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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur elever ges möjlighet att utveckla sin 

kommunikationsförmåga i matematikklassrummet. Bakgrunden till detta är att 

kommunikationsförmågan har blivit en viktig del i den nya läroplanen, Lgr11. I studien har vi 

observerat hur två lärare som undervisar i årskurs nio hjälper eleverna att utveckla sin 

muntliga kommunikationsförmåga i matematiken. För att se hur eleverna ges möjlighet att 

utveckla sin skriftliga kommunikationsförmåga har läromedel från respektive klass 

analyserats. Resultatet av observationerna visade att lärarna använde sig mest av frågetyperna 

Ledande frågor och Följdfrågor. Resultatet från textanalysen av läromedlen visade att i Matte 

Direkt 9 (2011) är uppgiftstyperna som utvecklar elevernas kommunikationsförmåga mer 

fördelat mellan alla kursdelar än i Matte direkt år 9 (2003). Sammanfattningsvis varieras 

användandet av frågetyper mer om läraren använder både helklassarbete och enskilt arbete för 

att utveckla elevernas muntliga kommunikationsförmåga. För att utveckla elevernas skriftliga 

kommunikationsförmåga bör man använda ett aktuellt läromedel. 

 

Nyckelord: Kommunikationsförmåga, läromedel, kommunikation inom matematiken. 
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1. Inledning 

Under vår tid på Umeå universitets lärarutbildning och på den verksamhetsförlagda 

utbildningen har vi upplevt att lärarna ofta har diskuterat de förmågor som eleverna förväntas 

utveckla i matematik och som beskrivs i läroplanen, Lgr11. Lärarna på den 

verksamhetsförlagda utbildningen har i arbetslagen diskuterat hur de ska kunna planera en 

undervisning så att eleverna ges möjlighet att utveckla samtliga förmågor inom matematiken i 

samma utsträckning. Lärarna vi har träffat anser inte att alla förmågorna från läroplanen i 

matematik har fått lika stort utrymme i undervisningen och därmed ges de inte samma 

möjlighet till utveckling hos eleverna. Vi har själva upplevt att inte alla förmågorna fått lika 

mycket utrymme i matematikundervisningen under den verksamhetsförlagda utbildningen vid 

olika tillfällen och högstadieskolor.  

 

En stor del av dagens matematikundervisning sker genom att eleverna får arbeta enskilt med 

att räkna i läromedlet (Skolverket, 2012). Läromedlen som vi stött på inom matematiken har 

inte främjat elevernas utveckling av samtliga förmågor på samma nivå. Vår upplevelse beror 

på att vi har upplevt att kommunikationsförmågan endast testas och utvecklas i de svårare 

uppgifterna i läromedlet, samt att det är vanligare att de andra förmågorna som till exempel 

algoritm- och problemlösningsförmåga utvecklas mer i läromedlet. Denna snedfördelning kan 

bidra till att eleverna som endast räknar de grundläggande uppgifterna i läromedlet inte får 

tillfälle att utveckla sin kommunikationsförmåga.  

   

Den problembild som vi har beskrivit ovan har bidragit till att vi har intresserat oss för hur 

man ska kunna erbjuda eleverna en likvärdig utveckling av alla förmågor inom matematiken. 

Detta för att alla förmågor ska betygsättas och därför anser vi att samtliga förmågor är lika 

viktiga. Förmågornas lika värde är en bidragande faktor till att vi har valt att fokusera på den 

förmåga som vi upplever har minst fokus i dagens undervisning, kommunikationsförmågan. 

Eftersom kommunikation är en viktig del i skolan och samhället anser vi att det är viktigt att 

eleverna får tillfälle att utveckla sin kommunikationsförmåga inom matematiken.  
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2. Syfte och frågeställningarna 

Syftet med studien är att undersöka hur elever ges möjlighet att utveckla sin 

kommunikationsförmåga i matematikklassrummet. 

Frågeställningar: 

- Hur bidrar lärare i klassrummet till att eleverna utvecklar sin muntliga 

kommunikationsförmåga? 

 

- Hur hjälper läromedel inom matematiken eleverna att utveckla sin skriftliga 

kommunikationsförmåga? 
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3. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring kommunikation, samt redogörs för viktiga 

begrepp och kopplingar till dagens styrdokument i matematik. Slutligen redogörs för 

ramverken som använts vid vår datainsamling. 

