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Sammanfattning 

Syftet med den här studien var att öka kunskapen om hur lärare använder tystnad då de ställer frågor till 
elever i matematikundervisningen. Inom forskningsfältet för pedagogik är samtalets fördelar för 
utvecklandet av matematiska kunskaper vida spritt, mindre berörs tystnadens fördelar inom samma område. 
Vi utförde en flermetods-studie vars främsta metod var ljudupptagningar i syfte att mäta längden av 
tystnader i anslutning till frågor under lektioner. Det insamlade materialet analyserades i flera steg, främst 
genom att använda Rowes (1974) teori om wait-time. Resultaten visade att lärarna i studien använde tystnad 
i låg utsträckning, sällan mer än 3 sekunder i anslutning till frågor. Den genomsnittliga tystnaden var mellan 
0 och 2,3 sekunder, där 0 betyder att tystnaden var obefintlig. Resultatet blev i slutändan för småskaligt för 
att kunna generaliseras men kan ge både blivande och verksamma lärare en tankeställare om hur de 
använder tystnad i matematikundervisningen. Vårt resultat stämde överens med resultat från tidigare 
forskning inom samma område, att lärare använder tystnad i liten utsträckning. Varför tystnad används i så 
liten utsträckning är ett område som behöver vidare forskning. 
 
Nyckelord: tystnad, wait-time, matematik 
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1 Inledning 
Under de senaste åren har forskningen visat på många fördelar med att samtala om 

matematik (D’Ambrosio, Johnson, & Hobbs, 1995; Riccomini et al., 2015). Språk har 

visat sig vara en viktig komponent för matematisk framgång (Riccomini et al., 2015). 

Genom att läraren låter eleverna samtala med varandra om matematik, ges eleverna 

möjlighet att strukturera sina matematiska tankar och delge varandra olika synsätt och 

strategier för hur problem kan lösas (D’Ambrosio, Johnson, & Hobbs, 1995). 

Samtalet som metod för utveckling av matematiska kunskaper har belysts och diskuterats 

flitigt under vår utbildning på lärarprogrammet. Vi har lärt oss mycket om fördelarna med 

att samtala om matematik, men något som inte behandlats i särskilt stor utsträckning är 

tystnadens betydelse för samtalet. Detta har väckt vårt intresse för hur tystnaden kan vara 

användbar i matematikundervisningen. Intresset stärktes ytterligare då vi läste en 

kandidatuppsats där författaren undersökte vilka strategier för kommunikation som lärare 

använde i matematikklassrummet (Jonsson, 2015). Jonsson (2015) upptäckte i sin studie 

att eleverna ofta inte gavs tillräcklig tid att tänka efter att de fått en fråga och att de i flera 

fall blev avbrutna av läraren när de skulle svara på frågor. 

En stor del av kommunikationen i klassrummet består just av att läraren ställer frågor till 

eleverna och frågor kan ställas i många olika syften (Emanuelsson, 2001). Om syftet med 

frågorna skulle vara att eleverna ska föra matematiska resonemang och samtala om 

matematik, kan då den tendens som visas i Jonssons (2015) observation bli ett problem? 

Kan det vara så att lärare fokuserar så mycket på samtalet och att “prata matematik”, att 

det påverkar hur eleverna ges tid och möjlighet att fundera och reflektera i tystnad? 

Problemet känns särskilt intressant om vi sätter det i relation till hur det matematiska 

samtalet framhävs och fokuseras både i forskning och i vår utbildning, vilket med största 

sannolikhet kommer att prägla den undervisning som sker ute i klassrummen. 

Detta gör att vi vill undersöka hur lärare använder tystnad vid ställande av frågor i 

matematikklassrummet. Vi väljer att fokusera på lärarens tystnad då studier visat att lärare 

tar det mesta av talutrymmet i klassrummet (Hattie, 2012; Svärdemo Åberg, 2004). Vi 

hoppas på att vår studie kan bidra till att ge både verksamma och blivande lärare en 

tankeställare om hur de använder tystnaden i sin klassrumspraktik. 
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2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur lärare använder tystnaden då de ställer 

frågor till elever i matematikundervisningen.  

2.2 Frågeställningar 

I vår studie syftar ordet hur till i vilken utsträckning och på vilket sätt lärare använder 

tystnad. Vi undersöker även vad lärare har för tankar om tystnad då vi anser att det är en 

väsentlig del som formar hur lärare använder tystnad. Detta undersöks genom att besvara 

följande frågeställningar: 

1. Hur lång tid får elever på sig att tänka i tystnad efter att lärare ställer frågor? 

2. Hur lång tid behåller lärare sin tystnad efter att elever svarat på frågor? 

3. Om lärare avbryter elever, på vilket sätt avbryter de? 

4. Vad har lärare för tankar om tystnad kopplat till undervisning? 

Med lärare syftar vi till de lärare som deltar i vår studie och med elever syftar vi till de 

elever som finns i de klasser vi besöker. 
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3 Bakgrund 

Vi kommer att börja detta avsnitt med begreppsdefinitioner där vi klargör innebörden av 

de nyckelord som används i studien. Därefter presenteras tidigare forskning om tystnad. 

Avsnittet avslutas med en genomgång av de teorier som vår studie bygger på. 

3.1 Begreppsdefinitioner 

3.1.1 Tystnad 

Nationalencyklopedin (Tystnad, 2017) definierar tystnad som ett tillstånd med (nästan) 

fullständig frånvaro av ljud. Denna definition stämmer väl överens med vad vi kommer 

att betrakta som tystnad i denna studie. Tystnad kan uppstå av många olika anledningar, 

vid flera olika tillfällen och fylla olika funktioner (Jaworski, 1993). Då vi talar om tystnad 

i denna studie refererar vi till lärarens tystnad då hen ställer frågor till elever. 

3.1.2 Wait-time 

Rowe (1974) benämner tystnader som förekommer i klassrummet som wait-time. Hon 

delar vidare upp begreppet wait-time i två olika typer, wait-time 1 och wait-time 2. 

x Wait-time 1 är enligt Rowe tystnaden som uppstår mellan det att läraren ställer en 

fråga och att eleven svarar. 

x Wait-time 2 är enligt Rowe tystnaden som uppstår mellan det att eleven ger ett 

svar och att läraren åter tar ordet. 

I studien kommer vi att använda båda begreppen, wait-time 1 och wait-time 2, men dessa 

kommer oftast att förkortas för enkelhetens skull. Wait-time 1 kommer förkortat heta W1, 

och wait-time 2 kommer förkortat heta W2. 

3.2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om tystnad. Vi kommer börja med att ge en 

historisk bild av tystnadens roll i skolan för att sedan försöka reda ut vad som gör 

tystnaden komplex. Därefter beskrivs hur lärare kan använda tystnad som ett verktyg i 

sin undervisning och då särskilt kopplat till frågor. 
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3.2.1 Tystnadens roll i skolan över tid 

Historiskt sett har tystnaden spelat många olika roller i skolan och i vilken utsträckning 

tystnad bör förekomma har skiftat över åren. Under 1800-talet växte metoden 

växelundervisning sig stark runt om i Europas folkskolor (Burman, 2014; Larsson & 

Westberg, 2011). Metoden beskrivs som disciplinerande, mekanisk och uppbyggd på 

högläsning. Burman (2014) skriver att undervisningsmetoden gick ut på att läraren först 

valde ut och instruerade några elever om vad som skulle undervisas, varpå dessa elever 

sedan fick undervisa sina kamrater i mindre grupper. Metoden skapade enligt Burman 

möjligheter att kunna undervisa större elevgrupper, vilket var behövligt i en tid då fler 

och fler fick möjlighet att utbilda sig. Larsson och Westberg (2011) beskriver att läraren 

i och med denna undervisningsmetod intog en tyst och övervakande roll medan eleverna 

fick äga talutrymmet. De berättar vidare att den höga koncentrationen av elever och 

metodens kommunikativa natur resulterade i höga ljudnivåer och bullrig miljö. 

Enligt Larsson och Westberg (2011) fick den högljudda metoden snart sina första kritiker 

och metoden avskaffades i Sverige under 1860-talet. Vidare beskriver de hur ett nytt ideal 

började ta över, idealet om den tysta skolan där läraren skulle äga talutrymmet och 

eleverna sitta tyst och lyssna. De berättar hur eleverna istället för att prata rakt ut nu skulle 

be om lov för att svara på frågor vilket skedde främst genom handuppräckning. Det nya 

idealet om en tyst skola kom att kritiseras under 1930-talet då man ansåg att elever fick 

för lite utrymme att tala, vilket ledde till att eleverna fick större friheter att kommunicera 

i klassrummet (Larsson & Westberg, 2011). Ljudnivån höjdes återigen i klassrummen 

och idag har vi en undervisningspraktik där läraren återigen tar största delen av 

talutrymmet i klassrummet (Hattie, 2012; Svärdemo Åberg, 2004). 

3.2.2 Tystnadens komplexa natur 

Tystnad kan betyda många olika saker och användas på många olika sätt, nedan 

presenteras vad som gör tystnaden komplex. 

Tystnaden existerar aldrig ensam utan alltid tillsammans med eller i anslutning till tal, 

finns det inte ord finns det heller ingen tystnad (Jaworski, 1993; Maroni, 2011). Den är 

på så vis, liksom talet, en integrerad del av språket (Clair, 1998). Tystnaden kan fylla 

både negativa och positiva funktioner men den kan också vara svårtolkad (Jaworski, 
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1993). Exempelvis kan en persons tystnad i ett samtal signalera att hen tänker djupt, eller 

så kan den tolkas som att personen har kopplat ifrån och inte längre är delaktig i samtalet 

(Jensen, 1973 i Jaworski, 1993). Tystnaden kan också ha en dömande funktion, då den i 

ena stunden kan signalera samtycke och gillande medan den i en annan stund kan 

signalera meningsskiljaktigheter eller ogillande (ibid.). 

Tystnadens dubbelnatur är något som märks väl i skolan. Schultz (2009) menar att den 

kan skapa problem i flertalet klassrum då lärare känner en osäkerhet kring elevers tystnad 

och på vilket sätt den kan bemötas. Hon föreslår att denna osäkerhet kan förklaras med 

att tystnad som ämne sällan berörs inom lärarutbildningar eller fortbildningar för redan 

yrkesverksamma lärare. Vidare menar hon att elevers tystnad kan bero på olika saker, 

men en anledning kan vara att det finns ett behov av att tänka och reflektera själv kring 

de ämnen som tas upp i klassrummet när muntligt deltagande står på agendan. 

3.2.3 Att aktivt välja in tystnad 

Tystnad förekommer naturligt i vardagen men kan också aktivt väljas in, vi kommer nu 

att beskriva hur man som lärare aktivt kan välja in tystnad i undervisningen.  

Undervisningen består till stor del av att läraren ställer frågor till sina elever (Jensen, 

2012). Schultz (2009) menar att alla frågor och svar mellan lärare och elever på ett eller 

annat sätt omringas av tystnad, därför kan tystnad sägas fungera som en 

byggnadsställning vilken formar de interaktioner som förekommer i klassrummet. Vidare 

beskriver hon att läraren har det yttersta ansvaret när det kommer till att strukturera sin 

undervisning och därmed kan välja att plocka in tystnaden på olika sätt, samt fördela hur 

stor plats tystnaden ges jämfört med talet. Tystnad förekommer dagligen i klassrummet 

men den kan ges olika stor plats och olika stor uppmärksamhet (ibid.). 

I ett klassrum som kännetecknas av högt tempo gynnas enligt Schultz (2009) endast de 

elever som kan svara snabbt och korrekt på frågor. Hon beskriver att högt tempo dock 

inte är lika fördelaktigt för elever som behöver tid för eftertanke eller har ett behov av att 

processa sina tankar på andra sätt, till exempel genom att diskutera i mindre grupper. Hon 

påpekar att lärare därför har ett ansvar i att reflektera över hur undervisningen bedrivs 

och hur den kan anpassas så att alla elever ges samma möjlighet att delta i undervisningen. 

Vidare menar hon att läraren behöver fundera över hur tystnad och tid för eftertanke 
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prioriteras och värderas i sin undervisning. Läraren behöver även reflektera över hur man 

kan arbeta aktivt med att planera in utrymme för eftertanke i undervisningen (Schultz, 

2009). 

Lärare kan, som tidigare beskrivet, aktivt välja in tystnad i undervisningen genom att 

strukturera upp samtalet i klassrummet på olika sätt. Det finns strategier för hur samtal 

kan struktureras upp så att tystnaden ges en given plats, ett exempel är det som kallas för 

Listen-Think-Pair-Share. 

Listen-Think-Pair-Share är en diskussions-strategi framtagen av universitetet i Maryland 

(Lyman, 1981). Strategin är som namnet avslöjar bestående av fyra olika faser. Lyman 

(1981) beskriver dessa faser på följande vis: Först lyssnar eleverna till frågan (listen), 

sedan får de tänka tyst för sig själva en stund (think), därefter får de dela med sig av sina 

tankar i par eller i mindre grupper (pair) för att slutligen dela med sig av sina tankar i 

helklass (share). Enligt Lyman har strategin visat sig ge positiva effekter på elevers 

lärande. En av de positiva effekter han beskriver är att den bidragit till ett ökat 

elevdeltagande vilket innebär att fler elever deltar i diskussionerna och att fler tankar 

kommer upp till ytan. En annan effekt är att den bidrar till ökat fokus på uppgiften, att 

elever i större utsträckning behåller sitt fokus på den uppgift de ska lösa istället för att 

lägga fokus på saker som är irrelevanta för uppgiften (ibid.).  

