksaskar vilka innehåller ett visst antal 
bönor. Min tanke var att det skulle kunna kopplas till öppna utsagor eftersom 
tändsticksasken skulle kunna symbolisera det dolda talet i en öppen utsaga. Läraren 
ansåg att det var ett intressant upplägg, men att det kunde röra till det för eleverna. 
Lärarens förslag bestod i att eleverna skulle arbeta i par där de tillsammans fick 
skapa olika öppna utsagor. Dessa förslag mynnade ut i ett nytt upplägg som 
anpassades efter klassens förmågor för att möjliggöra att flera elever skulle kunna 
skapa en förståelse för likhetstecknets betydelse. Målsättningen var att skapa en 
lektion där en variation av hur lärandeobjektet presenterades för eleverna samt att 
möjliggöra för en variation av lärarens frågor. Lärandeobjektet består som tidigare 
beskrivet av likhetstecknets betydelse och öppna utsagor. Samplaneringen mynnade 
ut i en lektion där eleverna inspireras till ett samtal genom olika former av uppgifter 
där spelkort används i utsagorna. Lärarens inspireras att använda öppna frågor i den 
meningen att de motiverar eleverna till resonerande svar. Läraren motiveras till 
dessa frågor genom att jag berättar om en studie där forskaren undersökte om han 
kunde väcka elevernas intresse för matematikens mysterium genom att konsekvent 
använda Hur- och Varför-frågor. Den nedan återgivna dialogen visar när jag 
inspirerar läraren till en större variation av frågor i matematikundervisningen.  

42. P: Om vi utgår från dessa kritiska aspekter när vi planerar nästa lektion. Då är 
frågan hur vi skulle kunna lägga upp lektionen på ett varierat sätt. Jag tänker 
att det är bra om vi kan variera de frågor du använder dig av i 
matematikundervisningen. Jag berättar gärna om en studie som genomförts 
på en sommarskola. 

43. L: Ja gör gärna det. 

44. P: Jag redogör för den i korta drag. Den visar nämligen på en härlig en härlig 
effekt av lärarens användning av öppna frågor. Läraren tillika forskaren 
undervisade en grupp elever som alla hade svårigheter att klara 
matematikämnet i skolan. Under hela sommaren använda han frågor som mer 
eller mindre tvingade eleverna att tänka efter och resonera med varandra och 
med läraren om hur de tänkt när de kommit fram till en lösning. Han använde 
sig mycket av Hur och varför frågor där eleverna fick sätta ord på sina tankar. 
Genom detta arbete fick eleverna verktyg att bli sina egna lärare när de stötte 
på motgångar. Jag känner att det skulle vara intressant om vi kunde testa att 
använda liknande frågor för att se om de leder till samtal mellan eleverna och 
mellan dig och eleverna. Hur känner du inför det? 

45. L: Det låter som en intressant forskning och jag vill gärna testa att använda 
liknade frågor. Vi använder det i undervisningen speciellt när vi arbetar med 
problemlösning. 

Analytisk sammanfattning – lärarens frågor ur planeringen 
Analysarbetet tyder på lärarens vilja att skapa en variation av hur lärandeobjektet 
presenteras för eleverna. Detta synliggörs genom att vi båda kom förberedda med 
ett eventuellt upplägg som till sist utmynnade i ett tredje upplägg. Vi samtalade kring 
bådas förslag vilket då mynnade ut i ett tredje förslag. Läraren visar en positiv attityd 
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till att variera sina frågor till eleverna. Under analysen framkommer det att jag och 
läraren delar ett intresse för elevers tankar. Den nedan återgivna dialogen visar på 
lärarens positiva attityd till att genomföra en utveckling av variationen frågor som 
används i matematikundervisningen. 

44. P: Jag känner att det skulle vara intressant om vi kunde testa att använda 
liknande frågor för att se om de leder till samtal mellan eleverna och mellan 
dig och eleverna. Hur känner du inför det? 

45. L: Det låter som en intressant forskning och jag vill gärna testa att använda 
liknade frågor. Vi använder det i undervisningen speciellt när vi arbetar med 
problemlösning. 

Som utdraget tyder på är läraren intresserad och medveten om samtalets fördelar för 
elevers tillägnande av kunskap. Utdraget tyder också på att läraren vanligtvis 
använder frågor vilka leder till samtal vid problemlösning.  
 
Observation 
Lektionen startar sent på grund av oroligheter mellan elever i den här klassen och i 
en annan klass. Detta medför att läraren förbereder mig på att vi får se hur lektionen 
fortlöper. Jag försäkrar henne om att det är helt okej att vi flyttar den till en annan 
tidpunkt. Läraren sätter upp en skylt på tavlan där det framgår att eleverna ska slå 
sig ner och läsa tyst i sin bänkbok. En av eleverna är mycket upprörd efter rast 
incidenten så hen följer med en resurs till ett grupprum. När nästan alla elever är 
samlade ber läraren att de ska läsa klart den sida de håller på med och därefter sätta 
sig på runda mattan längst ner i klassrummet. När eleverna slagit sig ner kommer 
den sista eleven in i rummet och är mycket upprörd. Läraren möter upp eleven och 
de samtalar tyst en stund varpå eleven går till grupprummet och arbetar tillsammans 
med resurspersonen. Läraren berättar för eleverna att hen är medveten om att det 
varit oroligt på rasten, men att de ska försöka släppa det nu och fokusera på 
lektionen. Läraren inleder med att samtal om olika tecken så som additions-, 
subtraktions- och likhetstecknet. Därefter introducerar läraren kortleken för 
eleverna. Hen berättar att de ska få arbeta med en kortlek idag och att de ska använda 
korten 1–10 där esset står för talet 1. Läraren lägger upp utsagan (6=4+2) och inleder 
ett samtal med eleverna. Lärarens frågor kodas enligt de färger som finns beskrivna 
i 6.2.2 Analys och bearbetning av data se sidan 19. De kommande utdragen ur 
observationsrapporten visar på den variation av frågor som läraren använder under 
matemaiklektionen. 
 

46. L: Stämmer det här? 

47. E: Ja [Alla i kör] 

48. L: Hur tänkte du då? [Läraren delar ut ordet] 
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49. E1: Om man tar den [E1 pekar på talet 4] och lägger till den [E1 pekar på talet 
2] så har de samma summa på båda sidor. De kan byta plats med varandra [E1 
syftar på talen 4 och 2]. 

50. L: Tack för ditt svar. Håller ni med E1 i hens resonemang? 

51. E: Ja [Alla i kör] 

 
Läraren samlar ihop korten och lägger ut utsagan 4=6–2 varpå följande dialog 
utspelar sig. 
 

52. L: Stämmer det här? [två elever talar rakt ut] 

53. E2: Nej det stämmer inte. Det är baklänges [kort paus] eller jo det stämmer. 

54. E3: Nej det stämmer inte alls. Man kan inte ta bort 6 från 2. 

55. L: Klurigt det här. Jag hör att ni inte är överens. Vad är det man har i den här 
uppgiften? 

56. E3: Man har 2 

57. E4: Nej man har 6 

 
Här börjar flera elever ge sig in i diskussionen. De diskuterar livligt med varandra 
hur det egentligen ligger till. Läraren låter diskussionen fortgå utan att lägga sig i. 
Eleverna är ivriga, men lyssnar till varandras förslag. Läraren påkallar elevernas 
uppmärksamhet efter en stund. 
 

58. L: Vilken härlig diskussion ni hade tillsammans. Är det någon som vill berätta 
för mig hur ni tänker om hur mycket det är vi har? [Läraren delar ut ordet] 

59. E5: Vi har två eftersom det står 2–6=4 [eleven läser från höger till vänster] 

60. L: Okej är det någon annan som har en annan uppfattning? 

61. E6: Så kan det inte vara för man kan inte ta bort 6 från 2. Så då har vi 6. 

Läraren lägger om talen så det blir spegelvänt 6–2=4. 
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62. L: Stämmer det här? 

63. E: Ja [Alla i kör] 

64. L: Vilket håll är det vi räknar åt? 

65. E7: Jag tror att vi räknar från vänster till höger eftersom det är så vi läser 
vanlig text.  

66. L: Är det någon som har en annan uppfattning? 

67. E: Nej [Alla i kör] 

68. L: Då kan vi alltså konstatera att vi läser från vänster till höger [läraren pekar 
på uppgiften  
6–2=4]. 

69. L: Hur blir det om vi vänder tillbaka så att det ser ut som tidigare? [Läraren 
lägger tillbaka korten som det såg ut tidigare 4=6–2]. Vad är det egentligen vi 
har? 

70. E7: Vi har 6. 

71. L: Kan du förklara hur du tänker då? 

72. E7: Jo eftersom man läser från vänster till höger så är det 6 vi har.  

73. L: Är det någon annan som har en annan åsikt? 
[Eleverna skakar på huvudet] 

74. L: Vad händer om man byter plats på faktorerna 6 och 2? [Läraren byter plats 
enligt följande 4=2–6] Är den sann eller falsk? 

75. E: Falsk [Alla i kör] 

76. L: Är det någon som kommer ihåg varför det är så? 
E8: Det är för att det är bara vid plus och gånger som de kan byta plats med 
varandra. 