3.1 Litteratur 

Definition av kommunikation 

Kommunikation är en viktig del i dagens samhälle samt skola och innebär olika metoder att 

överföra information mellan människor, djur och apparater (NE, 1993). För att denna 

informationsöverföring ska kunna ske så krävs det enligt Nationalencyklopedin (1993) dels ett 

språk och dels en kod som innehåller information som överförs mellan parterna, där själva 

överföringen av kommunikationen sker antingen skriftligt eller muntligt (NE, 1993).  

Vi har i detta arbete använt oss av Jensens definition av kommunikations som är följande: 

Kommunikation är när en sändare och en mottagare delar ett innehåll/ information 

med hjälp av ett visst uttryck genom ett visst medium i en miljö, med en viss avsikt 

eller funktion.                                                                                                              

                                                                                                  (Jensen, 2012, s. 12) 

Jensens definition av kommunikation anser vi har en god koppling till denna studies syfte och 

frågeställningar. Detta för att den muntliga kommunikationen handlar om att två personer 

delar på ett innehåll samt att läromedlet är en typ av medium som eleverna använder för att 

utveckla den skriftliga kommunikationen. 

 

Kommunikation i klassrummet 

Det här arbetet fokuserar på den kommunikation som sker i klassrummet mellan lärare och 

elever. Den vanligaste kommunikationsformen i ett klassrum är att en person talar och 

resterande delen av klassen lyssnar och läraren är den som tar upp det största talutrymmet 

(Jensen, 2012). Till exempel kan läraren hålla genomgångar, ge instruktioner till klassen eller 

ställa frågor till eleverna. I klassrummet är det läraren som styr över talutrymmet, och har 

därmed makten över vad kommunikationen ska innehålla (Bell & Pape, 2012; Säljö et al., 

2003). Denna information gällande talutrymmet i klassrummet stämmer väl överens med 

upplevelserna vi har av hur en traditionell matematiklektion i Sverige brukar se ut. Eftersom 

läraren styr över talutrymmet i klassrummet bidrar det till ett intresse att studera vad läraren 

säger i klassrummet.  
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Kommunikationen mellan elever och lärare i undervisningen består av bland annat gester, 

bilder, tal, blickar och symboler (Björklund & Selanders, 2009). Språket är också en viktig 

resurs i utbildningen och borde prioriteras, då skolan till största del är en kommunikativ 

verksamhet (Säljö et al., 2003). Genom att språket är en viktig del i skolan anser vi att det är 

viktigt att undersöka aspekter av kommunikation i klassrummet. Detta genom att vi upplevt 

att lärarna till största del använder det talande språket för att kommunicera med eleverna. I 

Skolverket (2012) redovisas vikten av kommunikation i klassrummet ”Enligt båda forskarnas 

rapporter är slutligen kommunikationen i klassrummet en viktig faktor som kan skapa 

möjligheter för en god kunskapsutveckling hos eleven” (Skolverket, 2012, s. 17). Detta 

ställningstagande stödjer vårt val att studera kommunikationen i klassrummet. Därför är våra 

frågeställningar och syfte ett aktuellt problem att studera. 

 

Frågeformuleringars betydelse för kommunikation 

Vi har valt att studera den muntliga kommunikationen i klassrummet, där frågor är en 

bidragande faktor till att kommunikationen utvecklas mellan individer. Människor ställer 

frågor för att få information kring ett specifikt område (Jensen, 2012). Enligt Jensen är 

kommunikation ”i grunden ett utbyte och delande av information”(Jensen, 2012, s.159), 

genom detta anser han att frågor är en typ av informationsutbyte. För att involvera elever i 

undervisningen är användandet av frågor en väldigt framgångsrik metod (Jensen, 2012). 

Elevernas enkla och välkända svarsalternativ på lärarnas ställda frågor möjliggör en 

utveckling av elevernas matematiska kompetenser (Bell & Pape, 2012). Vi menar därför att 

frågor som läraren ställer till eleverna utvecklar deras kommunikationsförmåga och är därmed 

en viktig del i studien.  

 

Bell och Pape (2012) anser att kommunikationsfärdigheter inom matematiken utvecklar 

lärandet och engagemanget hos eleven. Att ställa frågor till eleverna bidrar också till ett ökat 

lärande hos eleverna (Jensen, 2012). Detta är en bidragande faktor till att vi har valt att 

undersöka hur lärarna ställer frågor till eleverna, för att kunna besvara frågeställningen 

gällande utvecklingen av elevernas muntliga kommunikationsförmåga. 