Denna strategi ligger till grund för det som i Sverige kallas EPA-metoden. EPA står för 

Enskilt-Par-Alla och innebär liksom Listen-Think-Pair-Share att eleverna först tänker tyst 

för sig själva, sedan diskuterar i par/mindre grupper för att slutligen dela med sig i 

helklass (Svanelid, 2014). Genom att använda EPA-metoden kan man skapa en 

undervisning i lägre tempo där eleverna får utrymme att tänka och lära av varandra (ibid.).  

3.2.4 Frågor och tystnad 

Tystnad kan som tidigare nämnt vara komplex men också fördelaktig i många avseenden, 

särskilt kopplat till frågor. Härnäst problematiseras konsekvenserna som avsaknad av 

tystnad kan få. 

Att ställa frågor i klassrummet kan syfta till att ta reda på hur elever förstår något, att 

jämna ut talutrymmet som elever och lärare har eller att rikta elevers fokus mot något 
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(Emanuelsson, 2011). Jensen (2012) presenterar i sin bok Kommunikation i klassrummet 

en amerikansk studie om frågor i klassrummet. I den refererade studien observerades 

lektioner som skulle stimulera diskussion vilket innebar att lärarens uppgift var att få så 

många elever som möjligt delaktiga i samtalet. Jensen beskriver att läraren då inte skulle 

ha en föreläsande roll eller ta alltför mycket plats. Resultaten från studien visade att lärare 

trots sin mer tillbakalutade roll ställde stora mängder frågor, 1,3 frågor per minut, medan 

eleverna i sin tur ställde väldigt få och ibland inte några (ibid.). 

Enligt Hattie (2012) är läraren den som främst äger talutrymmet i klassrummet och i 

studien som Jensen (2012) nämner framkommer att läraren är den som ställer flest frågor 

under en lektion. Detta kommunikativa övertag gör att det blir lärarens ansvar att se till 

att det finns tystnad och tid för eftertanke i undervisningen (Schultz, 2009). Det har visat 

sig att tystnader ger lärare och elever mer betänketid för att komma fram till nästa steg 

(ibid.). Exempelvis får de mer tid att komma fram till vilken fråga de ska ställa härnäst 

eller vad de vill presentera näst i sitt resonemang (Björklund Boistrup & Samuelsson, 

2013). 

Enligt Black & Wiliam (1998) är ett vanligt problem att elever inte ges nog med tid att 

tänka efter att läraren ställt en fråga, något som gör det svårt för elever att hinna tänka ut 

vad de ska svara. De menar att en konsekvens av det här blir att läraren i största 

utsträckning använder sig av frågor där mindre tankeverksamhet krävs, för att eleverna 

ska hinna svara på den utsatta tiden. En annan konsekvens som de nämner är att vissa 

elever inte förbereder sig för att svara på frågan, då de vet att de ändå inte kommer hinna 

formulera ett svar innan nästa fråga ställs eller någon annan svarat på frågan. De påpekar 

att det oftast bara är en liten del av eleverna som svarar på lärarens frågor, de elever som 

klarar av att formulera svar på kort tid. För de övriga eleverna, som kanske kräver mer 

betänketid, blir det lätt att överlåta ansvaret till de som snabbare kan svara (ibid.) 

Det är viktigt att läraren bygger sin undervisning på ett sätt som underlättar för de elever 

som behöver längre tid på sig (Björklund Boistrup & Samuelsson, 2013). Ett sätt att 

komma åt den ovan nämnda problematiken är att låta elever diskutera i par eller små 

grupper innan de ger ett svar, därigenom kommer den som svarar inte endast representera 

sig själv (Black & William, 1998). Gruppdiskussioner gör även att elever blir mer aktiva 

då deras deltagande blir viktigt (Jensen, 2012). Fler sätt är att låta eleverna skriva ner sitt 
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svar varpå läraren läser upp några av svaren eller att elever ges möjliga svarsalternativ 

som de får rösta på (Black & William, 1998).  

Tystnadens effekter på frågor 

I tidigare avsnitt gick vi igenom några av de problem som kan uppstå vid avsaknad av 

tystnad och presenterade även möjliga lösningar för att få ordning på problematiken. 

Härnäst beskrivs olika positiva effekter tystnad kan ha på frågor. 

I en studie av Rowe (1974) har tystnadens inverkan på undervisningen undersökts och 

experimenterats med. Rowe undersökte två tystnader som kan uppstå då lärare ställer 

frågor till elever. Dels tystnaden från det att läraren ställt en fråga till en elev och eleven 

svarar och dels från att eleven avgett ett svar och läraren åter tar ordet. Dessa tystnader 

kom Rowe att benämna som wait-time 1 och wait-time 2. Wait-time 1 är benämnt som 

tystnaden mellan att läraren ställt en fråga tills dess att eleven svarar. Wait-time 2 

benämns som tystnaden mellan att eleven givit ett svar och läraren åter tagit ordet.  

Dessa två tystnader undersöktes av Rowe (1974) vid två olika tillfällen, ett utan 

manipulation och ett med. Vid det manipulerade tillfället uppmuntrade Rowe lärarna att 

förlänga tystnaderna både för Wait-time 1 och Wait-time 2. Detta gjordes för att man 

skulle kunna undersöka och fastställa hur specifika undervisningsvariabler påverkas när 

tystnaders längd förändras (ibid.). Under det första tillfället som Rowe undersökte hur de 

olika undervisningsvariablerna påverkades av tystnad fann man att både wait-time 1 och 

wait-time 2 i genomsnitt var 1 sekund. Under det andra tillfället som Rowe undersökte 

de olika undervisningsvariablerna var tystnaderna så långa som 3 sekunder i genomsnitt. 

Effekten av att förlänga Wait-time 1 och Wait-time 2 till minst 3 sekunder visade sig 

positiv i många aspekter (Rowe, 1974). Framförallt bidrog längre tystnader till elevers 

ökade förmåga att svara på frågor samt en ökad kvalitet på svaren till den fråga som 

läraren ställde (ibid.). Nedan listas ett antal variabler som Rowe upptäckte påverkades 

positivt av att förlänga tystnader: 

x Elevernas svar ökade rent ordmässigt. 

x Eleverna ställde fler frågor. 
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x Elevernas svar var i högre grad byggda på resonemang. 

x Eleverna tenderade att i högre grad ge svar som inte var påkallade av läraren. 

x Elevers bristande förmåga att svara minskade. 

x Elevernas svar var i högre grad byggda utifrån belägg. 

Sedan tiden för Rowes studie har andra blivit uppmärksammade på fördelarna med att 

förlänga väntetider i samband med frågor. Hodgen och Wiliam (2013) pekar liksom Rowe 

på fördelarna det kan föra med sig, särskilt för elevdeltagandet, men poängterar att det 

främst gäller då mer reflekterande frågor ställs. De menar att en förlängd tystnad inte är 

att föredra då det kommer till enklare frågor. Vi kommer att återkomma till skillnaden 

mellan olika frågetyper i nästföljande avsnitt som berör högre och lägre kognitiva frågor. 

Med Rowes (1974) forskning i åtanke finns starka indikationer på att det är bra att 

förlänga tystnader till 3 sekunder då man ställer frågor till elever. Andra menar dock att 

det inte enbart går att förlänga tystnader för att få effekt. En av dessa är Maroni (2011) 

som menar att en förlängd tystnad inte nödvändigtvis leder till att elever ger relevanta 

svar utan att det även handlar om fördelningen av ordet i klassrummet. Hon menar att en 

tydlig och jämställd fördelning av ordet i klassrummet ger förutsättningar för att eleven 

ska få tid att tänka över svaret och därefter få chansen att ta ordet, vilket läraren har 

huvudansvaret för att tillgodose. 

Högre och lägre kognitiva frågor 

Frågor kan enligt Jensen (2012) delas in i två olika nivåer beroende på hur kognitivt 

krävande de är. Han delar in frågor som högre- och lägre kognitiva, där högre kognitiva 

frågor kräver mer betänketid för att resultera i ett svar medan lägre kognitiva frågor kräver 

mindre betänketid. Att förlänga betänketiden för frågor som syftar till att utveckla mindre 

kognitivt krävande förmågor, gynnar inte eleverna utan kan snarare göra dem osäkra 

(Tobin, 1986). Däremot gynnas eleverna av en förlängd betänketid till frågor där mer 

kognitivt krävande förmågor övas (Björklund Boistrup & Samuelsson, 2013). Gayle, 

Preiss och Allen (2006) listar följande frågetyper som de som kräver en högre kognitiv 

förmåga; öppna frågor, processfrågor, analytiska frågor, syntetiska frågor, explorativa 
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frågor och nyckelfrågor. Vi kommer nu att presentera matematiska områden där det 

lämpar sig att förlänga betänketiden för eleverna. 

3.2.5 Tystnad, problemlösning och resonemang 

Hur mycket betänketid elever behöver kan bero på vilket matematiskt område de arbetar 

med och vilka frågor de får (Björklund Boistrup & Samuelsson, 2013). En förlängd 

betänketid inom områden som exempelvis problemlösning och resonemang, där mer 

kognitivt krävande förmågor övas, är något som visat sig vara fördelaktigt (ibid.)  

Enligt den gällande kursplanen för matematik ska eleverna få möjlighet att utveckla sin 

förmåga att föra och följa matematiska resonemang (Skolverket, 2011a). Att resonera 

inom matematiken innefattar bland annat att förklara, upptäcka och kommunicera 

matematiska lösningar eller begrepp (Yackel & Hanna, 2003). Elever kan resonera både 

med informella- och formella matematiska argument och får genom att resonera hjälp att 

motivera sina val och slutsatser (Skolverket, 2011b). 

Det går att föra resonemang inom många matematiska områden. Problemlösning är ett 

matematiskt område där resonemang har en naturlig plats (Skolverket, 2011b). Förutom 

resonemang innefattar problemlösning användning av matematiska begrepp, 

användandet av olika metoder samt uttrycksformer (ibid.). 

3.3 Teori 

I detta avsnitt kommer vi att presentera de teorier som ligger till grund för vår studie. 

Inledningsvis behandlas teorier rörande wait-time och frågetyper. Därefter avslutas 

avsnittet med forskning om avbrutna resonemang. 

3.3.1 Wait-time och frågetyper 

För att besvara frågeställningarna “Hur lång tid får elever på sig att tänka i tystnad efter 

att lärare ställer frågor?” och “Hur lång tid behåller lärare sin tystnad efter att elever svarat 

på frågor?”. kommer vi att använda oss av Rowes studier kombinerat med Jensens 

frågetyper. 

Rowe (1974) experimenterade som tidigare nämnt med två olika tystnader kopplat till 

frågor som hon kom att benämnda som Wait-time 1 och Wait-time 2. För påminnelse är 

Wait-time 1 tystnaden mellan att läraren ställt en fråga tills dess att eleven svarar och 
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Wait-time 2 är tystnaden mellan att eleven avgett ett svar och läraren åter tagit ordet. 

Rowe kom fram till att man, genom att förlänga dessa tystnader till minst 3 sekunder, 

kunde få positiva effekter på undervisningen. 

Jensen (2012) menar som tidigare nämnt att frågor kan benämnas som högre- eller lägre 

kognitiva. Enligt honom är behovet för betänketid större då elever får högre kognitiva 

frågor. Detta gör att vi tolkar det som att en längre wait-time främst bör finnas då lärare 

ställer högre kognitiva frågor. Frågor som räknas som högre kognitiva presenteras nedan 

i en tabell tillsammans med definitioner av de olika frågetyperna. Jensen (2012) har 

definierat de flesta frågetyperna, därför kallar vi också frågorna för Jensens frågetyper, 

men i två fall har definitioner saknats vilket inneburit att vi fått använda en annan 

författares definition. 

 
Tabell 1. Jensens högre kognitiva frågetyper 

Med grund i Rowes (1974) forskning kommer vi att undersöka hur långa tystnaderna 

wait-time 1 och wait-time 2 är i de klasser vi besöker. För att kunna mäta det som avses, 

behöver vi skilja ut högre kognitiva frågor från lägre, detta gör vi med hjälp av Jensens 

(2012) frågetyper. 
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3.3.2 Avbrutna resonemang 

För att besvara vår frågeställning “Om lärare avbryter elever, på vilket sätt avbryter de?”, 

kommer vi att ta avstamp i den forskning som beskrivs nedan.  

Under ett kommunalt forskningsprojekt av Björklund Boistrup och Samuelsson (2013) 

arbetade forskare tillsammans med lärare ute på fältet för att undersöka tystnadens 

betydelse för bedömning i matematik. De beskriver projektet som att forskare först 

samlade in material från lärarnas arbete i klassrummen för att därefter analysera och 

diskutera materialet tillsammans med lärarna. Lärarna i studien upptäckte att de ofta 

avbröt tystnaden genom att; 

- avbryta elevernas resonemang, varpå de ofta själva fortsatte elevens resonemang 

- svara på sina egna frågor istället för att vänta in eleverna 

- bekräfta elevernas svar innan de pratat klart, exempelvis genom yttringar som Ja och 

Mm (Björklund Boistrup & Samuelsson, 2013). 

Den samlade analysen och diskussionen av materialet resulterade bland annat i 

gemensamt framtagna strategier som lärare kan använda för att kunna vara tysta och 

lyssna klart på elevers förklaringar (Björklund Boistrup & Samuelsson, 2013). Björklund 

Boistrup och Samuelsson (2013) skriver att en av strategierna som kom till följd av den 

tidigare nämnda problematiken var att lärarna skulle undvika att avbryta elevens 

resonemang. Då lärarna arbetade mer aktivt med tystnaden genom de olika strategierna 

noterades positiva effekter av både forskare och lärare (ibid.). Eleverna uppfattades som 

mer självsäkra gällande deras matematiska förmågor och verkade våga mer i 

matematikklassrummet (ibid.). 