77. L: Det stämmer. Det kallas för den kommutativa lagen. 

Lektionen övergår i att läraren instruerar eleverna om nästa moment där de i par ska 
arbeta med att skapa utsagor som kamraten ska kontrollera om de stämmer. 
Kontrollanten ska även föra ner utsagan på ett rutat papper. De arbetar med denna 
uppgift i ca tio minuter. Läraren instruerar dem om att samtala med varandra om de 
har olika åsikter. Eleverna tycks arbeta koncentrerat med uppgiften. Efter tio 
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minuter samlar läraren eleverna på mattan igen. Läraren lägger ut en öppen utsaga 
på mattan i vilket ett av korten är vänd med baksidan upp.  

78. L: Kan ni lista ut vilket det hemliga kortet är? [Läraren lägger ut en öppen 
utsaga (4+_=6)] 

79. E1: 2 

80. L: Hur tänkte du då? 

81. E1: För att 4+2 är 6. 

82. L: Var det någon som tänkte på något annat sätt? [Eleverna är tysta] 

83. L: Vi kikar [Läraren vänder på kortet]. Det stämde ju bra. 

Läraren lägger ut den öppna utsagan [4=6-_] 

84. L: Vilket är det hemliga kortet? [Läraren delar ut ordet] 

85. E3: 2 

86. L: Hur tänkte du då? 

87. E3: Jag tänkte att det var samma tal som i förra uppgiften. 

88. L: Kan du berätta mer om hur du kom fram till det? 

89. E3: Jo för om 4+2 är 6 så borde 6–2 vara 4.  

90. L: Håller ni andra med om det? 

91. E: Ja [alla i kör]. 

Efter genomgången instruerar läraren eleverna om att de ska arbeta i samma par och 
att de ska skapa öppna utsagor till varandra som kamraten ska försöka lista ut svaret 
på. Läraren uppmanar eleverna att samtala med varandra.  
Eleverna arbetar koncentrerat med denna uppgift i ca tio minuter. Därefter samlar 
läraren gruppen på mattan en sista gång. Mot slutet av lektionen arbetar läraren 
tillsammans med eleverna med utsagor där eleverna får avgöra om de är sanna eller 
falska. Följande dialog utspelar sig. 

92. L: Är den här utsagan sann [Läraren pekar på 7+2=9–3]? 
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93. E: Falsk [Alla i en kör] 

94. L: Hur tänkte ni då? 

95. E4: 7+2 är 9 och 9-3 är 6 så då stämmer det inte. 

Därefter avslutar läraren lektionen och en fritidspedagog tar över gruppen varpå vi 
går till ett arbetsrum där vi kan reflektera ostört. 
 
Analytisk sammanfattning av lärarens frågor 
De ovan återgivna utdragen från observationsrapporten visar på att läraren i den här 
lektionen har en större variation av frågor till eleverna i undervisningen. Genom 
färgkodningen under analysfasen framkommer att variationen av lärarens frågor är 
större jämfört med första lektionstillfället. Läraren använder fortfarande Kontroll- 
och Beräkningsfrågor, men till skillnad från första lektionen tar förklaringsfrågor en 
viktig del av utrymmet. Analysen visar att dessa tre frågor delar i princip lika på 
utrymmet för frågor. Vanligt förekommande frågor är Kan ni lista ut det hemliga 
kortet? Frågan bedöms vara en beräkningsfråga då eleverna använder sig av 
huvudräkning för att komma fram till det dolda talet. Läraren använder kontinuerligt 
kontrollfrågor likt Håller ni andra med om det? Dessa frågor används för att läraren 
strävar efter att kontrollera om eleverna är överens eller om de är av skilda 
uppfattningar. Den tredje variationen av frågor läraren använder är förklaringsfrågor 
likt Hur tänkte du då? Genom förklaringsfrågor kan läraren arbeta vidare med 
elevers tankar och på så sätt reda ut svårigheter inom gruppen.  Läraren förändrar 
även hur hen bemöter eleverna när de är av skilda uppfattningar. Läraren underlättar 
och stöttar eleverna på så sätt att de tillåts själva upptäcka matematiken. Med det 
menar jag att läraren inte genast berättar om de har rätt eller fel utan genom 
gemensam laboration framkommer ett rimligt svar. Läraren använder sig av 
elevernas tankar för att arbeta vidare med uppgiften.   
 
Analys av lektionsinnehållet 
Under reflektionen vilken sker i anslutning till den genomförda lektionen analyseras 
lektionsinnehållet och dess utfall. Reflektionen inleds med att vi samtalar om 
lektionens utfall och om lärarens upplevelse av lektionen. Läraren berättar direkt att 
hon upplevde den forcerad på grund av oroligheter och tidsbrist. Hon nämner att 
hon vill nog helst följa upp denna lektion med ännu en lektion till innan hon låter 
eleverna göra eftertestet. Se den schematiska bilden på sidan 14. Där tydliggörs att 
förloppet består av två återkommande cykler. Vi beslutar att genomföra en cykel till 
med samplanering och en avslutande lektion för att ge eleverna mer tid att skapa en 
djupare förståelse för likhetstecknets betydelse. Därefter beskriver läraren sin 
upplevelse av användning av frågor i undervisningen. Läraren menar på att eftersom 
tiden blev knapp hann hen inte lägga den tiden som var tänkt på just frågor som 
kräver ett resonerande svar. Läraren menar att tanken var att fler elever skulle 
komma till tals. Utdraget nedan visar på lärarens tankar kring att tiden var för knapp 
för att nå flera elever med resonerande frågor. 
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96. L: Så jag tänker ändå att vi fick med alla moment som vi planerat och att vi 
faktiskt hann med att stanna vid moment som visade sig vara kluriga på vägen. 
Sen blev det lite tid till frågor. Jag tänker att det blev lite mindre tid för 
eleverna att berätta hur de tänkt än vad jag planerat.  

97. P: Tänker du på dina frågor till eleverna? 

98. L: Ja jag skulle vilja kunnat ställa fler frågor som Hur tänkte du nu? Liksom 
att vi kunnat lyssna på fleras tankar.  

Därefter samtalar vi om diskussionen som utspelade sig mellan eleverna. I den 
återgivna dialogen nedan synliggörs lärarens tankar om att sådana diskussioner är 
värdefulla, men att hen skulle vilja ha tiden att stanna kvar i diskussionen en längre 
stund. Läraren menar att det alltid finns en viss tidspress för att de behöver ta sig 
vidare. 

99. L: I den diskussionen var de verkligen trevliga mot varandra. Det var ingen 
som utryckte sig typ som att sådär kan man ju inte tänka. Utan att de 
tillsammans diskuterade svårigheterna och vad som är rätt sätt och inte. Så 
där är dom ju där och har ett resonemang som man egentligen skulle vilja 
stanna vid och kunna grotta in sig ännu mer om tidspressen inte hade funnits.   

De frågor läraren själv upplever att hen använde var mycket Hur och Vad frågor. 
Läraren går igenom de olika momenten och det resulterar i att läraren upplevelse är 
att eleverna har fått större utrymme att samtala med varandra än vid den tidigare 
genomförda lektionen. I utdragen nedan synliggörs lärarens upplevelse av stöttande 
frågor när eleverna arbetade i par. 

100. L: Jag ville se om de ändrat inställning på grund av att de hört olika 
resonemang. Eftersom jag aldrig bekräftade om de hade rätt eller fel så 
möjliggjordes den typen av uppföljning. Det är härligt när eleverna själva kan 
övertyga varandra med sina tankegångar. Att deras ord kan göra att 
kamraterna får en annan förståelse.  

101. P: Ja precis de når varandra på ett annat sätt än lärare elev kan göra. 

 

102. L: Jag hann runt till flera elever när de arbetade i par och ställa olika frågor. 
Hur tänkte du då? För där var det en del elever som gjorde enklaste möjliga 
och då kunna pusha dem vidare. Och sedan om det var några som hade gjort 
fel. Hur skulle du kunna ändra på den andra sidan för att det ska stämma? eller 
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kan du ändra på båda sidor? Att de själva fick tänka till om hur de kan lägga 
annorlunda för att de ska stämma. 

Därefter samtalar vi om användning av öppna frågor i undervisningen. I dialogen 
nedan framkommer lärarens syn på när öppna frågor lämpar sig att använda samt 
lärarens positiva inställning till resonerande frågor. 

103. P: Hur upplever du ett resonerande undervisningsförlopp? 

104. L: Jag tycker ju att det är kul och intressant att höra deras tankegångar genom 
att ställa frågor som Hur tänkte du? Jaha du tänkte så, men hur tänkte du? Jaha 
båda är ju rätt, men ni tänkte på olika sätt. På så sätt får man ju fram det också.  

105. P: Ser du några svårigheter med att använda frågor där det ställs lite högre 
krav på elevernas svar? Att det krävs ett mer uttömmande svar. 

106. L: Nej det är nog mer att jag gör det för lite för det är ju jätteroligt. Vi brukar 
köra problemtal på tavlan och att man då också får förklara. Jaha du tänkte så 
och du tänkte så, men att båda kom fram till samma svar. På så sätt synliggörs 
olika strategier. Problemlösning möjliggör för sådana typer av frågor på ett 
bra sätt. Då kommer man åt deras resonemang på ett bra sätt.  

Reflektionen avslutas med att ett nytt möte bokas för samplanering av den 
avslutande lektionen. 
 