Det framgår att frågetyper som är mer kognitivt krävande främjar lärandet mer än frågor som 

kräver mindre kognitiva kunskaper hos eleverna (Jensen, 2012). Detta beror på att frågor som 

kräver mer utvecklade svar också i högre grad utvecklar elevernas svar. Den negativa effekten 

med att läraren endast använder sig av mer kognitivt krävande frågor är att det blir de elever 

som redan presterar bra som kan svara på dessa frågor och inte de elever som har lägre 
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kunskaper inom matematiken (Jensen, 2012). Sammanfattningsvis optimeras lärandet om 

frågetyperna som ställs varierar mellan att kräva hög eller låg nivå av kognitiv kunskap 

(Jensen, 2012). Vi håller med Jensen (2012) gällande att frågetyperna bör varieras, detta för 

att vi har erfarenhet av att eleverna i klassrummet har olika matematiska kunskaper och 

därmed kan svara på frågor som är olika kognitivt krävande.  

    

Kommunikation i matematik  

Precis som i andra skolämnen är kommunikation en viktig del i matematikundervisningen för 

att utveckla elevernas matematiska kunskaper. Kommunikation inom matematiken är att 

diskutera eller att skriva om matematiken, där man använder sig av kommunikation som en 

process för att skapa en konstruktion av mening om matematik (Kosko & Norton, 2012). Det 

betyder att man använder sig av kommunikation för att utveckla elevernas förståelse inom 

matematiken. Vidare anser författarna att det är viktigt att eleverna använder sig av språket i 

matematik, både muntligt och skriftligt, för att skapa en högre nivå av förståelse för 

matematiken. Författarnas ställningstagande gällande kommunikationens betydelse i 

matematiken är en bidragande faktor till att vi har valt att undersöka kommunikationen i 

matematikklassrummet. 

 

Kommunikation i tidigare styrdokument för matematikundervisningen  

Historiskt sett har kommunikationen gestaltat sig olika i de tidigare läroplanerna. Här nedan 

kommer vi att presentera hur kommunikation har funnits med i läroplanerna Lgr69, Lgr80 och 

Lpo94 för matematiken.  

 

I läroplanen Lgr69 ligger fokus på elevens förståelse av matematik (Skolöverstyrelsen, 1969). 

Utifrån detta skulle läraren utgå från elevens tänkande och uppfattning (NCM, 2013). Denna 

läroplan lägger stort fokus på hur begreppsförståelse ska utvecklas hos eleven. I läroplanen 

framgår det att: 

Begreppsbildningen bör understödjas genom att ett klart och koncist språk används vid 

undervisningen, och när matematisk terminologi införs, måste denna vara korrekt.   

                                                      (Skolöverstyrelsen, 1969, s. 138) 

Den verbala formuleringen bör enligt Lgr 69 anpassas efter elevens kunskap och 

förutsättningar. I denna läroplan finns väldigt lite gällande utvecklingen av elevernas 

kommunikationsförmåga inom matematiken. I läroplanen ses språket som viktigt för 
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elevernas matematiska utveckling, men det finns inga konkritiseringar gällande hur man som 

lärare ska utveckla denna kunskap.  

 

I läroplanen, Lgr 80, ligger fokus på hur problemlösningsförmågan utvecklas hos eleverna 

samt elevernas möjlighet att använda sina matematiska kunskaper i samhället. Där kunskapen 

inom matematiken ska hjälpa eleven att klara sig på sitt framtida arbete, fritiden eller i andra 

skolämnen. Det som står i läroplanen om kommunikation är ”att tala matematik är ett viktigt 

led i undervisningen” (Skolöverstyrelsen, 1980, s.100). Vi anser att läroplanen, Lgr 80 har 

liknande innehåll som Lgr 69 gällande elevernas möjlighet till kommunikationen inom 

matematiken och även här beskrivs det inte hur man som lärare ska utveckla denna kunskap. 

 

I läroplanen, Lpo94, ligger fokus på vad eleven ska uppnå och inte vad läraren ska förmedla. I 

denna läroplan är det för första gången beskrivit olika kompetenser som eleven ska sträva mot 

att uppnå. De mål som berör kommunikation i matematiken är:  

- inser värdet av och kan använda matematikens språk, symboler och uttrycksformer, 

- förstår och kan använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt 

muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande, 

            ( Skolverket, 1994, s.33) 

Vidare i läroplanen, Lpo94, redogörs det för att matematikundervisningen ska bidra till att 

meningsfullt öka elevernas kommunikation i matematiken. Detta ska ske genom att ge 

eleverna möjlighet att använda sig av matematisk kommunikation i olika situationer och 

sammanhang som är relevanta för dem (Skolverket, 1994). I denna läroplan kan vi se att 

kommunikationen har fått en större betydelse i matematikundervisningen genom att det finns 

mål som berör elevernas kommunikationsförmåga. 