Med grund i ovanstående forskning, där det framkom att lärare ofta bryter sin egen tystnad 

genom att avbryta elevers resonemang, avser vi att undersöka om så också är fallet i de 

klassrum vi observerar. Vi kommer att undersöka om lärare avbryter elever och även på 

vilket sätt lärare avbryter eleven, för att se om det som framkom i Björklund Boistrup och 

Samuelssons (2013) forskning också kan observeras av oss.  Vi anser att denna 

frågeställning är av relevans för vår studie då lärare genom att avbryta elever också bryter 

sin egen tystnad. Vi definierar avbrutna resonemang som det tillfälle där läraren, efter att 
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ha ställt en fråga riktad till en elev som påbörjar ett svar, på något sätt avbryter sin egen 

tystnad. 
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4 Metod och analys 

Avsnittet behandlar i stort metodval, genomförande, etiska överväganden och analys av 

data. Inledningsvis beskrivs studiens urval. 

4.1 Urval och avgränsningar 

Vi verkade under en begränsad tidsram och utgick därför från närområdesprincipen då vi 

sökte informanter. Vi ville använda informanter verksamma i samma årskurs för att skapa 

så jämlika förutsättningar som möjligt, valet föll på årskurs 2. Flera aspekter spelade in i 

valet av årskurs; att lärare från andra årskurser inte hade tid eller möjlighet att delta i 

studien, att det valda lektionsunderlaget lämpade sig bättre för äldre elever samt vår 

uppfattning om att yngre årskurser är mindre trygga som grupp. Vi ansåg att yngre elever 

skulle kunna bli mer påverkade av vårt besök vilket i sin tur skulle kunna ha inverkan på 

studien. 

Avsikten var att använda minst sex informanter i studien. Med anledning av att få lärare 

hade möjlighet att delta i studien fick vi endast tillgång till fyra informanter. 

Informanterna valdes inte ut efter några särskilda premisser mer än att de valde att tacka 

ja till deltagandet i studien. På grund av tidsbrist från vår sida observerades varje 

informant under endast ett lektionstillfälle.  

4.2 Forskningsmetod 

Vår studie hade sin utgångspunkt i såväl kvantitativ som kvalitativ forskningsmetod men 

kan varken sägas tillhöra den ena eller den andra fullt ut. Den är kvantitativ i det avseendet 

att vi objektivt undersökte hur ofta en företeelse inträffar, att vi utgick från en existerande 

teori för att undersöka fenomenet samt att vi samlade in data i sifferform (Bryman, 2011). 

Den är kvalitativ i det avseendet att vi även undersökte informanternas uppfattningar och 

försökte ge svar på faktorer som kan ligga bakom det resultat vi fick fram (ibid.). Enligt 

Bryman (2011) kännetecknas kvalitativ metod av att forskningen är tolkande och att man 

försöker få en djupare förståelse för det som undersöks. Att kombinera kvalitativa och 

kvantitativa metoder kallas enligt Bryman för mixed method research och kan utföras i 

många syften. Vårt syfte med att använda oss av mixed method research var främst för 

att kunna ge en mer fullständig bild av vårt problemområde. 
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Tre av våra frågeställningar krävde att vi mätte tiden läraren var tyst i samband med att 

hen ställde frågor samt att vi tog reda på om och i så fall hur lärare avbröt elevers 

resonemang. För att kunna göra detta valde vi att kombinera verktygen 

observationsprotokoll och ljudupptagning för att samla in kvantitativa data till vår studie. 

En av våra frågeställningar krävde att vi tog reda på vad informanterna hade för tankar 

om tystnad kopplad till undervisningen. Genom att använda enkät som 

datainsamlingsmetod samlades kvalitativa data in i syfte att besvara den. Att kombinera 

metoder på detta sätt är i enlighet med vad Bryman (2011) beskriver att mixed method 

research kan lämpa sig för då han menar att forskare ibland vill kunna samla in data för 

att utforska olika delar av ett område. Han framhåller att man kan använda sig av 

kombinerade metoder för att fylla luckor som kan uppstå vid användandet av endast en 

metod, vilket var fallet i vår undersökning. Valet och framtagningen av de 

datainsamlingsmetoder vi använt kommer att beskrivas mer utförligt under rubriken 

’Datainsamlingsmetod’. 

4.3 Lektionsunderlag 

För att kunna undersöka frågeställningarna som rör hur lärare använder tystnaden kopplat 

till frågor samt på vilka sätt lärare avbryter elever, behövde vi säkerställa att lektionerna 

var utformade på ett sätt så att det som avsågs undersökas också kunde observeras. Det 

har visat sig att användandet av tystnad i undervisningen kan fylla större funktion inom 

områden som problemlösning och resonemang (Boistrup Björklund & Samuelsson, 

2013). Därför valde vi att ta fram ett underlag som fokuserade på dessa områden. 

Underlaget vi valde var en problemlösningsuppgift anpassad för målgruppen, hämtad från 

NCMs kängurumatte (se bilaga 1). I tillägg till det bad vi lärarna att fokusera på att låta 

eleverna utveckla en av de fem matematiska förmågemålen angivna i kursplanen för 

matematik; resonemangsförmågan (Skolverket, 2011a). Underlaget var tänkt att främja 

samtal och matematiska diskussioner, för att göra vår studie möjlig. 

4.4 Datainsamlingsmetod 

Vi har som tidigare nämnt valt att kombinera olika datainsamlingsmetoder i vår studie. 

Dessa kommer nu att beskrivas mer utförligt. 
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4.4.1 Observation 

I studien avser vi att undersöka hur lärare använder tystnad då de ställer frågor i 

matematikundervisningen. Vi ämnar även att undersöka om lärare avbryter elever och i 

så fall hur de avbryter. För att undersöka de frågeställningar som berör detta valde vi att 

utföra observationer på fältet. Stukát (2011) menar att observationer kan vara fördelaktiga 

då de ger en ärlig bild av det som sker i klassrummet. Han menar vidare att observation 

som metod kan vara problematisk då man endast kan registrera det man ser, man kan 

således inte avgöra varför deltagarna gör som de gör utan bara att de gör det. Den typ av 

observation vi utförde är något som Stukát kallar för vanlig osystematisk observation 

vilket innebär att man tar en förhållandevis osynlig roll i klassrummet. Lektionerna som 

observerades grundade sig i det tidigare omnämnda lektionsunderlag som lärarna gavs på 

förhand. Som verktyg vid observationerna använde vi oss av ett observationsprotokoll 

samt ljudupptagning. Vi kommer härnäst att beskriva dessa verktyg. 

Ljudupptagning 

Ett av verktygen som användes under observationerna var ljudupptagning. Ljudet från 

observationerna togs upp genom digitala röstinspelare. Ljudupptagning underlättade 

tidmätning av lärares tystnad vilket gav oss möjlighet att besvara vår första och andra 

frågeställning: ”Hur lång tid får elever på sig att tänka i tystnad efter att lärare ställer 

frågor?” och ”Hur lång tid behåller lärare sin tystnad efter att elever svarat på frågor?”. 

Manuell tidtagning ansåg vi vara för omfattande att utföra på plats i klassrummen och 

dessutom fanns risken att missa något eller mäta fel. Ljudupptagningen gav oss möjlighet 

att kunna gå tillbaka i det insamlade materialet för att säkra att vi ej missat något och 

möjliggjorde även besvarandet av vår tredje frågeställning: ”Om lärare avbryter elever, 

på vilket sätt avbryter de?”. Valet av ljudupptagning möjliggjorde därför både insamling 

och analys av data samt bidrog till att säkra vår mätning. För att säkerställa att allt ljud i 

klassrummet kom med använde vi oss av tre röstinspelare, en för läraren och två reserver 

som placerades ut i klassrummet. 

Observationsprotokoll 

Under den valda observationsformen menar Stukát (2011) att det som vanligtvis noteras 

är det som observatören finner intressant, med fokus på vissa områden. Vidare menar han 
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att dessa noteringar främst syftar till att fylla en kompletterande funktion till en annan 

metod. I vårt fall har dessa noteringar förts i ett observationsprotokoll (se bilaga 2). 

Observationsprotokollets syfte var att fungera som ett komplement till 

ljudupptagningarna. Delar av observationsprotokollet var direkt kopplade till våra 

frågeställningar och andra inte. Protokollet hade två sidor där det på den ena sidan fördes 

fria anteckningar om lektionens upplägg, hur eleverna får arbeta och hur eleverna får 

svara på frågor. De anteckningar som fördes på denna sida var inte tänka att utgöra 

underlag för att kunna besvara våra frågeställningar. Tanken var att dessa anteckningar 

skulle fungera som ett minnes-stöd till hur de olika lektionerna var strukturerade samt ge 

oss möjlighet att anteckna sådant som inte togs upp av ljudupptagningen. 

Den andra sidan av protokollet handlade om hur många frågor som ställs samt avbrutna 

resonemang. Den sidan var utformad så att anteckningarna fördes efter fem-minuters 

intervaller, för att ge oss en god överblick över fördelningen av frågor under lektionen 

samt när elever avbröts. Detta skulle underlätta för vår efterföljande analys.  

4.4.2 Online-enkät 

För att besvara vår fjärde frågeställning ”Vad har lärare för tankar om tystnad kopplat till 

undervisning?”, valde vi att använda oss av en online-enkät. Enligt Bryman (2011) är en 

online-enkät ett mellanting av en strukturerad intervju och en traditionell enkät. Fördelar 

med att använda sig av en online-enkät menar Bryman är att de besvaras snabbare, att fler 

frågor blir besvarade i jämförelse med postenkäter samt att de öppna frågor som ställs får 

mer utförliga svar än de skulle fått i en postenkät. Vi valde att använda oss av en 

webbaserad gratis-tjänst för vår enkät. 

Enkäten (se bilaga 3) syftade till att ge en bild av lärarnas tankar om tystnad i 

undervisningen och utformades utifrån resultatet från observationerna. Enkäten innehöll 

tre flervalsfrågor där lärarna gavs möjlighet att kommentera sitt svar samt fem öppna 

frågor där lärarna fick formulera sina egna svar. Enligt Stukát (2011) är det överkomligt 

att använda sig av en stor del öppna frågor om undersökningsgruppen är mindre, vilket 

den var i vårt fall. För att lärarna skulle känna sig bekväma med att besvara frågorna var 

enkäten anonym vilket innebar att svaren ej kunde härledas till specifika lärare. 
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4.5 Pilotstudie 

4.5.1 Observation 

Innan de riktiga observationerna utförde vi en pilotstudie för att testa valet av 

datainsamlingsmetoder. Vi ville testa observationsprotokollets utformning samt att det 

som avsågs undersökas också kunde observeras. Dessutom ville vi bekanta oss med och 

testa den tekniska utrustningen inför de kommande observationerna. 

Pilotstudien varade under en timmes kemilektion för lärarstudenter. Vår främsta insikt 

från pilotstudien var att ljudupptagningen skulle komma att bli vår främsta 

datainsamlingsmetod. Vår första tanke med observationsprotokollet var att antal frågor 

samt avbrutna resonemang under lektionen kunde observeras i realtid, vilket visade sig 

vara svårt. Observationsprotokollet fick endast finnas kvar för fria anteckningars skull. 

Det enda problemet vi upplevde med den tekniska utrustningen var att starta allt 

samtidigt, något vi behövde finna en lösning för inför kommande observationer. 

För att kunna undersöka datainsamlingsmetoderna på rätt målgrupp och i rätt ämne 

använde vi även en utbildningsfilm från Skolverket. Filmen skildrade en verklig lektion 

i matematik på lågstadiet och var en resurs till Skolverkets satsning matematiklyftet och 

var inte tillgänglig för allmänheten. Vi fick tillgång till filmen genom en praktiserande 

lärare men har inte möjlighet att referera till den specifika filmen. Resultatet från testet 

förstärkte den bild vi fått under observationen på universitetet. 

4.5.2 Online-enkät 

Enkäten bestod som tidigare nämnt av frågor som utformades efter det resultat vår studie 

gav (se bilaga 3). Innan enkäten skickades ut till våra informanter, testades den av fyra 

lärarstudenter på vårt program. De fick svara på frågorna i enkäten samt kommentera 

eventuella oklarheter gällande frågornas utformning. Kommentarerna gav möjlighet till 

att omformulera frågor som kunde tolkas fel och svaren på frågorna hjälpte oss att få en 

bild av vilka svar vi kunde förvänta oss av våra respondenter. 
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4.6 Genomförande 

Sökandet av informanter skedde i flera steg och började med att vi skickade ut en 

intressekoll för deltagande i studien (se bilaga 4). Till de lärare som därefter visade 

intresse för studien skickades ytterligare ett mail ut med mer information (se bilaga 5). 

Alla lärare som valde att tacka ja till studien fick sedan problemlösningsuppgiften (se 

bilaga 1) samt ett påminnelsemail någon dag innan observationstillfället. I vilken 

utsträckning vi i övrigt hade kontakt med lärarna innan observationen skiljde sig men 

samtliga lärare hade alltid möjlighet att kontakta oss med frågor eller funderingar via mail 

eller telefon. 