Analytisk sammanfattning – lärarens upplevelse av frågor i undervisningen 
Det framkommer under analysen av det transkriberade materialet att läraren och jag 
upplever vissa saker likartat medan vi har delade uppfattningar om andra delar. Min 
uppfattning från observationen var att det skett en variation av lärarens frågor. 
Läraren håller om det, men det läraren inte var helt nöjd med mängden resonerande 
frågor. I den första återgivna dialogen från reflektionen framkommer att läraren 
önskat mer tid att synliggöra elevers tankar. Det synliggörs i den sista återgivna 
dialogen att vi båda har ett intresse för att arbeta med elevers tankar i 
matematikundervisningen.  Däremot framkommer det att läraren helst arbetar med 
resonerande förlopp vid problemlösning. Min uppfattning är att ett resonerande 
klimat kan ingå i den vardagliga undervisningen. Det framkommer vid flertal 
tillfällen, se ovan återgiva dialoger, att läraren upplever tidsbrist som ett avgörande 
problem i undervisningen för att möjliggöra ett större utrymme av frågor där elevers 
tankar står i fokus.  
 
Samplanering av nästkommande lektion 
Samplaneringen inleds med att vi reflekterar över vad som skulle kunna förändras 
gentemot föregående lektioner. Vi anser att eleverna bör vara placerade vid sina 
platser. Det skapades viss förvirring då de satt på mattan och läraren utsagor med 
kort och tecken. Det kan ha varit en bidragande faktor till att eleverna blev osäkra 
på läsriktningen. Därav beslutar vi att eleverna ska sitta vid sina bänkar när läraren 
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arbetar med öppna utsagor på tavlan. Läraren vill därefter genomföra en EPA där 
eleverna arbetar med ett arbetsblad innehållande öppna utsagor. En EPA innebär att 
eleverna startar med att arbeta enskilt för att sedan arbeta i par. Metoden avslutas 
med att alla arbetar tillsammans. Målet med att arbeta med EPA är att varje elev ska 
få möjlighet att ha en egen tanke om den specifika uppgiften vilken den tar med sig 
in i par diskussionen. Metoden avslutas med en gemensam diskussion för att 
möjliggöra för att elever ska få höra olika sätt att resonera angående den specifika 
uppgiften. Utifrån arbetsbladet kan läraren diskutera olika tankevurpor som det är 
lätt att göra. Lärarens mål är att diskutera vanliga fel och hur dessa fel kan ha gått 
till. Detta möjligör för läraren att nå lärandeobjektet på ytterligare ett sätt. Mitt mål 
är att möjliggöra för läraren att använda frågor som kräver ett resonerande svar både 
enskilt och i grupp. I en EPA kan läraren dels gå runt och ställa utmanande frågor 
till eleverna när de arbetar enskilt och i par. I gruppmomentet finns goda möjligheter 
att synliggöra flera elevers tankar. I den nedan återgivna dialogen synliggörs de 
fördelar läraren ser med att diskutera vanliga fel. 

107. L: Jag tänker att om jag går runt när de arbetar så skulle jag kunna kika på om 
de gör några tankevurpor. För jag tänker att när de sitter med sin kompis är 
det så lätt att de bara ändrar för att kamraten gjort annorlunda. Då skulle vi 
kunna diskutera dessa vurpor i helgrupp. Vi skulle kunna reda i hur de har 
tänkt då. 

108. P: Då är du ute efter hur de kan ha tänkt vid eventuella fel. 

109. L: Ja precis. Då får de möjlighet att samtala om vad som blivit tokigt och 
framförallt hur personen i fråga har tänkt. 

110. P: Tror du att det finns en risk att eleven känner sig utpekad då? Skulle vi 
kunna göra på ett annat sätt? 

111. L: Ja kanske, men det brukar sällan vara någon som kommenterar att en 
kamrat gjort något fel. Men jag skulle kunna hitta på att det är jag som gjort 
så och då fråga eleverna hur kan jag ha kommit fram till det här resultatet? 

Analytisk sammanfattning – lärarens frågor ur planeringen 
Under analysen av det avslutande samplanerande momentet synliggörs lärarens vilja 
att skapa en variation av lektionsinnehållet. Genom att arbetat utifrån vanliga fel och 
på så sätt diskutera det läraren benämner som tankevurpor närmar de sig 
lärandeobjektet på ytterligare ett sätt. I den återgivna dialogen framkommer lärarens 
vilja att använda en mångfald av frågor i matematikundervisningen. Hen vill belysa 
elevers tankar genom ett påhittat fel vilket kan leda till en intressant diskussion. 
 
Observation 
Den samplanerade lektionen genomfördes enligt plan. Läraren lägger tid på att gå 
runt bland eleverna och lyssna på deras resonemang och ställa frågor för att höra hur 
de tänkt samt för att inspirera eleverna till engagemang. Framförallt lägger läraren 
tid på den gemensamma diskussionen utifrån de uppgifter eleverna arbetat med. 
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Läraren stannar upp vid flera utsagor och samtalar med eleverna om påhittade 
tankevurpor. Följande utdrag återger ett vanligt förekommande samtal under den 
avslutande gemensamma diskussionen. 
 

112. Läraren skriver upp 7+3=_+1 

113. E: 4 [Alla svarar i en kör] 

114. L: Om jag hade sagt att det skulle stå 11 istället [Läraren skriver på tavlan 
7+3=11+1] Hur hade jag tänkt då tror ni? Vilken tankevurpa kan jag ha gjort? 

115. E1: Du kanske hade tagit fel på tecknet. 

116. L: Berätta hur du menar då?  

117. E1: Du kanske trodde det stod 7+3=11–1 

118. L: Så kan det ha varit. Något annat sätt jag kan ha tänkt på? 

119. E2: Du kan ha räknat ihop 7+3+1=11 

120. L: Så kan jag också ha tänkt. Det är jätteviktigt att man är noga med att 
kontrollera att det verkligen är lika på båda sidor om likhetstecknet. [Läraren 
ritar ringar runt höger respektive vänstersida]. 

Liknande dialoger utspelar sig vid ett par uppgifter. Läraren använder samma 
variation av frågor. Läraren avslutar lektionen med att prata om vikten av att ta sig 
tid att kontrollera sina svar och ställa sig frågan om svaret är rimligt. Därefter avbryts 
momentet med en rörelsepaus för att sedan övergå i ett annat ämnesområde. Denna 
avslutande lektion följs till skillnad från tidigare lektioner inte upp av en reflektion. 
Den planeras genomföras efter att läraren genomfört eftertestet och att resultaten är 
analyserade.  
 
Analytisk sammanfattning av lärarens frågor 
Analysen visar att det att det sker en variation av frågor under lektionen i förhållande 
till tidigare lektioner. Läraren använder sig till stor del av förklaringsfrågor under 
denna lektion. Ett sker även en form av variation inom de förklarande frågorna 
jämfört med tidigare lektioner. Läraren utgår från ett påhittat fel och frågar eleverna 
följande frågor. Vilken tankevurpa kan jag ha gjort? och Hur kan jag ha tänkt här? 
I analysen av ovan återgivna dialog synliggörs att läraren tar in fler elevers tankar 
än under tidigare genomförda lektioner. Läraren visar på en medvetenhet angående 
elevers förmåga att kritiskt kunna granska sina svar.  
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Eftertest 
Dagen efter genomför läraren eftertestet med eleverna under samma förutsättningar 
som vid förtestet. Eftertestet kopieras och kodas i likhet med förtestet. Därefter rättas 
det och resultaten förs in i samma tabeller som förtestet för att sedan översättas i 
diagram. Därefter genomfördes en avslutande reflektion mellan mig och läraren i 
vilken elevernas resultat diskuterades.  
 
Avslutande analys av lärarens frågor i undervisningen 
Reflektionen inleddes med att vi tillsammans gick igenom elevernas resultat på för- 
och eftertesten.  
 
Diagram 3. Diagram över gruppens resultat för de tio genomförda uppgifterna. Totalt deltog 13 
stycken elever i för- och eftertest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 4. Diagram för individuella resultat av för- och eftertest för de tio genomförda uppgifterna. 
De 13 elever som deltog är kodade med en bokstav från A till M. 
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Diagram 3 och 4 visar att det sker en generell förbättring av elevernas prestation på 
eftertestet jämfört med förtestet. Alla elever förutom två har förbättrat sina resultat. 
Vi samtalar kring de uppgifter som flest elever visar svårigheter med och vid 
granskning av den sista uppgiften (10. 16-_=7) visar det att det är flera som räknar 
fel. Det vill säga att de eleverna har problem men huvudräkningen för uppgiften. 
Det är endast en elev som har räknat åt fel håll vilket flera elever gjorde vid förtestet. 
Överlag konstaterar vi att eleverna har förbättrat sina kunskaper angående 
likhetstecknets betydelse kopplat till öppna utsagor. Det är däremot svårt att avgöra 
om resultaten beror på att lärarens frågor. Om lärarens frågor i vidare utsträckning 
avkrävt eleverna på ett mer uttömmande svar i jämförelse med första lektionen. 
Därefter samtalar vi om den variation undervisningen har innehållit och vad de kan 
betyda för elevernas resultat. Följande dialog utspelar sig mellan mig och läraren. 
Vidare diskuterar vi mångfald av frågor i matematikundervisningen. Följande 
dialoger tyder på en variation av lärarens uppfattning angående samtalets betydelse 
för eleverna. 

121. L: Det viktigaste med att samtala och resonera är att eleverna får höra hur 
kamrater tänker och att det kan bidra till att eleverna skapar en bättre 
förståelse istället för att bara jag berättar hur jag tänker. 