 

Kommunikationen i matematiken har fått en större betydelse i de nyare läroplanerna, (Lpo94 

och Lgr11), än i de äldre läroplanerna (Lgr69 och Lgr80). Läroplanerna innan Lpo94 har bara 

kort nämnt kommunikation. Att få en historisk grund gällande kommunikationen i 

matematiken bidrar till att vårt intresse för problemområdet styrks. Detta för att 

kommunikationens betydelse inom matematiken har fått en större roll i dagens läroplan 

Lgr11.   
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Kommunikation i dagens styrdokument för matematikundervisningen,  

Som vi nämnt tidigare är det först i dagens läroplan Lgr11 som kommunikationsförmågan har 

fått en central del av matematikundervisningen i Sverige. Nedan kommer vi att presentera 

delar som berör kommunikation i läroplanen för matematik. I läroplanen för matematik 

framgår det att eleverna ska träna på sin kommunikationsförmåga och under matematikens 

syfte i läroplanen framgår följande: 

Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet 

med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om 

matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.    

                                                                                                    (Skolverket, 2011b, s.62) 

Detta visar att det är viktigt att undersöka vårt problemområde gällande kommunikation i 

matematiska sammanhang. Detta för att vi anser att eleverna måste få utveckla sin 

matematiska kommunikation i ett matematiskt sammanhang för att sedan kunna använda sig 

av den matematiska kommunikationen i vardagen. 

 

De fem förmågor som redogörs i läroplanen för matematik är algoritmförmåga, 

begreppsförmåga, resonemangsförmåga, kommunikationsförmåga samt 

problemlösningsförmåga. Det som framgår från läroplanen gällande 

kommunikationsförmågan är: 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

- använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra 

för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.                       

                                                                                                (Skolverket, 2011b, s. 63) 

I texten ovan kan vi se att det framgår att eleverna ska ges möjlighet att kommunicera inom 

matematik med hjälp av olika uttrycksformer. Olika uttrycksformer beskrivs i Skolverket 

(2011a) enligt följande ”Det kan till exempel innebära att kunna skriva talet åtta med 

symbolen 8 och visa det med åtta klossar, eller att med hjälp av en formel, en tabell eller en 

graf beskriva med vilken hastighet ett radioaktivt ämne sönderfaller” (s. 11).  Vi anser att en 

viktig faktor för att utveckla elevens kommunikationsförmåga både skriftligt och muntligt i 

matematiken är att eleven ges möjlighet att använda olika uttrycksformer.  
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För att få betyget E i årskurs nio i matematik måste man uppfylla samtliga kunskapskrav på 

den nivån som finns beskrivna för matematiken i läroplanen. Vi har här tagit ut från 

läroplanen de kunskapskrav från matematiken som berör kommunikation. 

- Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak 

fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, 

funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och 

sammanhang. 

 

- Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer 

på ett i huvudsak fungerande sätt.    

                                                                                                (Skolverket, 2011b, s. 70) 

Dessa kunskapskrav bidrar till att eleverna måste få möjlighet att utveckla sin 

kommunikationsförmåga i matematiken för att läraren ska kunna betygssätta eleverna. Detta 

anser vi är en bidragande faktor till att vårt problemområde är aktuellt att undersöka. 

 

Läromedlet i matematik  

Precis som i alla skolämnen finns det ett läromedel som lärarna kan välja att använda sig av i 

sin undervisning. Läromedlets innehåll kan skilja sig mellan olika förlag och upplagor. 

Vanligaste arbetssättet för eleverna inom matematiken är enskilt arbete med läromedlet 

(Skolverket, 2012). Det har vi också upplevt under den verksamhetsförlagda utbildningen på 

lärarprogrammet och därmed har vi god förståelse för användandet av läromedlet. 

Läromedlets innehåll har därför stor betydelse för elevens inhämtning av kunskap och 

utveckling av de olika förmågorna inom matematiken (Skolverket, 2012). Därför ställer vi oss 

frågan: finns allt som eleverna ska utveckla med i läromedlet och, om inte, hur ska lärarna 

göra då? Detta bidrar till att vi anser att vår frågeställning gällande läromedlet är aktuellt och 

intressant att undersöka.  