Under observationerna besöktes fyra olika klasser under en lektion vardera i en stad i 

norra Sverige. Innan varje observation avsattes tid för att förbereda läraren, exempelvis 

genom att rigga för inspelning. Den tekniska utrustningen var synlig för eleverna under 

lektionen. Vid lektionens start introducerade vi oss för eleverna, berättade varför vi var 

där samt förklarade hur observationen skulle gå till. Vi tog sedan hjälp av eleverna för att 

starta all teknisk utrustning samtidigt. Vår ambition med detta var utöver att få hjälp, 

också att lätta upp stämningen och avdramatisera den tekniska utrustningen samt det 

faktum att vi var där för att observera lektionen. 

Läraren bar en röstinspelare medan de andra två röstinspelarna, placerades ut i olika delar 

av klassrummet. Vi skulle som tidigare nämnts inte märkas av i någon större utsträckning 

under lektionen, därför placerade vi oss längst bak i klassrummet. Efter avslutad lektion 

fick läraren veta att tystnad var den del av samtalet som vi skulle undersöka och erbjöds 

att ta del av ljudupptagningen. Efter besöket fanns vi tillgängliga för att svara på frågor. 

Därefter analyserades materialet från lektionerna, vilket ledde till utformningen av 

enkätfrågorna. Informanterna fick sedan tillgång till enkäten via en länk som skickades 

över mail. 

4.7 Forskningsetiska överväganden 

I studien användes ljudupptagning som ett verktyg för att samla in data under 

observationerna. Lärarna var de som var föremål för undersökning, vilket gör dem till 

våra informanter. Vi undersökte lärarnas undervisningspraktik där även elever huserade. 
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Detta innebar att även elevers röster fångades upp av ljudupptagningen. Dessa elever var 

inte föremål för undersökning på något vis, inga uppgifter rörande eleverna samlades in 

och vi kunde inte härleda rösterna till specifika elever. Trots att eleverna inte var 

informanter i vår studie ansåg vi att det ur ett etiskt perspektiv var viktigt att ta hänsyn 

till deras välmående under observationerna. För att eleverna skulle känna sig bekväma 

var vi noggranna med att beskriva syftet till studien, hur observationen skulle gå till och 

även låta eleverna assistera oss med den tekniska utrustningen. Av vad vi kunnat avgöra, 

påverkades eleverna inte negativt av vår undersökning. Vi uppfattade inte att någon elev 

for illa av att delta vid observationen. 

Studiens informanter består av fyra lärare vilket gör det viktigt att ta hänsyn till en rad 

etiska principer. I vår studie utgick vi från Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska 

principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Nedan definieras de fyra principerna tillsammans med en beskrivning av 

hur de relaterar till vår studie. 

Informationskravet 

Informationskravet innebär att vi är skyldiga att ge information om syftet med vår studie 

till de medverkande (Vetenskapsrådet, 2002). Vidare behöver deltagarna delges 

information om vilka rättigheter de har samt vilka skyldigheter vi har gentemot dem. I de 

fall där information till deltagarna möjligtvis skulle riskera att påverka undersökningens 

syfte måste ett övervägande göras om hur mycket information som skall ges och när den 

skall ges (ibid.). 

I vårt fall begränsades informationen till informanterna något eftersom de innan 

observationen endast fick veta att vi skulle undersöka delar av samtalet och inte mer 

precist vilken del det gällde. Efter avslutad observation delgavs lärarna det precisa 

området. Denna avvägning gjordes för att inte riskera att resultatet skulle påverkas. 

Informanternas rättigheter och våra skyldigheter gentemot dem informerades de om via 

mail (se bilaga 5). 

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att vi behöver få informanternas samtycke innan studien 

genomförs (Vetenskapsrådet, 2002). I vår studie lämnade informanterna sitt samtycke via 
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mail. Samtyckeskravet innebär även att informanten när som helst kan avbryta sitt 

medverkande utan att det ifrågasätts av oss (Vetenskapsrådet, 2002). Även detta var något 

lärarna informerades om via mail (se bilaga 5).  

Konfidentialitetskravet 

I studien mötte vi lärare vars identiteter var kända för oss, förde anteckningar över deras 

undervisning och samlade in personliga åsikter via en enkät. Även ljudupptagningar 

gjordes under observationerna vilket innebar att röster från klassrummen blev 

dokumenterade. Det var därför viktigt att följa konfidentialitetskravet. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som samlas in rörande deltagare i 

undersökningen förvaras oåtkomligt för obehöriga samt att deltagarna garanteras 

anonymitet (Vetenskapsrådet, 2002). Vi såg till att de informanter som deltog i vår studie 

garanterades anonymitet och att de uppgifter som presenteras i studien inte på något sätt 

kan härledas tillbaka till dem. De uppgifter som samlades in förvarades på ett sätt så att 

obehöriga ej kunde ta del av dem. 

Nyttjandekravet 

I studien samlades uppgifter in om olika lärares undervisning samt deras personliga tankar 

och åsikter i vissa frågor. Det var därför viktigt att nyttjandekravet följdes. 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in om individer endast får användas 

för forskningsmål (Vetenskapsrådet, 2002). Vi använde således inte de insamlade 

uppgifterna till något annat än vår studie. 

4.8 Analysmetod 

4.8.1 Analysverktyg 

Teorier som hade direkt påverkan på vår analysmetod och utgjorde vårt analysverktyg 

var Jensens (2012) frågetyper och Rowes (1974) forskning om wait-time. Rowes (1974) 

forskning har visat att undervisningen gynnas av att förlänga lärarens tystnad i anslutning 

till frågor. När detta beaktades i förhållande till Jensens (2012) argument om att högre 

kognitiva frågor kräver längre betänketid, kunde hans högre kognitiva frågetyper utgöra 

en grund för vår analys av wait-time. 
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4.8.2 Analys av frågetyper 

Frågor i undervisningen ställs med olika syfte och de är av olika karaktär. Nedan beskrivs 

hur analysen av frågor gått till. Antalet frågor som ställdes i klassrummet utgjorde vår 

data och fungerade också som en grund för vidare analys. Utefter ljudupptagningen gick 

vi igenom de frågor som läraren ställde under lektionen, varpå dessa transkriberades och 

numrerades. Därefter delades de in i högre- respektive lägre frågetyper med hjälp av 

Jensens (2012) definitioner och våra egna exemplifieringar (se bilaga 6). De frågor som 

inte överensstämde med frågetypernas definitioner betraktades som lägre kognitiva och 

analyserades således inte vidare i koppling till Rowes (1974) teori om wait-time. 

 
Tabell 2.  Exempel på Jensens högre kognitiva frågetyper, inklusive exempelfrågor 

Tabell 2 visar fyra av sju frågetyper som i varje kolumn definieras på olika sätt. På 

tabellens första rad definieras frågorna efter litteratur. Den andra raden innehåller våra 

egna exemplifieringar på frågor som passar till litteraturens definition, dessa frågor 

utformades efter våra egna erfarenheter för att spegla vanligt förekommande frågor för 
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den årskurs som vi undersökte. På tabellens sista rad ger vi exempel på hur frågor från 

våra observationer sorterats enligt de olika frågetyperna, detta för att förtydliga hur vi 

valde att tolka olika frågor. 

Bortfall av frågetyper 

Vid sorteringen av frågor som högre- respektive lägre kognitiva föll vissa frågor bort. 

Dessa frågor transkriberades, men numrerades ej och räknas ej med i det totala antalet 

frågor. På grund av att lärarnas lektioner varierade i längd och upplägg, gjordes ett val att 

endast räkna med de frågor som berörde det lektionsunderlag vi på förhand delat ut till 

lärarna. Oavsett om frågan var högre- eller lägre kognitiv, sorterades den bort om den 

handlade om något annat matematiskt område. Exempelvis delade en av lärarna upp 

lektionen i två delar, en del som utgick från vår problemlösningsuppgift och en annan del 

där eleverna arbetade självständigt i sina matteböcker. I det fallet bortsorterades frågor 

som rörde elevernas arbete i matteböckerna.  

Utöver de frågor som berörde andra matematiska områden sorterades även retoriska 

frågor bort. Retoriska frågor ställs inte med intentionen att de ska besvaras (Retorisk 

fråga, 2017). På grund av att de inte ställs i syfte att besvaras blev det naturligt för oss att 

räkna bort dem. Lägre kognitiva frågor som berörde vårt matematiska område 

transkriberades och numrerades men analyserades ej vidare efter det. 

4.8.3 Analys av wait-time 

Efter analysen enligt Jensens (2012) frågetyper, gick vi vidare med de högre kognitiva 

frågorna för att mäta de tystnader som Rowe (1974) valt att kalla wait-time 1 och wait-

time 2. Vi kommer framöver i texten att benämna wait-time 1 som W1 och wait-time 2 

som W2 för att underlätta läsningen. 

x W1 är den tystnad som inträffar mellan det att en lärare ställt en fråga tills det att 

eleven svarar på frågan. 

x W2 är den tystnad som finns mellan det att en elev svarat på en fråga tills dess att 

läraren åter tar ordet. 

W1 mättes för att besvara vår frågeställning “Hur lång tid får elever på sig att tänka i 

tystnad efter att lärare ställer frågor?”. 
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W2 mätte för att besvara frågeställningen “Hur lång tid behåller lärare sin tystnad efter 

att elever svarat på frågor?”. 

För varje fråga som benämnts som högre kognitiv mättes W1 och W2 med hjälp av ett 

digitalt stoppur. Varje enskild W1 och W2 mättes tio gånger. De uppmätta tiderna fördes 

sedan in i ett Excel-dokument där ett medelvärde för varje enskild W1 och W2 togs ut.  

I de fall där eleverna inte avbröts av läraren men där tiden var för kort för att kunna mätas, 

under 0,2 sekunder, sattes ett värde på 0,1 sekunder. Värdet 0,1 sekunder valdes då det 

ligger mitt emellan det som räknas som ett avbrutet resonemang, 0 sekunder, och det 

minsta värdet vi kunnat mäta på ett tillförlitligt sätt, 0,2 sekunder. Detta innebar inte att 

tiden var just 0,1 sekunder utan representerar tid mellan 0 och 0,2 sekunder. Detta 

medförde ett marginellt mätfel för vår studie. Alternativet hade varit att räkna bort dessa 

frågor vilket hade inneburit ett större mätfel. Även om tiden var för kort att mätas exakt, 

räknades dessa frågor med och analyserades efter en W2 på 0,1 sekunder.  

Analysschema 

Som tidigare nämnt utgick vi från Rowes (1974) teori som säger att det kan ge positiva 

effekter för undervisningen om lärare är tyst i minst 3 sekunder under både W1 och W2. 

För att på ett tydligt sätt kunna undersöka och presentera hur W1 och W2 mätts och hur 

de kan relateras till Rowes teori, valde vi att skapa ett eget analysverktyg baserad på 

hennes teori. Analysverktyget omnämns som analysschema och beskrivs närmre nedan. 
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Figur 1. Analysschema 

Figur 1 visar analysschemat. Efter att medelvärdet tagits ut på alla högre kognitiva frågors 

wait-time, kördes varje enskild fråga genom detta schema. Punkt A och B motsvarar W1, 

där punkt A enligt Rowes (1974) teori är mer gynnande för undervisningen. För att W2 

ska kunna mätas krävs att eleven fått ge ett fullständigt svar, punkt A.1 och B.1, och om 

så inte är fallet tar frågan slut på punkt A.2/B.2 och betraktas som ett avbrutet 

resonemang. W2 motsvarar punkterna A.1.1, A.1.2, B.1.1 och B.1.2, där A.1.1 och B.1.1 

är mer föredömligt enligt Rowes (1974) teori. 

Har en fråga exempelvis en W1 på 3,5 sekunder och en W2 på 1,3 sekunder, blir frågans 

väg A - A.1 - A.1.2. Det har då varit tyst i mer än 3 sekunder innan en elev besvarat 

frågan, eleven har fått ge ett fullständigt svar och sedan har läraren återtagit ordet innan 

3 sekunder hunnit gå. Det som enligt Rowe (1974) är mest fördelaktigt är att följa den blå 

vägen, d.v.s. genom alla rutor färgade i blått. Följs den blå vägen har tystnaden varat i 

mer än 3 sekunder innan en elev besvarat frågan, eleven har fått ge ett fullständigt svar 

och läraren har väntat i mer än 3 sekunder innan hen återtagit ordet. Då alla frågor körts 

genom analysschemat har vi kunnat urskilja vilka vägar som är vanligast att en fråga tar 

och även vilka som är mindre vanliga. Detta hjälpte oss att besvara följande 

En fråga av högre kognitiv 
karaktär ges 

A.
Elev ges tid att 

tänka i mer än 3 
sek

A.1
Elev ger 

fullständigt svar 

A.1.1
Lärare väntar i 
mer än 3 sek 

innan hen 
återtar ord 

A.1.2
Läraren väntar i 
mindre än 3 sek 

innan hen 
återtar ord 

Elev 
avbryts 

B.
Elev ges tid att 
tänka i mindre 

än 3 sek 

A.2/B.2
Elev avbryts

B.1
Elev ger 

fullständigt svar 

B.1.1
Läraren väntar i 

mer än 3 sek 
innan hen 
återtar ord 

B.1.2
Läraren väntar i 
mindre än 3 sek 

innan hen 
återtar ord



30 

frågeställningar kopplat till Rowes (1974) teori: ”Hur lång tid får elever på sig att tänka i 

tystnad efter att lärare ställer frågor?” och ”Hur lång tid behåller lärare sin tystnad efter 

att elever svarat på frågor?”. 