122. P: Ja det kan ju mycket väl vara så att eleverna förstår bättre av varandra.  

123. L: Mm och genom att de sätter ord på sina tankar så kan de antingen upptäcka 
att de hamnat i en tankevurpa eller bli bekräftade i att de tänkt logiskt. 

 

124. L: Jag tror ju väldigt mycket på att tillsammans prata matte. Hur tänkte du? 
Att det blir synligt för eleverna att man kan tänka på olika sätt. För det är ju 
så att vi lärare tänker på ett sätt eller två eller tre sätt, men barnen kanske har 
fyra eller fem eller sex sätt att tänka på. Vi är ju alla olika och genom att tala 
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om det så blir det tydligt för dem och då kan de lära sig knep av varandra. Jag 
tror man vinner mycket på att samtala och att sätta ord på sina tankar. Vi vill 
ju att eleverna ska använda mattespråket, men för de svaga eleverna kan de 
innebära att det bara blir tomt prat och att de inte förstår alls. Men om de 
istället får höra från sina kamrater med vanliga ord och även beskriva sina 
egna tankar med sina ord så kan de befästa kunskapen på ett bättre sätt 

 
Reflektionen avslutas med att vi samtalar om ansvaret att vara lärare. Min informant 
beskriver att hen gärna skulle vilja ha mer tid till matematik. Den tiden skulle hon 
utnyttja till att arbeta mer med problemlösning så att eleverna får vara kreativa och 
utforska tillsammans med varandra och läraren. På så sätt blir det naturligt att 
reflektera och analysera. Jag berättar för informanten hur matematiklärarna arbetar 
i Japan. De startar varje nytt område med problemlösning. Problemet alltid är 
förankrat i elevernas tidigare kunskaper samtidigt som de utmanas att utforska det 
nya området. Läraren responderar att det är ett intressant arbetssätt som hon skulle 
vilja bekanta sig med. Hen framhåller att det är svårt att hinna med allt och att hon i 
respekt mot skolan vill använda sig av det lektionsmaterial som de köpt in. Läraren 
lyfter att de har ett bra arbetsmaterial, men att om tiden fanns skulle den användas 
till problemlösning vilket framkommer i den nedan återgivna dialogen. 

125. L: Jag önskar att vi kunde få mera matte timmar, för de behöver allt de här 
med rutiner och räkna. Vi skulle behöva två lektioner i veckan till att bara 
jobba med spännande problemlösning. För den behöver ju få ta tid. Det 
kanske bara är ett problem man jobbar med i sextio minuter. Ja jag skulle vilja 
ha mer tid för ett sådant arbetssätt. Det är så svårt att prioritera så att eleverna 
får det de behöver i varje ämne. Ibland kan jag känna att jag inte vill prioritera 
bort matteboken heller. Dels innehåller den bra material och en variation av 
svårighetsgrad. Skolan har ju lagt dyra pengar på lektionsmaterial genom 
dessa böcker och då känns det konstigt att inte använda dem fullt ut.  

 
I följande dialog framkommer lärarens upplevelse av en akut tidsbrist. Läraren 
upplever en press att förhålla sig till inköpt läromedel trots att intresset finns för att 
skapa ett samtalande klassrum. Detta framkommer också i följande dialog. 

126. L: Det är ju ett intressant arbetssätt. Jag tycker det är roligt och nyttigt när 
eleverna får sitta i grupp och prata matematik istället för att eleverna ska sitta 
och arbeta självständigt.  

127. P: Ja eller att läraren alltid berättar för eleverna hur det är och vilka regler som 
gäller. På så sätt får de experimentera och utforska matematiken. 

128. L: Ja jag skulle vilja ha mer tid för ett sådant arbetssätt. Det är så svårt att 
prioritera så att eleverna får det de behöver i varje ämne. Ibland kan jag känna 
att jag inte vill prioritera bort matteboken heller. Dels innehåller den bra 
material och en variation av svårighetsgrad. Skolan har ju lagt dyra pengar på 
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lektionsmaterial genom dessa böcker och då känns det konstigt att inte 
använda dem fullt ut.  

Analytisk sammanfattning – lärarens frågor 
Läraren visar på insikt av olika frågors effekt i undervisningen. Hen lyfter fram de 
elever som har svårt att tala inför grupp och då framförallt när det kommer till frågor 
vilka kräver ett mer uttömmande svar. Läraren lyfter att dessa elever kan stärkas 
med hjälp av parövningar där läraren kan stötta med resonerande frågor. Läraren 
lyfter även vikten av att eleverna hålls intresserade. Hen menar att laborativa 
material där eleverna tillåts vara aktiva skapar ett engagemang och intresse vilket 
går att använda som grund för vidare diskussioner. Under analysen blir det också 
synligt att läraren upplever en viss frustration angående tid i förhållande till 
matematiklektioner. Hen menar dels att matematiktimmarna upplevs för få samt att 
de till stor del används till räkning i matematikboken. 
 
6.2 Frågor i undervisningen 
Här kommer analysresultatet presenteras av lärarens frågor i undervisning av 
likhetstecknets betydelse. Genom analys av observationsrapporter från samtliga tre 
genomförda observationer och av samtliga tre transkriberingar från 
reflektionstillfällena framkommer det att Läraren använder en mångfald av frågor i 
undervisningen. Resultatet av presenteras i tre olika kategorier. Kategorierna utgör 
de frågor som blev synliga under observationerna. Den tre kategorierna är 
Beräkningsfrågor, Kontrollfrågor och Förklaringsfrågor. 
 
Beräkningsfrågor i undervisningen 
Analysresultatet visar att läraren konsekvent använder sig av beräkningsfrågor i 
undervisningen. Under den första observationen framkom det att läraren till stor del 
använder sig av dessa frågor när hen samtalar med eleverna. Nedan återgivna utdrag 
ur observationsrapporterna visar på den variation av beräkningsfrågor som läraren 
använder sig av under samtliga observationer. 

1. L: Är det lika på båda sidor om likhetstecknet? 

11. L: Vad blir det här? 

 

12. L: Vilket är det hemliga kortet? 
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84. L: Vilke 

 

23. L: Ja det stämmer och vad tar vi bort för att det ska bli 7? 

Under reflektionen efter den första observationen ombeds läraren själv reflektera 
vilka olika frågor hen använde under lektionen. Den nedan återgivna dialogen tyder 
på att lärarens uppfattning av öppna frågor förväxlas med öppna problem. 

37. P: Om du funderar en liten stund på den här lektionen. Kan du beskriva vilka 
frågor du upplever att du använder dig av? 
[en stunds tystnad] 

38. L: Mmm det blev mest frågor under momentet när jag hade likhetstecknet på 
tavlan [läraren syftar till momentet när de arbetade i helgrupp med 
gungbrädan]. Då blev det ganska mycket öppna frågor tänker jag. Där jag frågar 
eleverna - Hur vill ni göra för att det ska bli lika? Och sedan spinna vidare på 
deras tankegångar. Så de frågorna är inte för styrda. Sedan brukar jag alltid 
fråga om de är överens. 

Kontrollfrågor 
Analysarbetet av hur läraren använder kontrollfrågor i undervisningen tyder på att 
läraren använder denna typ av fråga på liknande sätt under samtliga observationer. 
Hen använder i princip alltid en kontrollfråga i slutet av ett samtal för att kontrollera 
att alla är av samma uppfattning. 

3. L: Har jämnvikt uppnåtts? 

 

11. L: Håller alla med? 

 

46. L: Stämmer det här? 
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66. L: Är det någon som har en annan uppfattning? 

Utdraget nedan visar på läraren har en avsikt med användningen av kontrollfrågor. 
Hen syftar i den här kommentaren på hur kontrollfrågor används efter att ett 
utforskande samtal ägt rum mellan elever och lärare. 

100. L: Jag ville se om de ändrat inställning på grund av att de hört olika 
resonemang. Eftersom jag aldrig bekräftade om de hade rätt eller fel så 
möjliggjordes den typen av uppföljning. Det är härligt när eleverna själva kan 
övertyga varandra med sina tankegångar. Att deras ord kan göra att kamraterna 
får en annan förståelse.  

Förklaringsfrågor 
Analysen från de två sista observationsrapporterna tillika de lektioner där 
samplanering ligger till grund för lektionsupplägget tyder på en mångfald av 
lärarens frågor i undervisningen av likhetstecknets betydelse. Dialogerna nedan är 
utdrag från båda observationsrapporterna och där framkommer det att läraren i stor 
utsträckning använder förklaringsfrågor i undervisningen. I analysen synliggörs att 
dessa frågor alltid leder till ett mer uttömmande svar från eleverna där de motiveras 
att reflektera över sitt svar. 

48. L: Hur tänkte du då?  

 

88. L: Kan du berätta mer om hur du kom fram till det? 

 

114. L: Hur hade jag tänkt då tror ni? Vilken tankevurpa kan jag ha gjort? 

 

112. L: Hur hade jag tänkt då tror ni? Vilken tankevurpa kan jag ha gjort? 

6.3 Samtalets betydelse 
Under analysarbetet utkristalliserades kategorin samtalets betydelse. Det framkom 
under samtliga reflekterande moment att läraren är medveten om vikten av att 
samtala om matematik. Läraren framhåller att eleverna på så sätt kan få en vidare 
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förståelse för att det finns olika strategier för att lösa ett problem. Läraren poängterar 
att det är viktigt att eleverna får sätta ord på sina tankar och på så sätt möjliggöra för 
upptäckt av eventuella misstag. Genom att läraren ställer frågor där eleverna 
motiveras att beskriva sina tankar kan klasskamrater skapa sig en djupare förståelse 
för lärandeobjektet.  I den nedan återgivna dialogen framkommer det att läraren har 
en medvetenhet angående de frågor hen använder i matematikundervisningen. 
Läraren framhåller vikten av att eleverna genom samtal kan övertyga varandra om 
vad som är ett rimligt svar. Läraren menar att genom att hen aldrig bekräftar om 
deras svar är rimligt eller ej möjliggörs för ett sådan samtal. 
 