 

Det har visat sig att läromedlet inte är det bästa hjälpmedlet att förlita sig på när det gäller att 

följa de riktlinjer som finns i läroplanen (Johansson, 2006). Detta beror på att det inte är 

säkert att allt som står i läroplanen finns med i läromedlet. Därför är det som lärare viktigt att 

fundera över sitt användande av läromedel, men att man inte helt och hållet utesluter det i sin 

undervisning (Johansson, 2006). Vi menar därför att man bör kritiskt granska läromedlets 

innehåll kopplat till läroplanen för att man som lärare ska vara säker på vad läromedlet 

innehåller och vad man som lärare bör lägga till för att eleverna ska få en god utbildning. 
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I matematiken är det vanligt att läromedlet är uppdelat efter olika svårighetsgrader 

(Johansson, 2006). Denna anpassning av läromedlet går att koppla till läroplanen från mitten 

av 1920-talet som till stor del är fokuserad på individanpassad undervisning (Johansson, 

2006). Genom detta ger uppgifternas gradering en möjlighet för eleverna att arbeta i sitt eget 

individuella tempo (Johansson, 2006). Vi anser att det är intressant att svårighetsgradering av 

uppgifter i läromedel har funnits så länge och fortfarande finns kvar i de matematikläromedel 

som vi stött på under vår verksamhetsförlagda utbildning.  

 

Upplägget i olika upplagor av läromedlen har undersökts och det har visat sig att det inte var 

någon större skillnad på uppgiftstyperna (Johansson, 2005). Den enda skillnaden var att den 

nyare upplagan innehöll mer problemlösnings- och tematiska uppgifter. Detta resultat är 

väldigt intressant för vår studie då vi också kommer att undersöka två olika upplagor av 

samma läromedel. 

 

Lärarens användande av läromedlet 

I matematiken är det vanligt att lärarna använder sig av läromedlet. Lärarnas sätt att använda 

sig av läromedlet kan variera från lärare till lärare. Enligt Johansson (2006) kan man se att 

lärare som använde sig för mycket av läromedlet i matematikundervisningen stötte på 

svårigheter i sin undervisning. Detta för att läromedlen inte tar upp alla aspekter inom 

matematiken samt bidrar till en falsk trygghet hos läraren att eleven får den kunskap som 

läroplanen kräver (Johansson, 2006). Denna falska trygghet som läromedlet ger har vi upplevt 

att många lärare förlitar sig på när det undervisar elever. Vi tror dock som Johansson (2006) 

att det är viktigt att inte använda sig av läromedlet i för stor grad.   

 

Enligt Johansson (2006) är läraren viktigast för elevernas lärande, och inte läromedlet i 

matematik. Beroende på om läraren känner sig trygg i sin profession, så behöver denne inte på 

samma sätt stödet från läromedlet. Detta bidrar till att läromedlet inte får samma betydelse för 

undervisningen. Däremot så är läromedlet ett bra hjälpmedel som underlättar lärarnas 

vardagliga arbete (Johansson, 2006). Detta visar på att lärare som har mer erfarenhet har 

lättare att undervisa utan bokens stöd.  Johansson (2005) anser att läraren kan undervisa på 

samma sätt oberoende av vilken upplaga av läromedlet som eleverna använder. Detta för att 

elever, lärare eller båda tillsammans kan besluta vad man ska använda sig av i läromedlet 

(Johansson, 2005). Vi ställer oss frågan om man kan använda sig av samma läromedel även 

om en ny läroplan införs. Detta är något som Johansson (2005) inte reflekterar kring, vilket 
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för oss bör göras för att man ska kunna dra slutsatsen att läromedlet går att använda oavsett 

vilken upplaga.  

3.2 Teoretiska ramverk 

I vår undersökning används två olika ramverk. För att besvara den första frågeställningen 

gällande hur lärarna bidrar till att utveckla elevernas muntliga kommunikationsförmåga 

används frågetyper från Jensen (2012). Till den andra frågeställningen gällande hur 

läromedlet hjälper eleverna att utveckla sin kommunikationsförmåga används Palm et al. 

(2004).  

 

I Palm et al. (2004) framgår det att eleverna ska utveckla sin muntliga 

kommunikationskompetens för att ”kunna ta emot och förstå information med matematiskt 

innehåll och också att kunna producera och förmedla sådan information” (Palm et al., 2004, 

s.30). Dock framgår det inte i Palm et al. (2004) hur lärarna ska hjälpa eleverna att utveckla 

den muntliga kommunikationskompetensen. Eftersom vår första frågeställning har fokus på 

att undersöka hur lärare bidrar till att utveckla elevernas muntliga kommunikationsförmåga, 

så har vi valt att observera vilka olika typer av frågor som lärarna ställer till eleverna. Därför 

har vi valt att använda frågetyper från Jensen (2012) som vårt ramverk vid observationerna. 