Om det till exempel visade sig att majoriteten av en lärares frågor landade på B.1.2, visste 

vi att läraren varken använde sig av tystnad i särskilt stor utsträckning efter att hen ställt 

en fråga till en elev eller efter att eleven svarat på frågan. Om det å andra sidan visade sig 

att majoriteten av en lärares frågor landade på A.1.1, visste vi att läraren använder 

tystnaden på ett, enligt Rowe (1974), föredömligt sätt både i anslutning till att frågan 

ställts och i anslutning till elevens svar. 

W1 – skillnad mellan enskilda dialoger och dialoger i helklass 

W1 är tiden mellan det att läraren ställt en fråga tills dess att eleven svarar. Under analysen 

av W1 och W2 insåg vi att till skillnad från W2, där det alltid är läraren som avgör längden 

på tystnaden, påverkades längden på W1 av vilken typ av dialog som fördes. Vid 

helklassdiskussioner där läraren kunde dela ut ordet, kunde också läraren ha inverkan 

över hur lång tystnaden var innan eleven fick svara. I enskilda dialoger däremot, där 

läraren inte delade ut ordet på samma sätt, kunde eleven själv ha inverkan på hur lång 

tystnaden blev. Vi kommer därför lyfta skillnaden mellan enskilda dialoger och 

helklassdiskussioner i resultatet för att inte ge en skev bild av lärarens användande av 

tystnad. 

Avbrutna resonemang 

Ett avbrutet resonemang definierar vi som då läraren, efter att ha ställt en fråga riktad till 

en elev som påbörjar ett svar, på något sätt avbryter sin egen tystnad. För att besvara 

frågeställningen “Om lärare avbryter elever, på vilket sätt avbryter de?” sökte vi under 

analysen av frågornas W2 efter det vi definierat som ett avbrutet resonemang. Om läraren 

på något sätt avbröt sin tystnad medan eleven fortfarande höll på att svara, noterades det 

i ett Excel-dokument med siffran 0 samt med en kommentar om på vilket sätt läraren 

avbrutit eleven. Utifrån kommentarerna kunde sedan fem kategorier skapas över hur 

lärarna avbrutit eleverna. Dessa kategorier visas nedan i en tabell med exempel från vår 

studie.   
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Kategorier Exempel 

Stödjande kommentar 
”Mm”        ”Jaa”  

”Precis”     ”Fortsätt” 

Rätta elevens svar 
”Det du egentligen menar är att...” 

”Nästan, man skulle också kunna förklara det såhär…” 

Förtydliga frågan 
Läraren ställer en fråga och ställer sedan en ytterligare 

fråga som kräver samma svar 

Sammanfattning av  

elevens svar 

”Det X säger är att…” 

”Du tog alltså...för att få fram…” 

Ny fråga 
Läraren ställer en fråga och ställer sedan ytterligare en 

fråga som kräver ett annat svar 
 

 

Tabell 3. Typer av avbrutna resonemang 

Då analysen av alla frågor var färdig sammanställdes antalet avbrutna resonemang 

tillsammans med en beskrivning om hur eleven avbrutits i ett diagram. Diagrammet 

kommer att presenteras i resultatdelen. 

Bortfall av data 

I processen med att mäta W1 och W2 föll många frågor bort på grund av att W1 var 

obefintlig. Utan en befintlig W1 kunde frågorna ej analyseras vidare enligt Rowes (1974) 

teori. Eftersom frågorna ändå ställdes under lektionerna och berörde vårt valda 

matematiska område räknades frågorna med i det totala antalet frågor. Orsaker till varför 

W1 inte kunde mätas listas nedan:  

x Läraren ställde följdfrågor där eleven ej gavs möjlighet att svara. 

x Läraren svarade på sin egen fråga. 

x Läraren avbröt sig själv genom att börja prata om något annat. 

x Läraren ställde frågor som eleverna skulle fundera på utan att förvänta sig ett svar, 

liknas starkt vid retoriska frågor. 

x Läraren ställde en ny fråga, antingen högre- eller lägre kognitiv innan svar gavs. 

x Läraren avbröts av en annan elev. 

x Eleven svarade inte på frågan utan började prata om något annat. 
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I vilken utsträckning de olika orsakerna spelade in beskrivs här nedan i ett diagram. Det 

totala antalet frågor som föll bort på grund av obefintlig W1 var 87 frågor. 

 
Diagram 1. Bortfall av data 

Det som orsakade störst databortfall var att läraren ställde följdfrågor där eleven ej gavs 

möjlighet att svara. Då detta orsakade störst databortfall kommer vi nu att exemplifiera 

hur detta kunde se ut. 

Exempel från ljudupptagning: 

1. (02:06) Lärare: “Vad är problemet?” (Explorativ fråga) 

2. (02.08) Lärare: “Vad är det vi ska lösa?” (Explorativ fråga) 

3. (02.09) Lärare: “Vad ska vi lösa?” (Explorativ fråga) 

4. (02.11) Lärare: “Vad vill dom veta i uppgiften?” (Explorativ fråga) 

I detta fall ställde läraren en hög kognitivt krävande fråga som följdes av tre andra högt 

kognitivt krävande frågor. Detta skedde inom ett kort tidsspann och eleverna fick inte 

chans att svara på frågan förrän den sista frågan ställts. W1 och W2 kunde därmed inte 

mätas på fråga 1,2 och 3. Däremot kunde W1 och W2 mätas på fråga 4 eftersom läraren 

då lämnade utrymme för eleverna att svara. 
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4.8.4 Analys av online-enkät 

Syftet med enkäten var att besvara frågeställningen “Vad har lärare för tankar om tystnad 

kopplat till undervisning?”. Flertalet frågor i enkäten var öppna frågor som kunde 

generera svar som skiljer sig från varandra, vilket också blev fallet i vår enkät.  

För att kunna ge ett så sanningsenligt svar som möjligt på frågan, valde vi att 

sammanställa lärarnas svar till respektive fråga i citatform (se bilaga 7). För att sedan göra 

lärarnas svar mer överskådliga sammanfattades de utifrån citaten i en löptext som 

presenteras i resultatdelen. Stukát (2011) skriver att öppna frågor kräver mer bearbetning 

än flervalsfrågor då dessa är svårare att kategorisera. Bearbetningen var inte särskilt 

omfattande i vårt fall på grund av vårt begränsade antal informanter. Vi valde dock 

medvetet att inte försöka kategorisera lärarnas svar eftersom vi ansåg att det fanns en risk 

att innebörden av svaren kunde påverkas av det.  
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5 Resultat och analys 

Inledningsvis ges en kort beskrivning av de informanter som deltagit i vår studie. Efter 

det följer en översiktlig bild över resultaten från vår studie. Slutligen kommer vi att gå 

igenom resultaten för var och en av våra delfrågor. 

5.1 Informanter 

Våra informanter var fyra lärare som arbetade på olika skolor inom en mellanstor stad i 

norra Sverige. Informanterna hade olika lång erfarenhet av läraryrket, mellan 7 och 24 år. 

Skolorna som informanterna arbetade på varierade i storlek, tre skolor kunde betraktas 

som större och en skola som mindre. Under den lektionen vi besökte klasserna var 

elevgrupperna skiftande i storlek, som minst var det 7 elever och som flest var det 22 

elever. I en av klasserna som besöktes arbetade de efter ett så kallat tvålärarsystem vilket 

innebar två lärare gemensamt höll i lektionen. Då vi var intresserade av alla frågor som 

ställdes under lektionen togs valet att även räkna med den andra lärarens frågor i studien 

efter godkännande av denne. Däremot var det endast en av de två lärarna, vår informant, 

som besvarade enkäten. 

5.2 Översikt resultat 

För att visa hur lång tystnad det oftast ges i de olika klasserna, valde vi att använda oss 

av vårt eget analysschema baserat på Rowes (1974) teori om wait-time. Analysschemat 

redovisas på nästa sida och ger en översiktlig bild över vilka vägar som frågor av högre 

kognitiv karaktär har tagit kopplat till W1, W2 och avbrutna resonemang. 
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Figur 2. Analysschema med resultat 

I schemat går att utläsa hur stor procent av de 107 frågorna som tog respektive väg. Vi 

kommer nu att presentera de två vanligaste vägarna följt av den minst vanliga.  

Den vanligaste vägen som 54 % av alla frågor tog var vägen B.1.2 där både W1 och W2 

är mindre än 3 sekunder. Näst vanligast blev vägen B.2 som 26 % av frågorna tog. B.2 

innebär att W1 var mindre än 3 sekunder och att eleven sedan avbrutits av lärarna.  

Den minst vanliga vägen, som 2 % av frågorna tog, var vägen A.1.1. Det var således 

minst vanligt att W1 och W2 var mer än 3 sekunder. 

 Sammanlagt tog ca 83 % av frågorna vägen B och ca 17 % tog vägen A. W1 och W2 var 

med andra ord oftast mindre än 3 sekunder i vår studie. 

En fråga av högre kognitiv 
karaktär ges 

A.
Elev ges tid att 

tänka i mer än 3 
sek

A.1
Elev ger 

fullständigt svar 

A.1.1
Lärare väntar i 
mer än 3 sek 

innan hen 
återtar ord 

2% 

A.1.2
Läraren väntar i 
mindre än 3 sek 

innan hen 
återtar ord 

10%

Elev 
avbryts 

B.
Elev ges tid att 
tänka i mindre 

än 3 sek 

A.2/B.2
Elev avbryts

A.2   5%
B.2   26%  

B.1
Elev ger 

fullständigt svar 

B.1.1
Läraren väntar i 

mer än 3 sek 
innan hen 
återtar ord 

3%

B.1.2
Läraren väntar i 
mindre än 3 sek 

innan hen 
återtar ord

54%



36 

5.3 Frågeställning 1: Hur lång tid får elever på sig att tänka i tystnad 

efter att lärare ställer frågor? 

För att besvara vår första frågeställning mättes wait-time 1. Tiden eleverna fått på sig att 

tänka i tystnad efter de fått en fråga, W1, kommer att presenteras i ett spridningsdiagram 

och i ett lådagram. Innan dessa diagram presenteras visas en tabell där vi synliggör hur 

längden på W1 påverkas av vilken dialogtyp som förs. 

 

Antal 

frågor 

Frågor 

% 

W1 -3 

sek antal 

W1 -3 

sek % 

W1 +3 

sek antal 

W1 +3 

sek % 

Helklass 23 21% 8 35% 15 65% 

Enskilt 84 79% 81 96% 3 4% 

Totalt 107 
     

 

 

 

Tabell 4. W1 i olika dialoger 

I tidigare analysdel belystes det faktum att elever i enskilda dialoger själva har inverkan 

på hur lång tystnaden blir i jämförelse med helklassdialoger där läraren kan styra genom 

att vänta med att dela ut ordet. Tabellen ovan visar att majoriteten av de frågor som 

ställdes under lektionerna, 79%, ställdes i enskilda dialoger mellan lärare och elever 

medan 21% av frågorna ställdes i helklassdialoger. Av tabellen framgår att W1 vid 

enskilda dialoger var mindre än 3 sekunder i 96% av fallen och mer än 3 sekunder i 4% 

av fallen. Vid helklassdialoger var W1 mindre än 3 sekunder i 35% av fallen och mer än 

3 sekunder i 65 % av fallen.  

Sammanfattningsvis var W1s längd oftast mindre än 3 sekunder i enskilda dialoger då 

elever har inverkan på längden. I helklassdialoger däremot, där läraren i större 

utsträckning har inverkan på W1s längd, var den oftast mer än 3 sekunder. Att elevernas 

inverkan kan skapa kortare W1 är något som är viktigt att minnas när vi nu går vidare till 

de mer preciserade diagrammen över W1. Vi kommer att börja med ett 

spridningsdiagram.  
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 Diagram 2. Spridningsdiagram wait-time 1 

Prickarna i diagrammet representerar alla frågor som ställts i de olika klasserna, utom 3 

frågor. För att se hur lång W1 en fråga haft, matchas pricken mot y-axeln som förklarar 

antalet sekunder. Diagrammet saknar alltså 3 frågor som alla hade en W1 som var mer än 

11 sekunder, dessa frågor finns med i nästa diagram. När dessa 3 frågor fanns med i 

spridningsdiagrammet var spridningen svårare att urskilja, därför plockades de medvetet 

bort.  

I diagrammet kan ses att det var en förhållandevis stor variation i hur mycket tid eleverna 

fick på sig att tänka efter att de fått en fråga. Tiden var oftast mindre än 3 sekunder då 

spridningen över denna markering är betydligt glesare. Som längst fick de över 11 

sekunder på sig, vilket som tidigare nämnt kommer att synas i nästa diagram. Som kortast 

fick de på sig så lite tid att tiden ej kunde mätas av oss, den tiden fick då värdet 0,1 

sekunder. I nästa diagram, ett lådagram, tydliggörs spridningen av W1 ytterligare.  
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Diagram 3. Lådagram wait-time 1 

I förklaringen till detta diagram kommer antal sekunder att avrundas till en decimal. 

Eleverna fick i 50 % av fallen mellan 0,7 och 2,3 sekunder på sig att tänka i tystnad efter 

de fått en fråga. I 25 % av fallen var tiden så liten att den ej kunnat mätas upp till 0,7 

sekunder. I de resterande 25 % av fallen fick de mellan 2,3 och 4,5 sekunder på sig. 

Sammanlagt kan sägas att elevernas betänketid efter att de fått en fråga i 75% av fallen 

varierade från en omätbar tid, upp till 2,3 sekunder. I fåtalet fall fick eleverna mer än 4,5 

sekunder på sig att tänka, dessa fall visas i diagrammet som extremvärden, där det högsta 

är 11,3 sekunder. I diagrammet urskiljs endast 1 av de 3 frågor som hade en W1 mer än 

11 sekunder, detta beror på att diagrammets skala fått anpassats efter formatet som studien 

presenteras i. Vid större skala syns alla extremvärden. 