100. L: Jag ville se om de ändrat inställning på grund av att de hört olika 
resonemang. Eftersom jag aldrig bekräftade om de hade rätt eller fel så 
möjliggjordes den typen av uppföljning. Det är härligt när eleverna själva kan 
övertyga varandra med sina tankegångar. Att deras ord kan göra att 
kamraterna får en annan förståelse.  

101. P: Ja precis de når varandra på ett annat sätt än lärare elev kan göra. 

 
I dialogen nedan framkommer lärarens uppfattning om vikten av att elever får sätta 
ord på sina tankar så att hela klassen kan ta del av dem och på så sätt skapa sig en 
vidare förståelse. Andemeningen jag kunde utläsa ur analysarbetet var att eftersom 
alla elever lär in på olika sätt kan det underlätta när en klasskamrat beskriver sina 
tankar med egna ord. På så sätt kan övriga elever dra nytta och eventuella 
frågetecken redas ut. 
 

124. L: Jag tror ju väldigt mycket på att tillsammans prata matte. Hur tänkte du? 
Att det blir synligt för eleverna att man kan tänka på olika sätt. För det är ju 
så att vi lärare tänker på ett sätt eller två eller tre sätt, men barnen kanske har 
fyra eller fem eller sex sätt att tänka på. Vi är ju alla olika och genom att tala 
om det så blir det tydligt för dem och då kan de lära sig knep av varandra. Jag 
tror man vinner mycket på att samtala och att sätta ord på sina tankar. Vi vill 
ju att eleverna ska använda mattespråket, men för de svaga eleverna kan de 
innebära att det bara blir tomt prat och att de inte förstår alls. Men om de 
istället får höra från sina kamrater med vanliga ord och även beskriva sina 
egna tankar med sina ord så kan de befästa kunskapen på ett bättre sätt.  

Lärarens uppfattning om uttömmande svar framkommer i dialogen nedan. Det går 
där att skönja att läraren gärna vill och är intresserad av att höra elevers tankar, men 
att ibland kan det vara svårt att få elevernas uppmärksamhet fullt ut. Har eleverna 
en dålig dag upplever läraren fördelar med frågor som kräver snabba svar. Läraren 
menar att för att eleverna ska kunna dra nytta av ett resonerande arbetsförlopp 
behöver de ha lugnet och koncentrationen att lyssna på varandra.  
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103. P: Hur upplever du ett resonerande undervisningsförlopp? 

104. L: Jag tycker ju att det är kul och intressant att höra deras tankegångar genom 
att ställa frågor som Hur tänkte du? Jaha du tänkte så, men hur tänkte du? 
Jaha båda är ju rätt, men ni tänkte på olika sätt. På så sätt får man ju fram det 
också.  

105. P: Finns det gånger du väljer att inte använda uttömmande frågor till eleverna? 

106. L: Ibland kan det vara det här att de har svårt att lyssna på varandra. Att man 
kör snabba svar istället. För det krävs ju att du orkar lyssna på kompisen. Så 
det är väl mer det som kan styra. Annars är det ju bara fördelar med 
resonerande frågor. När de får möjlighet att reflektera och dela med sig av det 
med sina kamrater av olika sätt att tänka. Så det är väl mer ibland man bara 
vill ha snabba svar för att komma vidare. 

 
6.4 Frustration att inte räcka till 
Under analysförloppet blev det tydligt att läraren upplever en oro att inte räcka till 
som hen önskar för alla elever. Läraren beskriver att denna grupp är kunskaps svag 
vilket medför en större oro hos läraren att eleverna ska nå målen. Läraren nämner 
vid flertalet tillfällen att tiden upplevs knapp. Hen menar på att det är svårt att 
prioritera hur tiden ska disponeras. Läraren hade gärna sett att de hade fler 
matematiklektioner inplanerade i elevernas skoldag. I dialogen nedan synliggörs att 
läraren upplever en tidsbrist. Vid det här tillfället startades lektionen sent på grund 
av oroligheter och osämja mellan eleverna på föregående rast. Läraren menar att hen 
skulle vilja ha tid och ro att stanna upp där behovet finns. Planen för denna lektion 
var att eleverna skulle få sätta ord få sina tankar vilket läraren arbetade med 
genomgående under lektionen. Däremot framgår det vid den efterföljande 
reflektionen att läraren känner en viss frustration över att tiden inte fanns att stanna 
upp och höra vad fler elever tänkte 

96. L: Jag tänker ändå att vi fick med alla moment som vi planerat och att vi 
faktiskt hann med att stanna vid moment som visade sig vara kluriga på 
vägen. Att vi inte bara körde vidare utan stannade upp och la lite extra tid 
där. Då kunde vi reda ut det också så att vi inte bara körde på. Sen blev 
det lite tid till frågor. Jag tänker att det blev lite mindre tid för eleverna 
att berätta hur de tänkt än vad jag planerat.  

97. P: Tänker du på dina frågor till eleverna? 

98. L: Ja jag skulle vilja kunnat ställa fler frågor som Hur tänkte du nu? 
Liksom att vi kunnat lyssna på fleras tankar.  

Under analysarbetet framkom det att läraren upplever en viss kluvenhet angående 
läromedlet de använder i skolan. Läraren framhåller att hen är mycket nöjd med 
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läromedlet då det ges stort utrymme för anpassning för eleverna. Det finns extra 
material och lite utmaningar för de elever som ligger i framkant samtidigt som att 
elever som är i svårigheter inte behöver känna en press att de ska hinna med alla 
moment i varje kapitel. Den frustration läraren visar beror på en inneboende press 
att använda läromedlet i vid utsträckning på lektionstimmarna. Detta synliggörs i 
den nedan återgivna dialogen. Läraren framhåller att hen skulle vilja ha mer tid att 
genomföra laborativa lektioner där eleverna inbjuds till samtal oftare. 

125. L: Jag önskar att vi kunde få mera matte timmar, för de behöver allt de här 
med rutiner och räkna. Vi skulle behöva två lektioner i veckan till att bara 
jobba med spännande problemlösning. För den behöver ju få ta tid. Det 
kanske bara är ett problem man jobbar med i sextio minuter. Ja jag skulle vilja 
ha mer tid för ett sådant arbetssätt. Det är så svårt att prioritera så att eleverna 
får det de behöver i varje ämne. Ibland kan jag känna att jag inte vill prioritera 
bort matteboken heller. Dels innehåller den bra material och en variation av 
svårighetsgrad. Skolan har ju lagt dyra pengar på lektionsmaterial genom 
dessa böcker och då känns det konstigt att inte använda dem fullt ut.  

I dialogen nedan framkommer lärarens medvetenhet angående att elevers tankar 
genom samtal får för lite tid under matematiklektionerna. Det framkommer att 
elevers tankar om olika lösningar vanligtvis används vid problemlösning. Läraren 
kopplar med andra ord matematiska samtal till problemlösning. 

105. P: Ser du några svårigheter med att använda frågor där det ställs lite högre 
krav på elevernas svar? Att det krävs ett mer uttömmande svar. 

106. L: Nej det är nog mer att jag gör det för lite för det är ju jätteroligt. Vi brukar 
köra problemtal på tavlan och att man då också får förklara. Jaha du tänkte så 
och du tänkte så, men att båda kom fram till samma svar. På så sätt synliggörs 
olika strategier. Problemlösning möjliggör för sådana typer av frågor på ett 
bra sätt. Då kommer man åt deras resonemang på ett bra sätt 

 
6.5 Sammanfattande resultat 
Genom analysarbetet blir det tydligt att det sker en utveckling angående variationen 
av lärarens frågor under studiens gång. Läraren inleder med att använda sig till stor 
dela av beräknings- och kontrollfrågor till eleverna. Det skapas inte någon 
diskussion kring de svar elever ger. Under de samplanerade lektionerna sker en 
variation av användning av lärarens frågor i matematikundervisningen. Läraren 
använder fortfarande beräknings- och kontrollfrågor, men kombinerar de på ett fint 
sätt med frågor som kräver eleven på ett resonerande svar. Det framkommer ur den 
första reflektionen är att läraren och jag är av olika uppfattningar gällande vilka 
frågor läraren använder under den första lektionen. Läraren är av uppfattningen att 
hen använder öppna frågor till eleverna då svaren ej var förutbestämda. Min 
uppfattning är att lärarens frågor är i gränslandet mellan slutna och öppna frågor. 
Den uppfattningen har jag eftersom svaren går att påverka men att de inte leder till 
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ett vidare samtal. Det framkommer att läraren gör ett medvetet val i vilka frågor hen 
väljer att använda. Läraren menar på att olika frågor har olika syften. Under senare 
reflektioner tydliggörs att vi delar intresset att höra på elevers tankar och vikten av 
att låta dem komma till tals. Däremot framkommer det att läraren upplever en 
tidspress att hinna med ett sådant arbetssätt. Läraren menar på att det är enklast att 
arbeta med elevers tankar genom problemlösning. Hen menar att det är svårt att få 
matematiklektionerna att räcka till. Under analysen synliggörs lärarens tankar till att 
förhålla sig till läromedlet i respekt mot skolan. Läraren framhåller att de tär svårt 
att få till ett resonerande klassrum när läromedlet ska följas.   
 