 

3.2.1 Observationsramverk 

Observationerna till studien kommer att ske genom att vi kommer att observera vilka frågor 

som läraren ställer till eleven i ett klassrum. I Jensen (2012) presenteras de olika frågetyper 

som är vanligt förekommande i en klassrumsmiljö, där vi använder några av dessa frågtyper 

vid utformningen av vår observationsmanual. De redovisade frågetyperna kommer från 

Hargies (2011, s 124-149) samt från en sammanställning i Jensens rapport (2009b). Jensen 

poängterar att vissa av dessa frågetyper går ihop med varandra. Med detta menar han att vissa 

frågor som läraren ställer ingår i flera av de frågetyperna som han redogör i boken. De olika 

frågetyperna är indelade efter hur kognitivt krävande frågetyperna är. Med frågetyper menar 

vi vilken typ av fråga som läraren ställer till eleven. De olika frågetyperna vi kommer att 

använda oss av från Jensen (2012) är Minnesfrågor, Procedurella frågor, Ledande frågor, 

Följdfrågor, Metakognitiva frågor och Analytiska frågor. Jensens kategorisering av dessa 

frågetyper kommer att redogöras i metodavsnittet för observationsmanualen samt i bilaga 3.   
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Frågorna som är mer kognitivt krävande innebär att eleverna oftast behöver mer betänketid 

innan de kan svara på frågan (Jensen, 2012). De frågor som är mindre kognitivt krävande 

innebär att eleverna behöver mindre betänketid innan de svarar på frågan. Resterande 

frågetyper hamnar mellan den lägre och den högre nivån av kognitivt krävande frågor. 

Frågans utformning av de resterande frågetyperna har betydelse om frågan kan kategoriseras 

som mer eller mindre kognitivt krävande (Jensen, 2012).    

3.2.2 Textanalysramverk 

Vid vår textanalys av läromedel används Palm et al. (2004) som ramverk. Palm et al. 

innehåller en beskrivning av de olika matematiska kompetenserna algoritm-, begrepps-, 

kommunikations-, resonemangs-, modellerings- och problemlösningskompetens, där vårt 

fokus ligger på kommunikationskompetensen. Palm et al. (2004) är tolkat från målen i den 

svenska gymnasiematematiken, men vi anser att det är överförbart till grundskolans mål i 

årskurs nio, eftersom att dessa uppgiftstyper även förekommer i grundskolans senare år, men 

med en annan svårighetsgrad. Kommunikationsförmågan beskrivs både i gamla läroplanen, 

Lpo 94 (Skolverket, 1994) och i den nya läroplanen, Lgr 11 (Skolverket, 2011b). Det medför 

att vi inte ser något problem med att använda Palm et al. (2004) som ramverk i vårt arbete. 

 

Valet av ramverk beror på att Palm et al. (2004) har definierat olika uppgiftstyper till 

kommunikationskompetensen som vi kommer att använda som stöd vid textanalysen av 

läromedlen. I Palm et al. (2004) beskrivs två olika uppgiftstyper kopplade till 

kommunikationskompetens. De poängterar att de flesta uppgifterna som är kopplade till 

kommunikationskompetensen kräver att eleverna tolkar information som har ett innehåll av 

matematik (Palm et al., 2004). En av uppgiftstyperna som beskrivs är ”Uppgifter som handlar 

om att beskriva eller förklara begrepp, lagar och metoder” (Palm et al., 2004, s.30). Den 

andra uppgiftstypen är ”Uppgifter som ställer särskilda krav på redovisning och matematiskt 

språk” (Palm et al., 2004, s.31). Dessa uppgiftstyper har vi valt att använda oss av när vi 

utformat våra egna uppgiftstyper till textanalysen av läromedel. Detta kommer att presenteras 

tydligare i metodavsnittet. 

 

I Palm et al. beskriver de följande om kommunikationskompetensen:    

Med kommunikationskompetens anser vi här förmågan att kunna kommunicera 

om matematiska idéer och tankegångar såväl i muntlig som i skriftlig form. Detta 

innebär att kunna ta emot och förstå information med matematiskt innehåll och 
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också att kunna producera och förmedla sådan information. Det betyder bland 

annat att förstå matematisk terminologi och matematiska begrepp och att kunna 

använda dessa på lämpligt sätt i en flervägskommunikation.   