5.4 Frågeställning 2: Hur lång tid behåller lärare sin tystnad efter att 

elever svarat på frågor? 

För att besvara vår andra frågeställning mättes wait-time 2, tiden läraren är tyst efter det 

att eleverna svarat på en fråga. W2 kommer liksom W1 att presenteras först i ett 

spridningsdiagram och därefter i ett lådagram.  
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Diagram 4. Spridningsdiagram wait-time 2 

Prickarna i diagrammet representerar alla de frågor som ställts i de olika klasserna. För 

att se hur lång W2 en fråga haft, matchas pricken mot y-axeln som förklarar antalet 

sekunder. I diagrammet kan man se variationen i hur länge lärarna var tyst efter det att 

eleven svarat på en fråga. Tiden var oftast under 1 sekund då spridningen över denna 

markering är betydligt glesare än under markeringen. Som längst var lärarna tyst över 4 

sekunder och som kortast 0 sekunder. 0 sekunder innebar att eleven inte hann avsluta sitt 

svar utan avbröts av läraren. Hur pass vanligt det var att eleven avbröts är en av de saker 

som framkommer i nästföljande lådagram, diagram 5. 

 
Diagram 5. Lådagram wait-time 2 
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I förklaringen till detta diagram kommer antal sekunder att avrundas till en decimal. 

Lärarna var i 75 % av fallen tyst mellan 0 och 0,9 sekunder efter det att eleven svarat på 

en fråga. I de fall där värdet är 0 sekunder har läraren avbrutit elever. Utifrån lådagrammet 

kan ses att värdet 0 sekunder förekommit i minst 25 % av fallen. I exakt hur stor 

utsträckning lärarna avbröt eleverna går ej att avläsa från detta diagram utan berörs vidare 

under nästa frågeställning. I de resterande 25 % av fallen var lärarna tyst mellan 0,9 och 

2,2 sekunder. 

Sammanlagt var alltså lärarna  i 75 % av fallen tyst i mindre än 0,9 sekunder eller avbröt 

eleverna. I fåtalet fall var läraren tyst i mer än 2,2 sekunder, vilket visas i diagrammet 

som extremvärden. Det högsta extremvärdet är 4,2 sekunder. Härnäst går vi djupare in på 

antal avbrutna resonemang samt hur eleverna avbrutits. 

5.5 Frågeställning 3: Om lärare avbryter elever, på vilket sätt avbryter 

de? 

I studien framkom att lärarna avbröt elever mer än ett fåtal gånger. Hur ofta detta gjordes 

och på vilket sätt kommer nu att presenteras med hjälp av två diagram. 

 
Diagram 6. Antal avbrutna resonemang 

 Hela diagrammet representerar det totala antalet frågor, 107 stycken. Vid 34 av 107 

frågor avbröt lärarna eleverna, vilket procentuellt blir i 32 % av fallen. Hur lärarna avbröt 

eleverna beskrivs nedan genom ytterligare ett diagram. 

Avbrutna 
resonemang 

34 ggr; 
32%

Totala antalet frågor



41 

 
Diagram 7. Hur läraren avbryter 

Det vanligaste sättet lärarna avbröt elevernas resonemang på var genom att ge en 

stödjande kommentar, vilket inträffade i 47 % av fallen. En stödjande kommentar var då 

läraren exempelvis sa “Jaa”, “Precis” eller “Mmm” medan eleven fortfarande hade ordet. 

Näst vanligast var att lärarna i 29 % av fallen ställde en ny fråga, följt av att lärarna i 15 

% av fallen sammanfattade elevernas svar. De minst förekommande sätten lärarna avbröt 

elevernas resonemang på var genom att i 6 % av fallen rätta eleven och för att i 3 % av 

fallen förtydliga sin egen fråga. 

Sammanfattningsvis var det vanligast att lärarna avbröt en elevs resonemang genom att 

ge en stödjande kommentar eller genom att ställa en ny fråga. Det minst vanliga sättet var 

för att förtydliga sin egen fråga.  

5.6 Frågeställning 4: Vad har lärare för tankar om tystnad kopplat till 

undervisning? 

Lärarnas svar på enkäten kommer nedan att beskrivas fråga för fråga. Svaren på frågorna 

presenteras i löptext samt citatform vilka är baserade på enkätsvaren (se bilaga 7).  

Den första frågan lärarna fick handlade om hur stort behov de anser sig ha av att äga ordet 

i klassrummet. Tre av fyra lärare ansåg sig ha stort eller mycket stort behov av att äga 
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ordet i klassrummet medan den sista läraren ansåg sitt behov som ganska litet.  

Lärarna fick sedan frågan om vad som påverkar deras behov av att äga ordet. En lärare 

angav följande ”Hur väl jag känner gruppen och hur vana gruppen är att ta eget ansvar 

för samtal och arbete. Hur långt vi kommit i det egna drivet och hur väl arbetsgången är 

inarbetad och hur långt vi kommit i vårt arbete med arbetsro”. Det lärarna angav 

påverkade deras behov av att äga ordet rörde aspekter gällande; elevers ansvarstagande, 

arbetsron i klassrummet, lärarnas ledarroll och deras önskan om att ha kontroll.  

Lärarna fick sedan en fråga om vad de ansåg kunde vara problematiskt med att vara tyst 

i klassrummet. Av de svar lärarna gav kan vissa tolkas beröra en rädsla över minskad 

kontroll i lärandesituationer. Exempelvis formulerade sig en lärare på följande vis “Att 

vissa elever tar ordet och behåller det eller att alla pratar för mycket och i mun på 

varandra.”. Andra enkätsvar beskrev hur tystnad från lärarens sida skulle kunna påverka 

i vilken grad elever uppnår lektionens mål. Det framkom även att tystnad kan bidra till en 

ökad osäkerhet hos vissa elever (se bilaga 7).  

När lärarna skulle ange positiva aspekter med att vara tyst i klassrummet, framkom 

aspekter rörande elevernas självförtroende. Bland annat angav lärarna att tystnad kan ge 

elever tid att tänka och formulera sig samt ökad tillit till sin egen förmåga. En lärare 

svarade “Eleverna får möjlighet att lösa problem själva och samarbeta med varandra.”. 

Att vara tyst menar lärarna även underlättar för dem att se vad eleverna kan (se bilaga 7).  

Lärarna delgavs sedan att det i resultatet framkommit att elever ofta blev avbrutna. 

Anledningar till att man som lärare avbryter angav lärarna kunde handla om viljan att 

uppmuntra eleven i sitt resonemang och hjälpa denne framåt i det. En av lärarna beskrev 

att man inte alltid är medveten om att man avbryter (se bilaga 7). 

Ett flertal negativa konsekvenser med att avbryta elever synliggjordes även via enkäten. 

Bland annat menade lärarna att elevers självförtroende kan påverkas negativt av att de 

avbryts. Vidare framkom att man genom att avbryta elever kan skapa onda cirklar där 

elever i framtiden inte delger sina tankar och resonemang i tron om de ändå kommer att 

bli avbrutna. Dessutom angavs hur lärares tankar kan påverka elevens möjlighet att få 

avsluta sitt resonemang, en lärare beskrev detta på följande vis “Ofta kan vi ha 
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missuppfattat elevens tanke för att vi är så inne på vår egen tanke. Eleven blir då inte 

uppmuntrad att formulera sin egen tanke utan blir lotsad in i ett annat resonemang.”  

Därefter ombads lärarna att ta ställning till två scenarion. Det första scenariot löd: ”En 

elev i din klass börjar svara på en fråga som du har ställt och tystnar sedan. Hur bekväm 

är du med att vara tyst några sekunder innan du åter tar ordet?”. 

Tre av fyra lärare ansåg sig vara ganska eller helt bekväma i situationen medan den sista 

läraren kände sig ganska obekväm.  

Slutligen ombads lärarna ta ställning till detta scenario: ”Du ställer en fråga till en elev, 

eleven svarar inte på frågan direkt utan är till en början tyst. Hur bekväm är du med att 

vara tyst några sekunder innan du agerar i den situationen?”  

Tre av fyra lärare tyckte sig vara ganska eller helt bekväma i situationen medan den sista 

läraren ansåg sig vara ganska obekväm. 
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6 Diskussion 

Avsnittet inleds med en metoddiskussion där vi diskuterar de metoder vi använt i studien 

och hur dessa påverkat studiens validitet och reliabilitet. Därefter följer en 

resultatdiskussion där studiens resultat diskuteras kopplat till tidigare forskning. 

Resultatdiskussionen avslutas med en diskussion om studiens applicerbarhet. 

6.1 Metoddiskussion 

Vi kommer att börja med att diskutera studiens datainsamlingsmetoder för att sedan 

diskutera det lektionsunderlag vi använt i studien. Sedan diskuteras studiens 

analysmetoder innan det avslutningsvis ges en sammanfattning av diskussionen. 

6.1.1 Datainsamlingsmetoder 

Valet av att kombinera olika datainsamlingsmetoder gjordes för att kunna ge en bättre 

bild över vårt problemområde. Vi ville se vad läraren gör i klassrummet och valde därför 

observation som en metod. Enligt Stukát (2011) är observation en lämplig metod då man 

vill undersöka hur verkligheten ser ut. Vår avsikt var att märkas av i så liten utsträckning 

som möjligt under observationen, detta kan diskuteras om vi verkligen uppnådde. För det 

första hade vi inte möjlighet att besöka klasserna innan observationstillfället, vilket 

innebar att eleverna inte träffat oss innan. För det andra var den tekniska utrustningen 

synlig för eleverna under observationen. Dessa två faktorer tror vi kan ha påverkat 

elevernas agerande under lektionerna. Genom att eleverna möjligtvis kan ha påverkats 

kan också lärarens agerande skiljt sig från hur det vanligtvis är. Hur mycket vår närvaro 

påverkat läraren och eleverna är svårt att avgöra, vi vidtog de åtgärder vi kunde för att 

göra vår närvaro så okonstlad som möjligt. Även om lärare och elever kan ha påverkats, 

anser vi att detta metodval var det rätta då vi endast hade kunnat undersöka det vi avsåg 

genom observationer vilket höjer validiteten för vår studie.  

En annan metod som användes var ljudupptagning. Som tidigare nämnts kan den synliga 

utrustningen haft en viss påverkan på informanterna i studien. De positiva aspekterna med 

ljudupptagning överväger enligt oss de negativa. Ljudupptagningen möjliggjorde att 

tystnader kunde mätas samt att analysen av datamaterialet kunde utföras på ett säkert sätt. 

Möjligheten att kunna gå tillbaka i materialet för att undvika missar ökar studiens 



45 

validitet. Studiens validitet påverkades även positivt då vi använde oss av flera 

röstinspelare för att säkra databortfall. Alternativet till ljudupptagning var 

videoinspelning där vi också kunnat gå tillbaka och dessutom sett hela lektionerna som 

de var. Vi ansåg dock att videoinspelning hade påverkat eleverna i större utsträckning än 

ljudupptagning. Dessutom hade videoinspelning bidragit till att eleverna dokumenteras i 

större utsträckning, vilket hade inneburit att vi behövt söka godkännande från alla 

vårdnadshavare. Att behöva söka godkännande från vårdnadshavare hade inneburit en 

större arbetsbörda för läraren, vilket vi tror hade kunnat påverka lärarnas möjlighet att 

delta i studien. Eftersom det kan vara svårt att minnas specifika händelser från lektionerna 

endast genom ljudupptagning, använde vi som tillägg ett observationsprotokoll. 

Observationsprotokollet kompletterade ljudupptagningen då det gav oss möjlighet att 

kunna anteckna sådant som en ljudupptagning inte gör synligt. 

Den sista metoden som användes för studien var en online-enkät. Enkätens syfte var att 

komplettera de andra metoderna, för att fördjupa resultaten från vår studie genom att 

tillföra lärarnas åsikter om tystnad. Enligt Bryman (2011) kan en kombination av metoder 

användas för att fylla luckor i undersökningen. I vår studie ville vi utöver att presentera 

hur lärarna gör något också kunna diskutera varför de gör som de gör. De andra metoderna 

vi använt tillät oss inte att undersöka detta, där fyllde enkäten en lucka i vår studie. 

Enkäten bestod till största del av öppna frågor. Öppna frågor gav den som besvarade 

enkäten ett större tolkningsutrymme vilket kan ha gjort att frågan uppfattats olika av olika 

personer. Detta är något vi var medvetna om men vi ansåg att fördelarna med att lärarna 

fritt får uttrycka sig överväger nackdelarna med öppna frågor. Då vi ville få så målande 

svar som möjligt av lärarna var öppna frågor det bästa för att behålla en hög validitet i vår 

enkät. Vid flervalsfrågor tror vi att lärarna blir mer begränsade att uttrycka sig. 

6.1.2 Lektionsunderlaget 

För att säkerställa att det som avsågs mätas också kunde observeras, valde vi att använda 

ett lektionsunderlag (se bilaga 1). Lektionsunderlaget minskade risken för att samtal och 

frågor mellan lärare och elever skulle utebli, vilket skulle innebära att det vi avsåg 

undersöka inte skulle kunna observeras. Att samtliga informanter utgick från ett 

lektionsunderlag ökar därför validiteten i vår studie. Lektionsunderlaget styrde lärarnas 

lektioner till viss del, men utöver vald uppgift och förmåga fick lärarna fritt utforma 
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lektionerna. Detta fick som resultat att majoriteten av dialogerna var enskilda, vilket 

påverkade mätningen av W1. Vår ambition var att hålla lärarna så opåverkade som 

möjligt och därför valde vi att endast styra lärarna gällande uppgift och förmåga. Hade vi 

valt att styra hur läraren skulle strukturera samtalen under lektionen riskerade vi att 

påverka undervisningen för mycket, vilket inte hade speglat deras normala arbetssätt. 