7 Diskussion 
I den här delen av arbetet kommer olika diskussioner att föras. Syftet för den här 
studien diskuteras tillsammans med resultatet av den empiriska undersökningen. 
Detta kopplas i sin tur till tidigare forskning. Därefter diskuteras metoden. Hur den 
föll ut och vad som hade kunnat göras på ett annorlunda sätt.  
 
7.1 Resultatdiskussion 
Det här stycket avser besvara och diskutera syftet med studien utifrån 
forskningsfrågorna. Avsnittet delas därför in i två områden. Det första området 
handlar om vilken mångfald av frågor läraren använder under arbetets gång samt 
varför dessa frågor valt ut. Det andra stycket fokuserar på lärarens upplevelse av 
öppna och slutna frågor i undervisning samt vilka fördelar respektive nackdelar 
läraren upplever med dessa. Den empiriska undersökningen resulterade i ett vidare 
resultat än syftet beskriver. Då dessa resultat anses vara av intresse för det 
matematiska klassrummet kommer det att vara en del av resultatdiskussionen. 
 
7.1.1. Kan lärares medvetenhet angående frågor leda till en förändring av 
matematikundervisningen?  
Den här studien har fördjupat mitt intresse för den stora och komplexa frågan hur en 
förändring av matematiklektionerna ska kunna ta form då det tycks vara djupt inrotat 
att strikt följa ett läromedel? Resultatet i den här studien visar att genom att förändra 
lärarens frågor till eleverna skapas möjligheter för ett mer resonerande klassrum där 
elevernas intresse för matematiken tillåts växa genom samtal om matematik. Precis 
som läroplanen för matematik framhåller ska matematiken sträva efter att utveckla 
elevernas förmåga att föra matematiska resonemang och argumentera logiskt 
(Skolverket, 2017 b, s. 56).  I kommentarmaterialet från skolverket lyfts 
matematiska resonemang som ett medel för att hjälpa eleverna att upptäcka 
matematiken (Skolverket, 2017 a, s. 10). Studiens resultat visar på att lärares 
medvetenhet om att skapa en variation av frågor i undervisningen kan inspirera 
eleverna till samtal vilka i sin tur leder till att ett intresse för matematikämnet väcks. 
Genom till viss del frångå läromedlet och istället arbeta med gemensamma 
arbetsuppgifter där elevernas tankar får ta stor plats kan läraren stötta eleverna till 
att upptäcka matematiken. Lärarens stöd kan i takt med att eleverna blir mer van vid 
att alltid reflektera över sina tankar och svar sakta avta. Precis som Clark och Holton 
(2006, ss. 130-131) framhåller är det ett sätt att få eleverna att klara av motgångar 
och hinder på egen hand. Eleverna kan då gå tillbaka i tanken hur läraren agerade 
vid tidigare problem och på så sätt ställa de kritiska frågorna till sig själv. Genom 
att argumentera för sin lösning kan misstag och svagheter uppmärksammas. Genom 



 

49 
 

att vara sin egen lärare kan eleverna själva kritiskt granska sina svar och 
tillvägagångsätt och på så sätt komma fram till andra lösningsmetoder.  
 
Varför är det av vikt att genomföra en förändring av matematiklektionerna? Jo precis 
som Kornhall (2014, ss. 93-94) framhåller behöver en förändring av 
matematikundervisningen ta form då genomgångar följt av enskild räkning lätt 
dödar elevernas lust att utforska området. Genom att skapa ett samtalande klassrum 
där kreativiteten får flöda väcks elevernas lust att experimentera och själva upptäcka 
matematiken i vardagen. På så sätt knyts matematiken till elevernas intressen och 
kan bli vardags- och elevnära. Vid den inledande lektionen observerade jag att 
läraren använde sig av beräknings- och kontrollfrågor till stor del i undervisningen. 
Lärarens frågor vid detta moment avkrävde ett ej uttömmande svar av eleverna. 
Däremot var svaret ej givet utan olika svar var möjliga i likhet med ett öppet 
problem. Vid de två sista observationerna framkommer det att läraren använder sig 
av en större variation av frågor i undervisningen. Hen är noga med att alltid förhöra 
sig hur eleverna tänker i alla förekommande uppgifter. Vid den andra lektionen sker 
något intressant vid en av genomgångarna. Eleverna är inte helt överens och läraren 
frågar eleverna hur de tänker. Detta leder i sin tur till en diskussion mellan flera 
elever i klassen. Det här tyder på den goda effekt ett resonerande klassrum har på 
elevernas intresse på matematiken. Genom elevernas diskussion och genom viss 
stöttning av läraren kunde gruppen bringa klarhet i området de var oense om. Precis 
som Perry, Vandersoep, Yo (1993, s. 33) och Boaler (Boaler, 2011, ss. 156-157) 
framhåller inbjöd dessa frågor eleverna till ett mer resonerande klimat. Genom att 
fortsätta med dessa frågor samt komplettera dem med Varför-frågor kan eleverna på 
sikt nå en djupare kunskap. Genom dessa frågor motiveras eleverna att bli medvetna 
om sina tankar och att klasskamrater får en vidare förståelse för att det finns olika 
sätt att lösa ett och samma problem.  
 
7.1.2 Lärares öppna frågor kan lätt förväxlas med öppna svar i 
problemlösningssituationer 
Under det inledande observationstillfället får jag som ovan beskrivet uppfattningen 
att läraren inte använder öppna frågor i någon större utsträckning. Vid efterföljande 
reflektion ber jag läraren berätta sin uppfattning angående de frågor hen använde sig 
av. Där framkommer det att vi har skilda uppfattningar vad som är en öppen 
respektive sluten fråga. Läraren menar att hen använder öppna frågor eftersom 
svaren är öppna vilket innebär att eleverna kan påverka innehållet likt ett öppet 
problem. Vi samtalar vidare kring våra skilda uppfattningar angående detta. Läraren 
visar intresse för min uppfattning vilket leder till att jag förklarar att jag uppfattar 
att öppna frågor kräver att eleverna ger ett resonerande svar. Detta leder oss vidare 
i diskussionen kring samtalets betydelse för eleverna kunskapsinhämtning. Lärarens 
vilja att använda resonerande frågor lyser starkt igenom vid flera av de genomförda 
reflektionerna och de samplanerande momenten. Vi är överens om de positiva 
effekter de har på elevernas kunskapsinhämtning. Läraren nämner vid flertalet 
tillfällen att genom att sätta ord på sina tankar kan ljus spridas över lärandeobjektet 
både för eleven själv och för dess klasskamrater. Detta resonemang korrelerar väl 
med flertalet studier vilka visar på att elevers resonemangsförmåga påverkar 
elevernas förmåga till kunskapsinhämtning. Boaler (2011, ss. 156-157) Perry, 
Vanderstoep och Yo (1993, s. 33) framhåller vikten av att elevers 
resonemangförmåga ständigt sätts i fokus. Genom att stötta eleverna med öppna 
frågor vilka Mason (2000, s. 98) menar är frågor som visar på lärarens genuina (min 
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översättning) intresse för elevernas svar. Mason (2000, s. 98)syftar till att svaren ej 
går att gissa sig till och att de är av mer beskrivande och resonerande art. Genom 
läraren konsekvent använder resonerande frågor blir eleverna mer uppmärksamma 
på sina tankegångar och kan med hjälp av dessa frågor med tid ta sig förbi 
svårigheter på egen hand (Boaler, 2011, s. 134; Mason, 2000, s. 99; Hmelo-Silver, 
Duncan, & Chinn, 2007, s. 99). Det läraren upplever som svårt med dessa typer av 
frågor är att de framförallt används för lite i den dagliga undervisningen. Det vill 
säga läraren framhåller att de är svåra att kombinera med den ordinära 
matematiklektionen. Genom analysarbetet får jag känslan av att läraren känner en 
press att arbeta med det läromedel som skolan valt att satsa på. Genom att 
undervisningen kretsar kring arbete i en lärobok sker en stor del av 
kommunikationen mellan lärobok och elev vilket innebär att fördelarna med ett 
resonerande klassrum uteblir. Läraren framhåller läroboken som ett av de bättre 
materialen hen arbetat med då det till stor del är nivå anpassat och att det alltid finns 
utmaningar för de elever som behöver det. Genom reflektionerna och 
samplaneringarna framgår det att läraren och eleverna uppskattar att arbeta med 
laborativt material och att eleverna får vara delaktiga och påverka undervisningen. 
Läraren lyfter även fram deras arbete med problemlösning och att de där arbetar 
konsekvent med att belysa elevers tankar och lösningsmetoder. Svårigheten ligger i 
att tiden blir för knapp för att arbeta med problemlösning på regelbunden basis.  
 
Resultatet i den här studien leder mig till en fundering hur man skulle kunna förändra 
matematikundervisningen för att möjliggöra för ett mersamtalande klassrum där 
samtalet får ta en mer central roll än läroboken. Målsättningen bör vara att 
möjliggöra för att flera elever ska kunna upptäcka mystiken i matematiken och bli 
inspirerade av ett mer experimentellt och utforskande arbetssätt. Vad är det som gör 
att denna förändring är så svår att genomföra? Beror det på läroplanens utformning 
eller beror det på att det är svårt att bryta något som är sedan länge inarbetat av 
matematiklärare? Problemlösning skulle kunna vara en väg att gå för att nå ett mer 
samtalande klassrum. Genom att arbeta med problemlösning med elevnära koppling 
kan elevernas lust väckas för matematiken de ett experimentellt arbetssätt ofta 
tilltalar elever. På så sätt kan elevers nyfikenhet väckas och stämpeln av att 
matematiken är ett tråkigt ämne där eleverna endast lär sig procedurer tvättas bort.  
 