          (Palm et al, 2004, s.30)  

Denna definition av kommunikationskompetens kommer också att ligga som grund 

i vår framställning av uppgiftstyper till textanalysen av läromedlet. Palm et al. 

(2004) definition av kommunikationskompetensen är en del av grunden till att vi 

har valt vårt problemområde gällande kommunikationsförmågan samt våra 

frågeställningar till studien.  
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4. Metod och analys 

I detta avsnitt presenteras urvalet, genomförandet, manualerna, samt bearbetningen av 

datamaterialet. Vidare redogörs studiens tillförlitlighet samt etiska aspekter.  

 
Figur 1. Översiktsbeskrivning av studiens metoder. 

 

Studiens fokus ligger kring hur elever i årskurs nio får möjlighet att utveckla sin 

kommunikationsförmåga. Två klasser har valts för studien, vi har valt att kalla dem klass A 

och klass B. Metoderna som använts är observationer och textanalys av läromedel. 

Observationer används för att besvara frågeställningen om hur lärarna hjälper eleverna att 

utveckla sin muntliga kommunikationsförmåga och textanalys av läromedel används för att 

besvara frågeställningen om hur läromedlet hjälper eleverna att utveckla sin 

kommunikationsförmåga. Vi valde observationer till den första frågeställningen p.g.a. att vi 

ville se hur lärarna hjälpte eleverna att utveckla sin kommunikationsförmåga muntligt i 

klassrummet. Till den andra frågeställningen valde vi textanalys för att undersöka hur 

läromedlet hjälper eleverna att utveckla deras skriftliga kommunikationsförmåga. Detta 

beroende på att frågans fokus är riktad till att analysera läromedlen. Observationerna gjordes 

under lärarnas helklassgenomgångar samt elevernas enskilda arbete. I läromedlen 

analyserades två kapitel Procent samt Funktioner och algebra. 
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4.1 Urval och avgränsningar 

Två klasser i årskurs nio valdes för studien enligt närområdesprincipen, vilket innebär att man 

väljer skolor som finns i ett område i närheten för att underlätta undersökningen. Detta val har 

gjorts för att vi ska kunna genomföra undersökningen under en period av tre veckor samt att 

det skulle vara möjligt att utföra två observationer i olika klasser under samma dag. Först 

kontaktade vi skolornas rektorer och fick rekommendationer på lärare som undervisade i 

matematik i årskurs nio. Efter det kontaktade vi de rekommenderade lärarna via e-post och 

frågade dem om det skulle vara möjligt för oss att komma och observera deras lektioner under 

några veckor. Vid förfrågan skrev vi en övergripande bakgrund kring vår undersökning till 

examensarbetet och att vi var intresserade av att observera matematiklektionerna i en årskurs 

nio. De två första lärarna som blev tillfrågade tackade ja till medverkan i vår undersökning. 

Efter lärarnas godkännande att medverka i undersökningen bad vi om information kring vilket 

läromedel de använde sig av och vilket arbetsområde som eleverna skulle arbeta med under 

de veckor som vi skulle observera. 

 

Observationer 

Vid observationerna har vi valt att endast observera den kommunikation i klassrummet som 

har ett matematiskt innehåll samt frågor som lärare ställer till eleven. Detta för att fokuset i 

frågeställningen är att undersöka hur lärarna hjälper eleverna att utveckla deras muntliga 

kommunikationsförmåga i matematik.  

 

Vi har valt ut olika frågetyper från Jensen som enligt oss är mest förekommande inom 

matematikundervisningen och relevanta för elevernas utveckling av 

kommunikationsförmågan. Vid urvalet av frågetyperna tog vi hänsyn till att frågetyperna inte 

skulle vara för lika varandra. För om frågetyperna skulle vara för lika varandra skapar det ett 

problem kring vilken frågetypskategori frågan skulle tillhöra.  

Frågetyperna som presenteras i Jensen (2012) kräver olika lång betänketid hos mottagaren. Vi 

har valt ut några frågetyper som ligger mitt emellan frågetyperna som är antingen mindre eller 

mer kognitivt krävande för eleverna, samt en frågetyp som är mer kognitivt krävande och två 

som är mindre kognitivt krävande för eleverna. Detta för att få en variation bland frågetyperna 

som kräver olika kognitiva kunskaper hos eleven samt att alla elever ska ges möjlighet till att 

träna på sin kommunikationsförmåga. Enligt Jensen (2012) så är det de elever som besitter 

högre kunskap som kan svara på de mer kognitivt krävande frågorna. Dysthe (2003) menar på 
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att kognitiva inlärningsteorier bygger på att eleven tar emot, tolkar och förmedlar ett innehåll, 

vilket Jensen (2012) ser som kommunikationens grund genom att han definierar 

kommunikation som ”ett utbyte och delande av information” (Jensen, 2012, s. 159). 