Vårt lektionsunderlag krävde dock att informanterna utgick från en 

problemlösningsuppgift för att forma lektionen, ett arbetssätt som vissa av de deltagande 

lärarna var bekanta med och andra inte. Detta medförde att de lärare som var ovana vid 

arbetssättet inte kunde arbeta som de vanligtvis gör i sin matematikundervisning, vilket 

kan ha påverkat deras agerande under lektionen och därmed också studiens resultat. 

Lektionsunderlaget gör det dock enklare för någon som vill upprepa studien då de kan 

använda sig av samma underlag som vi gjort. På så vis ökar lektionsunderlaget studiens 

reliabilitet. 

Vi valde ett underlag anpassat för den årskurs vi undersökte. Underlaget passade tre av 

klasserna väl i svårighetsgrad men var för enkelt för en av klasserna. Hade uppgiften haft 

samma svårighetsgrad i alla klasser hade möjligtvis studien blivit mer valid. 

Sammanfattningsvis påverkade lektionsunderlaget studiens reliabilitet och validitet både 

positivt såväl som negativt. Vi ansåg dock att lektionsunderlagets möjliggörande av att 

det som skulle undersökas också kunde observeras överväger de negativa aspekterna med 

användandet. 

6.1.3 Analysmetoder 

Wait-time mättes endast på högre kognitiva frågor. För att skilja högre- från lägre 

kognitiva frågor tolkade vi dem utifrån Jensens (2012) frågetyper. När det finns ett 

tolkningsutrymme så påverkas också reliabiliteten. Med detta i åtanke har vi arbetat för 

att stärka reliabiliteten på olika sätt. Dels har vi i tabellform (se bilaga 6) beskrivit alla 

frågor som räknas som högre kognitiva. I tabellen finns även exempel på frågor från vår 

data som vi tolkat som högre kognitiva, för att någon annan lättare ska kunna tolka 

frågorna på samma sätt som oss. I avsnittet ’Analysmetod’ redogjordes även för alla 

frågetyper som räknats bort och en beskrivning av anledningen varför gavs. Med det 

tolkningsutrymme som finns har vi gjort vad vi kunnat för att öka reliabiliteten.  
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Det finns svårigheter med att mäta tid och tystnad när man endast använder 

ljudupptagning (Schultz 2009). De svårigheter vi upplevde med att använda digitala ur 

till tidtagningen var att mätningen påverkades av den mänskliga faktorn i form av 

reaktionstid. För att säkra mätningen och även öka reliabiliteten valde vi att mäta varje 

enskild tystnad 10 gånger för att sedan ta ut ett medelvärde av de uppmätta tiderna.  

6.1.4 Sammanfattning 

Vi anser att vår studie har relativt hög reliabilitet och validitet, de brister som funnits har 

vi försökt motverka i den utsträckning vi kunnat. Den största bristen som vi inte kunnat 

påverka handlar om antalet informanter. Vi avsåg att använda fler informanter än vad vi 

i slutändan gjorde. Att det blev endast blev fyra informanter var bortom vår påverkan. Ett 

mindre antal har inte påverkat studiens reliabilitet eller validitet, däremot har storleken på 

vår data påverkats. 

6.2 Resultatdiskussion 

För att besvara våra frågeställningar kommer vi här att presentera och diskutera dem var 

för sig kopplat till tidigare forskning. Därefter kommer vi att presentera en samlad slutsats 

för hela studien för att slutligen diskutera resultatets applicerbarhet. 

Lärarnas användande av tystnad har mätts utifrån Rowes (1974) teori om wait-time. 

Enligt Rowe påverkas undervisningen positivt om både W1 och W2 överstiger 3 

sekunder. Utifrån vår studie kan sägas att de deltagande lärarna använde tystnad i liten 

utsträckning, både W1 och W2 var i majoriteten av fallen mindre än 3 sekunder. Detta 

resultat stämmer överens med det resultat Rowe (1974) fick under sina icke manipulerade 

undersökningar där både W1 och W2 var mindre än 3 sekunder. I vår studie var det högst 

ovanligt att både W1 och W2 var mer än 3 sekunder, detta förekom endast i 2 procent av 

fallen. Vi kommer nu att gå in djupare på dessa resultat och börja med resultatet för W1. 

6.2.1 Tystnaden mellan lärarens fråga och elevens svar 

Genom lärarnas svar på enkäten gavs en översiktlig bild av deras syn på tystnad. Bland 

annat framkom lärarnas behov av att äga ordet och vad de upplevde positivt respektive 

problematisk med att vara tyst i rollen som lärare. Av lärarnas svar att döma fanns många 

positiva aspekter med att vara tyst i anslutning till frågor. I samtliga aspekter var det 
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eleverna som ansågs gynnas av att läraren var tyst i större utsträckning. Positiva aspekter 

lärarna nämnde var till exempel att alla elever ges större möjlighet att tänka och fundera 

utifrån sin egen förmåga innan svar presenteras och att elever kan känna större tillit till 

den egna förmågan. 

Det finns en tydlig koppling mellan de positiva aspekter av en förlängd tystnad som 

lärarna nämner och det som tidigare forskning har kommit fram till. Forskning från 

Rowes (1974) studier har visat att lärare, genom att förlänga tystnaden, bland annat får 

en ökning av andelen elever som vill och kan svara på lärarens frågor. I tillägg menar 

forskarna Black och William (1998) att förlängda tystnader kan bidra till att inte bara de 

snabbaste eleverna får chans att tänka och svara på frågan. Lärarnas tankar om tystnadens 

fördelar visar en samstämmighet med fördelar som forskning anger. De tankar som 

lärarna har om fördelar med tystnad återspeglas inte i deras praktik då vårt resultat visade 

att W1 endast översteg 3 sekunder i 17 % av fallen. 

En förklaring till att vårt resultat visade att W1 i 75 % av fallen var mindre än 2,3 

sekunder, trots att lärarna verkade vara medvetna om positiva effekter som tystnad kan 

ge, tror vi kan bero på att W1 och dess längd påverkas av vilken dialogtyp som förs. Av 

de 107 gånger som W1 mätts på högre kognitiva frågor, har de i 79% av fallen mätts i 

enskilda dialoger och i 21 % av fallen i helklassdialoger. Eftersom det endast är i 

helklassdialoger som läraren fullt kan styra fördelningen av ordet, var det i majoriteten 

av fallen inte läraren som var ensam om att styra över hur lång W1 ska vara. Att resultatet 

från vår studie visat att W1 i störst utsträckning är mindre än 3 sekunder tror vi främst 

handlar om hur läraren har strukturerat samtalen i sin undervisning, något vi nu kommer 

att gå in djupare på. 

Att majoriteten av frågorna ställdes i enskilda dialoger, betyder att läraren strukturerade 

sin undervisning på så sätt att flest frågor ställdes i enskilda dialoger. I enskilda dialoger 

har läraren inte samma möjlighet att dela ut ordet som hen har i helklassdiskussioner. Det 

blir således i stor utsträckning eleven som bestämmer hur lång W1 blir och inte läraren, 

då eleven själv avgör när hen vill svara. I vår studie kan ses att W1 i helklassdialoger, där 

läraren har större inverkan på hur lång tystnad som ges, i 65 % av fallen var mer än 3 

sekunder. Där läraren hade större inverkan på tystnaden efter att de ställt en fråga, gavs 
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också mer tystnad. Det talar för att det lärarna i enkäten angav som positivt visst kan ses 

avspeglas i deras undervisning. 

I de enskilda dialogerna där eleverna kan påverka, var W1 i 96 % av fallen mindre än 3 

sekunder. Det ger oss en uppfattning om att eleverna vid dessa tillfällen möjligtvis inte 

hade behov av att tänka i mer än 3 sekunder. Vid de enskilda dialogerna hade eleverna 

ofta fått tid att fundera och självständigt arbeta med uppgiften under en tid innan de fick 

en fråga, vilket vi tror kan förklara ett minskat behov av tid. 

6.2.2 Tystnaden mellan elevens svar och lärarens återtagande av ordet 

Längden av W1 tror vi alltså påverkas av vilken typ av dialog som förs och hur 

undervisningen är strukturerad. Detta skiljer sig från W2, där sådana faktorer inte 

påverkar eftersom att läraren alltid har möjlighet att kontrollera när hen åter tar ordet. 

Vårt analysschema visade att tystnad inte förekom i lika stor utsträckning som Rowe 

(1974) menar är önskvärt, detta gällde både för W1 och W2. Då det kom till W2 var 

lärarna i 75 % av fallen tysta i mindre än 0,9 sekunder eller så avbröt de eleverna. Eleverna 

avbröts av lärarna i hela 32 % av fallen. Hur lärarna avbröt kommer vi att återkomma till 

senare under rubriken ’Avbrutna resonemang’. Märkbart är att lärarna var väldigt snabba 

med att återta ordet då en elev svarat på en fråga.  

Resultaten från observationen är intressant att diskutera tillsammans med lärarnas 

enkätsvar rörande vad som påverkar deras behov av att äga ordet samt vad som kan vara 

problematiskt med tystnad. Vi förstår lärarnas svar från enkäten som att deras behov 

påverkas av faktorer som till exempel elevers ansvarstagande, arbetsron i klassrummet, 

lärarens ledarroll och deras önskan om att ha kontroll. I enkätundersökningen framkom 

även lärarnas syn på vad de uppfattar som problematiskt med tystnad. Av de svar lärarna 

gav tolkar vi det som att de upplever att tystnad kan leda till ett bristande fokus på 

uppgiften och lektionens mål, bristande kontroll över ordningen i klassrummet samt att 

den kan skapa osäkerhet hos vissa elever. 

Att tystnaden kan bidra till att skapa osäkerhet hos elever går att härleda till det som 

Jensen (1973, i Jaworski, 1993) menar är en del av tystnadens komplexitet, att den kan 

tolkas olika. Exempelvis beskrivs hur tystnad både kan vara en indikator på samtycke 

såväl som meningsskiljaktighet. Att det i enkätundersökningen framkom tankar om att en 
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del av tystnadens problematik är att den kan skapa osäkerhet hos elever, skulle enligt oss 

kunna bero på att tystnadens betydelse och tolkningen av den är situationsbunden. 

Exempelvis anser vi att det skulle kunna vara så att en osäker elev kan tolka lärarens 

tystnad som ett icke-gillade och tystna medan en säker elev skulle kunna tolka tystnaden 

som ett tillfälle att utveckla sitt svar.  

Lärarna angav i enkätsvaren att tystnad kan innebära problem då den kan bidra till en 

minskad kontroll över gruppen, bristande fokus på uppgiften eller en osäkerhet hos elever. 

Ett sätt att komma ifrån denna problematik anser vi kan vara att strukturera 

klassrumsundervisningen på ett sätt så att tystnadens roll blir tydligare. En tidigare 

omnämnd strategi där tystnaden har en given och uttalad plats är Listen-think-pair-share, 

på svenska kallad EPA-metoden. Strategins struktur inkluderar tystnad för eftertanke där 

tystnadens längd kan kontrolleras av läraren. Positiva effekter som strategin medför är att 

elevdeltagandet och elevernas fokus på uppgiften ökar (Lyman, 1981). De positiva 

effekter strategin visat sig ha anser vi kan lösa den problematik som lärarna ansåg att 

tystnaden kunde skapa. Med det sagt, anser vi att denna strategi kan vara värd att testa 

om man som lärare vill inkorporera tystnaden i undervisningen och förlänga tystnader i 

anslutning till frågor. 

6.2.3 Avbrutna resonemang 

Lärarna i vår studie använde som sagt tystnad i liten utsträckning då de ställde frågor i 

undervisningen. Ibland i så liten utsträckning att tystnaden var obefintlig, som i de fall 

där läraren avbröt elevers resonemang vilket inträffade i 32 % av fallen. Vanligaste sättet 

lärarna avbröt på var genom att ge eleverna stödjande kommentarer innan de pratat till 

punkt, ett sätt även Björklund Boistrup och Samuelsson (2013) uppmärksammat i sin 

forskning. 

Tystnaden kan vara komplex att tolka och kan bland annat signalera icke-delaktighet 

(Jensen, 1973, i Jaworski, 1993). Detta kan relateras till problematik som lärarna angav 

att tystnad kunde leda till, att elever tappar fokus och kanske inte tar sig framåt. Enligt 

oss kan en rädsla för denna icke-delaktighet förklara den höga frekvensen av avbrutna 

resonemang i vår studie, speciellt om man ser till att den vanligaste orsaken till avbrutna 

resonemang var att läraren gav en stödjande kommentar. Att läraren avbryter kan därför 
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enligt oss handla om en välvilja att stödja eleven och driva denne framåt. Effekten av 

denna välvilja kan dock problematiseras. I vår studie skulle lektionen baseras på en 

problemlösningsuppgift där eleverna skulle få möjlighet att öva resonemangsförmågan, 

två områden där det enligt Björklund Boistrup och Samuelsson (2013) är gynnsamt att 

förlänga betänketiden. Om eleverna ska få öva sin resonemangsförmåga kan det tyckas 

anmärkningsvärt att de i 32 % av fallen inte får avsluta sina svar innan de avbryts. Lärarna 

som deltog i studien menade att deras avbrytande kan bero på olika saker, bland annat att 

man vill komma vidare med lektionen eller att man inte tänker på att man gör det. Att 

man som lärare inte tänker på det, tror vi bland annat kan ha att göra med det som Schultz 

(2009) skriver, att tystnaden som ämne sällan berörs inom lärarutbildningar. Om man i 

sin lärarutbildning eller under fortbildning får lära sig om tystnadens funktioner i 

undervisningen, tror vi att det skulle bli lättare att bli mer uppmärksam på sin egen tystnad 

eller brist på tystnad.  