7.2 Metoddiskussion 
Studiens metod har valts ut för att underlätta att syftet ska kunna besvaras. Då syftet 
med studien är att undersöka hur lärares frågor kan påverka elever till utforskande 
samtal vid undervisning av likhetstecknets betydelse. Det ansågs självklart att 
studien skulle genomföras med en kvalitativ metod (Eriksson Bajaras, Forsberg, & 
Wengström, 2013, s. 53). Efter många om och men valde jag att genomföra en 
fallstudie (Yin, 2007, ss. 61-63). Det blev då möjligt att göra en djupare granskning 
av endast en lärare. Det extrema fallet valdes eftersom studien som just den här 
läraren utsattes för anses vara relativt ovanlig för en aktiv lärare i årskurserna 1–3. 
Det har varit bitvis svårt att beskriva tillvägagångsättet för den här studien. Jag har 
därför lagt ner mycket tid på metodbeskrivningen och analysförfarandet för att på 
så sätt höja studiens reliabilitet. Det gör att studien kan anses ha god transparens. 
Transparensen skulle säkerligen kunna bli bättre om en mer vanligt förekommande 
metod använts (Yin, 2007, ss. 27, 63). Dock anses denna metod viktig då den skulle 
kunna användas bland verksamma lärare. Det var en avgörande anledning till att 
metoden formades med inspiration av en learning study. Genom vissa förenklingar 



 

51 
 

är det en metod som lärarlag skulle kunna använda sig av för att höja kvaliteten på 
undervisningen och i förlängningen skapa undervisning som vilar på vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet. Viktigt är dock att processerna noga dokumenteras. 
 
Genom att genomföra en mindre version av en fullskalig learning study 
möjliggjordes en eventuell utveckling av lärarens medvetenhet om användning av 
frågor i undervisningen av likhetstecknets betydelse. Det öppnades då upp för 
utforskande samtal kring lektionernas utfall hos eleverna. För att kunna kontrollera 
huruvida elevernas resultat förändras under studiens förlopp valde jag att låta läraren 
genomföra ett för- och ett eftertest. De båda testen var exakt lika utformade för att 
en direkt jämförelse skulle vara möjlig. Testen var till hjälp för den avgränsning av 
lärandeobjektet som läraren valde. Från första början var tanken att utformningen 
av studien endast skulle innehålla en cykel. Det här förändrades under arbetets gång 
på grund av att läraren upplevde att den samplanerade lektionen inte genomfördes 
som den var tänkt. Därav valde vi att förlänga studien med en cykel till. Det är en 
styrka med studiens cykliska utformning att den går att förlänga med flera cykler. 
Något som kan ha försvårat studiens replikerbarhet är min påverkan i 
arbetsförloppet. Det har varit en självklar del att jag framförallt under de 
samplanerande momenten skulle kunna komma att påverka lektionernas utformning 
eftersom jag intar en roll som en kollega. Syftet med studien är att undersöka hur 
lärares frågor kan påverka elever till utforskande samtal vid undervisning av 
likhetstecknets betydelse. Det ansågs då relevant att först undersöka lärarens 
ursprungliga medvetenhet för att sedan påverka och eventuellt öppna upp för en 
större medvetenhet för hur läraren kan påverka eleverna genom en variation av 
frågor. Jag har därför varit noggrann med att beskriva vilka moment jag tillåts 
påverka läraren i större utsträckning för att resultatet ska bli trovärdigt.  
 
En svaghet med studien är att den endast innefattar en lärare och en klass. Det skulle 
ha givit studien mer tillförlitlighet om det varit flera lärare som deltagit i studien. 
Det hade då blivit möjligt att väga lärarnas olika uppfattningar mot varandra för att 
utröna skillnader och likheter. Det hade även varit intressant om det funnits en 
kontrollgrupp. Kontrollgruppen skulle kunna ha genomfört för och eftertest i likhet 
med den observerade klassen. Kontrollgruppen skulle däremot endast arbetat med 
läromedlet eller annat lämpligt material som berör likhetstecknets betydelse. På så 
sätt skulle testresultaten bli mer tillförlitliga. Det har för den här studien inte varit 
möjligt att använda sig av flera lärare eller en kontrollgrupp. Detta beror på bristen 
av lämpliga lärare inom samma skola. Det beror även på tidsbrist för utförandet av 
den empiriska undersökningen.  
 
Denna metod är något som känns ytterst relevant för mitt kommande yrkesliv. 
Genom att testa detta utvecklande arbete i mindre skala tillsammans med en 
hängiven lärare har ett djupt intresse väckts för vidare utvecklingsområden. Jag ser 
dessa verktyg som en otrolig möjlighet för framtida utveckling inom läraryrket i 
stort och i synnerhet för en förändring av matematikundervisningen i den svenska 
grundskolan. Genom att återkommande öppna upp för ett utvecklande arbetsförlopp 
tillsammans med inspirerande kollegor är chanserna goda för att en förändring sakta 
kan ta form. 
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7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Genom denna studie har ett intresse väckts för vidare forskning inom området 
lärarens frågor i undervisning. Det skulle vara av intresse att genomföra en mer 
storskalig undersökning där tidsomfånget tillåts vara av längre slag. Det skulle då 
vara intressant att undersöka om och hur en förändring av matematikundervisningen 
skulle vara möjlig. Det skulle vara intressant att genomföra den i ett lärarlag med 
starka influenser av learning study. Målsättningen skulle då vara att utforska om 
eleverna kan bli mer självständiga i sitt lärande genom att lärarna använder 
scaffolding som metod.  
 
Ett annat intressant forskningsområde som väckts under denna studie är hur ett 
läromedel skulle kunna vara utformat för att tillåta ett mer samtalande klassrum. 
Detta intresse har väckts genom lärarens syn på läromedlet. Det tycks finnas en vilja 
att följa läromedlet till stor del i undervisningen och frågan är då hur ett läromedel 
kan utformas för att möjliggöra ett gott stöd för läraren samtidigt som eleverna 
inspireras till resonemang och intresse att utforska matematiken tillsammans med 
läraren, klasskamrater och läromedlet.



 

 
 

Litteraturförteckning 
Alibali, W. M., Knuth, J. E., Hattikudur, S., McNiel, M. N., & Stephens, A. C. (2007). A Longitudinal 

Examination of Middle School Students' Understanding of the Equal Sign and Equivalent 
Equations. Mathematical Thinking and Learning, 9(3), 221-247. 

Boaler, J. (2011). Elefanten i klassrummet - att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik. Stockholm: 
Liber. 

Bryman , A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (2:a uppl.). Stockholm: Liber. 
Chapin, S. H., & O'Connor, C. (2007). Academically productive talk: Supporting students learning. i I. 

W. (Red), The learning of mathematics (ss. 113-128). Reston: VA: National Council of Teachers 
of Mathematics. 

Clark, D., & Holton, D. (2006). Scaffolding and metacognition. International Journal of Mathematical 
Education in Science and Technology, 37(2), 127-143. 

Eliasson, A. (2013). Kvanitativ metod från början (3:e uppl.). Lund: Studentlitteratur AB. 
Emanuelsson, J. (2001). En fråga om frågor - Hur lärares frågor i klassrummet gör det möjligt att få reda på 

elevernas sätt att förstå det som undervisningenbehandlar i matematik och naturvetenskap. Göteborg: 
Göteborgs universitet. 

Eriksson Bajaras, K., Forsberg, K., & Wengström, Y. (2013). Systematiska litteraturstudieri 
utbildningsvetenskap Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga articklar (1:a uppl.). Stockholm: 
Natur och Kultur AB. 

Fejes, A., & Thornberg, R. (2015). Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. i A. Fejes, & R. 
Thornberg (Red.), Handbok i kvalitativ analys (ss. 16-43). Stockholm: Liber AB. 

Gustavsson, L., & Wernberg, A. (2006). Design experiment, lesson study och learning study. In M. 
Holmqvist (red), Lärande i skolan Learning study som skolutvecklingsmodell (pp. 29-50). Lund: 
Studentlitteratur. 

Hattikidur, S., & Alibali, M. W. (2010). Learning about the equal sign: Does comparing with inequality 
symbols help? Journal of Experimental Child Psychology, 107(1), 15-30. 

Hmelo-Silver, C. E., Duncan, R. G., & Chinn, C. A. (2007). Scaffolding and Achievement in Problem-
Based and Inquiry Learning: A Response to Kirschner, Sweller, and Clark (2006). Educational 
Psychologist, 42(2), 99-105. 

Häggström , J., Bergqvist, M., Hansson, H., Kullberg, A., & Magnusson, J. (2012). Learning study - En 
guide. Göteborg: NCM. 

Kieran, C. (1981). Concepts Associated with the Equality Symbol. Educational Studies in Mathematics, 
12(3), 317-326. 

Kihlström, S. (2007). Fenomenografi som forskningsansats. i J. Dimnäs (Red.), Lära till lärare (ss. 157-
173). Stockholm: Liber AB. 