Som tidigare nämnts i denna studie har forskningen de senaste åren fokuserat mycket på 

samtalets roll för matematikutveckling, bland annat genom att lägga fokus på vilka typer 

av frågor man som lärare bör ställa och vikten av att använda feedback. Lärarna angav 

också detta fokus på feedback och frågor som en orsak till varför man avbryter, att man 

vill uppmuntra eleven att tro på sin egen tanke genom att hjälpa eleven framåt. Om man 

tänker att lärarna ofta avbryter för att de vill stödja eleven, är det intressant att se vad 

lärarna trodde att avbrytandet kunde få för negativa konsekvenser. Negativa 

konsekvenser lärarna angav var bland annat att eleverna kan glömma bort sin tanke och 

bli osäkra. Fler konsekvenser lärarna angav var att eleven kunde lotsas in i lärarens 

resonemang istället för att fortsätta sin egen tanke och att eleven till en annan gång kanske 

undviker att dela sin tanke då den förväntar sig att bli avbruten. Med grund i lärarnas egna 

tankar verkar det kontraproduktivt att avbryta elever i syfte att stötta dem, då negativa 

konsekvenser kan bli att eleven tappar tron på sin egen tanke. 

Det är i slutändan läraren som har det yttersta ansvaret för hur undervisningen struktureras 

och hur samtalen i klassrummet förs (Schultz, 2009). Vidare behöver lärare även 

reflektera över sitt användande eller brist på användande av tystnad i undervisningen 

(ibid.). Vi tror att lärare, genom att de får problematiken kring bristande tystnad 

synliggjord, också ges bättre möjligheter att kunna inkorporera tystnaden på ett medvetet 
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sätt. Detta synliggörande anser vi att både lärarutbildningar såväl som fortbildningar för 

praktiserande lärare bör ha ett ansvar för. 

6.2.4 Slutsats 

Då det kommer till i vilken utsträckning lärarna i denna studie använt tystnad i sin 

undervisning, är det korta svaret i liten utsträckning. Tystnaden mellan det att läraren 

ställt en fråga och att eleverna svarar på den samt tystnaden mellan att en elev har svarat 

på en fråga och läraren åter tar ordet, understiger båda 3 sekunder i majoriteten av fallen.  

Studien visade även på att lärarna avbröt elever. Lärarna i studien avbröt eleverna i 32 % 

av fallen, främst för att ge elever stödjande kommentarer. Då det kommer till lärarnas 

tankar om tystnad angav lärarna att de ser både positiva och negativa aspekter av att vara 

tyst som lärare. Medvetenheten om de positiva aspekterna återspeglas dock inte i lärarnas 

praktik i någon större utsträckning, anledningarna till detta kan vara flera men en av dessa 

kan vara att tystnad som ämne sällan berörs inom lärarutbildningar. 

6.2.5 Applicerbarhet 

Vår studie bygger främst på västerländsk forskning och har sitt utförande i en västerländsk 

kultur, vilket innebär att resultaten inte bör tolkas utanför denna kultur. Studien innehåller 

även ett begränsat antal informanter vilket gör att resultaten inte kan generaliseras till en 

större population. Det går därför inte att dra några generella slutsatser, varken över större 

populationer eller över andra kulturer, utifrån våra resultat. Resultaten ska tolkas inom 

den västerländska ramen och utifrån undersökningsgruppen på fyra informanter. 
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7 Vidare forskning 

Att forska om tystnad hör vad vi kunnat sett inte till vanligheterna idag, vilket innebär att 

det finns ett kunskapsglapp om tystnadens funktioner för matematikundervisning. Vår 

studie är till omfånget litet vilket innebär att det ej kan dras några generella slutsatser av 

vårt resultat. Det vore därför intressant att utföra en liknande studie som vi gjort fast i 

större omfattning då detta kan ge en mer tillförlitlig bild över problemområdet. Fler 

deltagande lärare och fler observerade lektioner per lärare. Den nya studien skulle, liksom 

vår, kunna baseras på tidtagning av tystnad vid högre kognitiva frågor. För att få en mer 

djupgående bild av problematiken runt tystnad vore det intressant att byta ut metoden 

enkät mot kvalitativa intervjuer för att få en djupare bild. Utöver att besvara mer generella 

frågor om tystnad i undervisningen skulle då lärarna kunna få ta del av samt kommentera 

exempel från de observerade lektionerna. En större studie skulle ge en bättre och mer 

tillförlitlig bild av hur lärare använder tystnad. Genom att sedan intervjua lärarna, där 

deras tankar om tystnad tydligare kopplas ihop med specifika situationer från deras 

undervisning, kan också kunskapen om varför lärarna använder tystnad som de gör 

fördjupas. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Problemlösningsuppgift NCM, milouproblem 2012 

 
 
 
 
  



58 

Bilaga 2. Observationsprotokoll 
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Bilaga 3. Online-enkät 
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Bilaga 4. Missivbrev 1 

Hej! 

Vi som kontaktar dig heter Johanna Jakobsson och Johanna Dahlin. Vi går sista året på 
Grundlärarprogrammet åk F-3 på Umeå Universitet. 

Vi kontaktar dig med anledning av vårt examensarbete som ligger i startgroparna, då vi 
söker potentiella deltagare till vår studie. Exakt hur studien kommer att gå till är ännu 
inte klart men den kommer att beröra matematikämnet i årskurs 2 eller 3. 

Därför vill vi fråga dig om du skulle kunna tänka dig att ställa upp som deltagare i vår 
studie? 

Skicka gärna ett mail med svar JA eller NEJ till: exempel@gmail.com 

Ditt svar är inte på något sätt bindande och vid svaret Ja kommer du löpande att ges mer 
information om studiens innehåll och även fler tillfällen att avgöra om du vill vara med 
och delta eller ej. Svarar du nej så kommer vi inte att kontakta dig mer. 

 
Tacksamma för svar 

Johanna och Johanna 
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Bilaga 5. Missivbrev 2 

Hej! 

Vi kontaktade dig innan jul angående vårt examensarbete och återkommer nu med mer 
information gällande studien. Syftet med studien är att undersöka delar av samtalet i 
matematikundervisningen. 

För att samla in material till studien behöver vi få observera en av dina lektioner i 
matematik. Till den lektionen kommer du att få ett lektionsunderlag. Underlaget 
kommer att bestå av en problemlösningsuppgift och vi kommer att be dig att fokusera 
på resonemangsförmågan. Detta underlag får samtliga lärare som deltar i studien då 
detta underlättar vår observation. 

För att vi ska kunna analysera materialet behöver vi även göra ljudinspelningar av 
lektionen. Detta kommer innebära att du blir försedd med en mikrofon som du bär under 
lektionen. Under lektionen kommer vi att ta plats i bakre delen av klassrummet och föra 
anteckningar utefter ett observationsprotokoll. 

Sammanfattningsvis blir din insats att du håller i en lektion (utifrån ett bestämt 
underlag) medan du bär mikrofon samt tillåter att vi observerar lektionen. 

OBS! Viktig information till dig som deltagare: 

Vi lägger stor vikt vid att du känner dig bekväm i ditt deltagande och att studien inte 
orsakar dig skada, stress eller på annat sätt får dig att må dåligt. Du har rätten att när 
som helst avbryta ditt deltagande och återkalla det material du bidragit med och dina 
val kommer inte att ifrågasättas av oss. 

All information kommer att hanteras varligt och inspelningarna kommer endast 
avlyssnas av oss och möjligtvis av vår handledare på universitetet. Handledaren 
kommer endast få tillgång till det inspelade materialet om vi behöver stöd i vårt arbete. 

 
Du garanteras total anonymitet under arbetets gång samt i den slutgiltiga uppsatsen. 
Ingenting av det vi slutligen presenterar kommer att kunna härledas varken till dig eller 
din skola. Insamlat material där du finns med kommer att förstöras så snart uppsatsen 
är inlämnad. Du får tillgång till resultaten då studien är färdig. 

Vi är mån om att du ska känna dig bekväm med ett besök från oss, därför kommer vi 
gärna och presenterar oss om du vill. Vill du hellre prata över mail eller telefon går det 
såklart också bra. Vi nås på telefonnummer: 

Johanna Jakobsson 076-xxx xx xx 

Johanna Dahlin 070-xxx xx xx 

Vi hoppas att du fortfarande skulle kunna tänka dig att delta i studien. Oavsett om du 
vill delta eller ej, återkom gärna med ditt beslut så fort du bestämt dig. Tackar du nej så 
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kommer vi inte att kontakta dig mer. Har du frågor eller funderingar är du varmt 
välkommen att kontakta oss för mer information. 

Vänliga hälsningar 

Johanna och Johanna 
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Bilaga 6. Jensens högre kognitiva frågetyper  
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Bilaga 7. Svar från enkätundersökningen 

Fråga 1. ”Hur stort behov anser du att du har av att äga ordet i klassrummet?” Lärarna 
gavs fem svarsalternativ: Stort behov, Ganska stort behov, Ganska litet behov, Litet 
behov och Har ingen uppfattning. 
 
Lärarnas svar: 
Stort behov - 1 Lärare 
Ganska stort behov – 2 Lärare 
Ganska litet behov - 1 Lärare 

Fråga 2. Följande faktorer ansåg de deltagande lärarna hade inverkan på deras behov av 
att äga ordet: 

x “Hur väl jag känner gruppen.”  
x “Hur van gruppen är att ta eget ansvar för samtal och arbete.” 
x ”Hur långt vi kommit i det egna drivet, hur väl arbetsgången är inarbetad och 

hur långt vi kommit i vårt arbete med arbetsro.” 
x “Att ha kontroll, få med sig gruppen.” 
x “Vad jag undervisar om, om det är genomgång eller “bara” sätta igång att 

arbeta.” 
x “Att det är för mycket prat och jag vill få arbetsro.” 
x “Att det är jag som är klassens arbetsledare.” 

 
Fråga 3. Följande faktorer ansåg de deltagande lärarna kunde vara problematiska med att 
vara tyst som lärare i undervisningen: 

x “Att vissa elever tar ordet och behåller det eller att alla pratar för mycket och i 
mun på varandra.”  

x “Att eleverna tappar fokus på lektionens mål.”  
x “Att skapa osäkerhet hos vissa elever. Vissa tappar kanske också fokus på 

uppgiften.”  
x “Tysta, blyga elever som inte vågar fråga kanske inte kommer framåt.”  

 
Fråga 4. Positiva aspekter av att vara tyst som lärare angav lärarna var: 

x “Att elevernas tankar och idéer kommer fram.”  
x “Att de lär sig tala och lyssna på varandra.” 
x “Att de litar mer på sin egen förmåga.”  
x “Ger tid till alla att tänka efter och formulera sin egen tanke.” 
x “Eleverna får möjlighet att lösa problem själva och samarbeta med varandra.”  

 
Fråga 5. Lärarna i studien angav följande förklaringar till varför de tror att man som 
lärare avbryter elever: 

x “Otålighet, att man vill komma vidare.”  
x “Att man blir så glad när eleverna sagt något att man inte kan vara tyst.” 
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x “Att man inte tänker på att man gör detta.” 
x “Säkert för att uppmuntra eleven att tro på sin tanke.”  
x “För att vi lärare i kommunen har gått några moduler i mattelyftet och där var 

feedback och frågor en central del i undervisningssituationer.”  
x “Att lärare överlag är pratsamma personer.” 

 
Fråga 6. Att avbryta elever trodde lärarna kunde få följande negativa konsekvenser: 

x “Ja, då eleven inte utvecklat sin tanke klart.” 
x “Att man lär eleven att det är OK att avbryta någon.” 
x “Att eleven nästa gång inte säger vad den tänker för den vet att du ändå 

avbryter…” 
x “Ofta kan vi ha missuppfattat elevens tanke för att vi är så inne på vår egen tanke. 

Eleven blir då inte uppmuntrad att formulera sin egen tanke utan blir lotsad in i 
ett annat resonemang.” 

x “De glömmer vad de tänkte säga. Tror de höll på att svara fel. Vågar inte 
fortsätta.” 

 
Fråga 7. Scenario ”En elev i din klass börjar svara på en fråga som du ställt och tystnar 
sedan. Hur bekväm är du med att vara tyst några sekunder innan du återtar ordet?” Lärarna 
gavs fem svarsalternativ: Helt bekväm, Ganska bekväm, Ganska obekväm, Obekväm och 
Ingen uppfattning. 

 
Lärarnas svar: 
Helt bekväm – 1 Lärare 
Ganska bekväm – 2 Lärare 
Ganska obekväm – 1 lärare 

Fråga 8. Scenario ”Du ställer en fråga till en elev, eleven svarar inte på frågan direkt utan 
är till en början tyst. Hur bekväm är du med att vara tyst i några sekunder innan du agerar 
i den situationen?” 

 
Lärarnas svar: 
Helt bekväm – 2 Lärare 
Ganska bekväm – 1 Lärare 
Ganska obekväm – 1 lärare 

 
 