Kiselman, C., & Mouwitz, L. (2008). Matematiktermer för skolan. Göteborg: Göteborgs Universitet. 
Kornhall, P. (2014). Alla i mål Skolutveckling på evidensbaserad grund. Stockhplm: Natur och kultur. 
Lampert, M. (1990). When the problem is not the question and the solution is not the answer: 

Mathematical knowing and teaching. American Educational Research Journal, 27(1), 29-63. 
Lampert, M., & Cobb, P. (2003). Communication and Language. i J. Kilpatrick, G. W. Martin, & D. 

Schifter, A Research Companion to Principles and Standards for School Mathematics (ss. 237-249). 
Reston: VA NCTM. 

Larsen, A. (2009). Metod helt enkelt (1:a uppl.). Malmö: Greerups utbildning AB. 
Lemke, J. L. (1990). Talking Science: Language, Learning, and Values. Norwood NJ: Ablex Publishing. 
Löwing, M. (2004). Matematikundervisningen konkreta gestaltning En studie av kommunikation lärare - elev 

matematiklektionens didaktiska ramar. Göteborg: Acta universitatis Gothoburgensis. 
Marton, F., & Booth, S. (2000). Om lärande. Lund: Studentlitteratur. 
Mason, J. (2000). Asking mathematical questions mathematically. International Journal of, 31(1), 97-111. 
Nationalencyklopedin. (den 16 11 2017). Kommunikation. Hämtat från 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kommunikation 
NCM. (den 07 03 2018). Nationellt Centrum för Matematik. Hämtat från http://ncm.gu.se/1B 
Perry, M., Vanderstoep, S. W., & Yo, S. L. (1993). Asking Questions in First-Grade Mathematics 

Classes: Potential Influences on Mathematical Thought. Journal of Educational Psychology, 85(1), 
31-40. 

Powell, S. R. (2012). Equations and the Equal Sign in Elementary Mathematics Textbooks. The 
Elementary School Journal, 112(4), 627-648. 

Riesbeck, E., Säljö, R., & Wyndhamn, J. (2008). Matematiska samtal i klassrummet Introduktion av triangelns 
area i ett komparativt perspektiv. Stockholm: Skolverket. 

Runesson Kempe, U., Kullberg, A., & Marton, F. (2017). What is made possible to learn when using 
the variation theory of learning in teaching mathematics? ZDM Mathematics Education, 49(4), 
559-569. 



 

 
 

Selander, S. (2010). Didaktik - undervisning och lärande. i U. P. Lundgren, R. Säljö, & C. (. Liberg, 
Lärande skola bildning grundbok för lärare (ss. 197-214). Stockholm: Natur och kultur AB. 

Skolforskningsintitutet. (2017). Klassrumsdialog i matematikundervisningen – matematiska samtal i helklass i 
grundskolan. Stockholm: Skolforskningsinstitutet. 

Skolinspektionen. (2009). Undervisningen i matematik - utbildningens innehåll och ändamålsenlighet. Stockholm: 
Skolinspektionen. 

Skolinspektionen. (2009/1010). Att observera och analysera undervisning - Ett kommentarmaterial. 
Kvalitetsgranskning. Undervisning i särskolan. Stockholm: Skolinspektionen. 

Skolverket. (2014). Grundskolan i internationella kunskapsmätningar - kunskap, skolmiljö och attityder till lärande. 
Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2016 a). Skolverket.se. Retrieved from https://www.skolverket.se/om-
skolverket/press/pressmeddelanden/2016/elever-battre-i-matematik-och-naturvetenskap-
1.255609 

Skolverket. (2016 b). Skolverket.se. Retrieved from https://www.skolverket.se/om-
skolverket/press/pressmeddelanden/2016/svenska-elever-battre-i-pisa-1.255881 

Skolverket. (2017 a). Kommentarmaterial till kursplanen i matematik. Stockholm: Skolverket. 
Skolverket. (2017 b). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (4:e uppl.). Stockholm: 

Skolverket. 
Skott , J., Jess, K., Hansen, H., & Lundin, S. (2008). Matematik för lärare, delta didaktik. Malmö: 

Gleerups. 
Uljens, M. (1989). Fenomenografi - forskning om uppfattningar. Lund: Studentlitteratur. 
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning . 

Stockholm: Vetenskapsrådet. 
Yin, R. K. (2007). Fallstudier: design och genomförande. Malmö: Liber. 
Zevenbergen, R. (2000). ”Cracking the code” of mathematics class-room:School success as a function 

of linguistic, social and cultural background. In J. Boaler, Multiple perspectives on mathematics 
teaching and learning (pp. 201-223). Westport CT: Ablex Publishing. 

 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 1 Informantbrev till lärare 

 
 

Informationsbrev till lärare i årskurs 1 – 3 för en studie om en 
lärares frågor i undervisning gällande likhetstecknets betydelse. 
 
Hej! Jag heter Pernilla Lundkvist och studerar till F – 3 lärare vid Högskolan 
Dalarna. Jag genomför min sista termin på utbildningen och arbetar med mitt 
examensarbete inom matematikdidaktik. Examensarbetet innehåller en empirisk 
studie där syftet med studien är att undersöka hur lärares frågor kan påverka elever 
till utforskande samtal vid undervisning av likhetstecknets betydelse. 
 
I denna studie är en lärare som innehar lärarlegitimation för matematik för årskurs 
1 – 3 alternativt en lärare med gedigen erfarenhet inom matematikdidaktik av 
intresse. Jag är mycket tacksam om just Du vill medverka i denna studie. Studien 
kommer att genomföras genom en cykel där fokus sätts på utveckling av lärarens 
undervisning genom frågor.   
 
Det första tillfället består av en observation där läraren arbetar med likhetstecknets 
betydelse med en efterföljande reflektion. Därefter bokas ett möte där vi tillsammans 
planerar en lektion där Du som lärare inbjuds till en variation i din undervisning av 
likhetstecknets betydelse. Den samplanerade lektionen observeras och följs upp med 
en efterföljande reflektion. 
 
Du som deltar i denna undersökning kommer att garanteras anonymitet. Lika gäller 
skolan och kommunens namn. Materialet kommer endast att behandlas av mig och 
min handledare för att sedan mynna ut i en uppsatts som ska godkännas av 
Högskolan Dalarna. Därefter kommer allt material att förstöras. Den färdiga 
uppsatsen får Du tillgång till om Du önskar det. 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Ditt deltagande i 
undersökningen är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande 
utan motivering. Om du väljer att avbryta ditt deltagande kommer ditt bidrag inte 
ingå i den färdiga uppsatsen. 
 
Vid frågor kontakta mig, mobil: xxx eller via mejl: h14perwe@du.se 
Alternativt min handledare Helén Sterner, telefon: xxx eller mejl: hse@du.se 

Ort/Datum   Underskrift 

_______________________ _________________________________ 

Tack på förhand. 



 

 
 

Bilaga 2 Informantbrev till vårdnadshavare 

 
 

Informationsbrev till rektor för lärare i årskurs 1 – 3 för en studie 
om en lärares frågor i undervisning gällande likhetstecknets 
betydelse. 
 
Som vårdnadshavare tillfrågas du härmed om ditt barn får delta i denna studie. 
 
Hej! Jag heter Pernilla Lundkvist och studerar till F – 3 lärare vid Högskolan 
Dalarna. Jag genomför min sista termin på utbildningen och arbetar med mitt 
examensarbete inom matematikdidaktik. Arbetet innehåller en empirisk studie där 
syftet med studien är att undersöka hur lärares frågor kan påverka elever till 
utforskande samtal vid undervisning av likhetstecknets betydelse. 
 
Studien kommer att bestå av tre observationstillfällen där eleverna arbetar inom 
matematikämnet. Jag som observant kommer att fokusera på lärarens agerande i 
klassrummet. Jag kommer endast att föra anteckningar om lärarens agerande i 
undervisningen. Eleverna kommer att göra ett för- och eftertest för att resultatet av 
undervisningen ska bli mätbart. Dessa test kommer att kodas så att elevers 
anonymitet kan garanteras. Materialet kommer att förstöras när arbetet är godkänt 
av Högskolan Dalarna. Varken film eller ljudinspelning är aktuellt för denna studie. 
Eleverna kommer heller inte att intervjuas eller bli fotograferade. 
 
Alla elever som deltar i undersökningen garanteras anonymitet. Lika gäller skolan 
och kommunens namn. Materialet kommer endast att behandlas av mig och min 
handledare för att sedan mynna ut i en uppsatts som ska godkännas av Högskolan 
Dalarna. Därefter kommer allt material att förstöras.  
 
Vid frågor kontakta mig, mobil: xxx eller via mejl: h14perwe@du.se 
Alternativt min handledare Helén Sterner, telefon: xxx eller mejl: hse@du.se 

Godkännande av deltagande i studien:  

Elevens namn: _____________________________________________________ 

Vårdnadshavare: ___________________________________________________ 

Tack på förhand. 



 

 
 

Bilaga 3 Observationsschema 
 
Plats:  Datum: 
Årskurs:  Antal elever vid observationstillfället: 
Totalt antal elever: 
Vuxna närvarande vid observationstillfället: 
 
Frågor i undervisningen 
Benämningsfrågor: 
Beräkningsfrågor: 
Förklaringsfrågor: 
Kontrollfrågor: 
Uppföljningsfrågor: 
 
Löpande anteckningar             Frågor till efterföljande reflektion 



 

 
 

Bilaga 4 Förtest och eftertest 

 