 

Vi har valt att använda oss av frågetyperna Minnesfrågor, Procedurella frågor, Ledande 

frågor, Metakognitiva frågor, Följdfrågor och Analytiska frågor. Dessa frågetyper kommer 

att redogöras i observationsmanualen. De frågetyper som valts bort från Jensen (2012) 

redovisas i bilaga 1. 

Textanalys 

Vid textanalysen valdes det läromedel och kapitel som respektive klass använde sig av under 

observationsperioden. Skola A använde sig av läromedlet Matte direkt år 9 (2003) och 

arbetade med kapitlet Procent och skola B använde sig av läromedlet Matte direkt 9 (2011) 

och arbetade med kapitlet Funktioner och algebra. För att kunna diskutera de båda 

upplagorna jämfördes de båda kapitlen Procent och Funktioner och algebra i de båda 

upplagorna - Matte direkt år 9 (2003) som är skriven mot Lpo94 och Matte direkt 9 (2011) 

som är skriven mot Lgr11.  

 

Båda läromedlen är uppbyggda så att varje kapitel börjar med en grundkurs (grön) med en 

diagnos i slutet. Därefter väljer eleven den svårare (röda) eller enklare (blåa) kursdelen 

beroende på hur diagnosen har gått. Vi har valt att använda denna gröna - blåa - röda 

svårighetskategorisering av uppgifterna i läromedlet vid textanalysen. I de utvalda kapitlen 

har vi valt att studera samtliga uppgifter och analyserat varje uppgift i sin helhet. Detta val 

beror på att vi skulle fått fler uppgifter än vad läromedlets kapitel totalt sett innehåller samt ett 

snedvridet resultat för att alla uppgifter inte har samma antal deluppgifter. Det innebär att vi 

har valt att inte använda oss av uppgifternas uppdelning i a, b, c etc. vid textanalysen av 

läromedlen. 

4.2 Genomförande 

I detta avsnitt presenteras först hur genomförandet av observationerna har skett och sedan 

redogörs hur textanalysen har genomförts. 
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Observationer 

Observationerna har skett i två klasser på två skilda skolor under en tre veckors period. Totalt 

observerades sex lektioner i vardera klassen vid datainsamlingen, vilket innebär 320 

observerade minuter i respektive klass. 

 

Hammar Chiriac och Einarsson (2013) beskriver olika observationsroller som man kan inta 

vid observationer. Det som är avgörande för vilken observationsroll man har beror på om man 

är dold eller öppen med sin roll som observatör. Samt ifall man är en aktiv deltagare vid 

observationerna eller inte. De observationsroller man kan använda sig av är: ”Fullständig 

observatör”, ”Observatör som deltagare”, ”Fullständig deltagare” samt ”Deltagare som 

observatör” (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013, s. 30-31). 

 

Vi har i vår undersökning valt att inta observatörsrollen ”observatör som deltagare” 

(Hammar Chiriac & Einarsson, 2013, s.30-31). Detta innebär att vi som observatörer är kända 

för klassen och att vårt syfte främst är att observera samt att vi inte aktivt deltar i klassens 

arbete. Vid observationstillfällena har vi haft en placering längst bak i klassrummet för att inte 

påverka den pågående undervisningen samt för att få en god överblick över klassrummet. Vi 

har även valt att närvara på ett par lektioner innan vi började observera till vår datainsamling, 

detta för att eleverna och lärarna skulle vänja sig vid vår närvaro och inte bli påverkade av vår 

närvaro vid vår datainsamling vid observationerna (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013) 

 

Vid observationstillfällena har vi båda observerat efter samma observationsprotokoll och vid 

samma lektionstillfälle. Detta innebar att vi båda observerade helklassarbetet, men vid eget 

arbete under lektionen så observerade vi halva klassen var. Detta skedde genom att vi i förväg 

delat in klassen i två delar och observerade var sin del vid enskilt arbete. Vi jämförde 

resultatet från helklassarbetet från respektive observationsprotokoll för att kolla om 

observationerna visade en hög överensstämmelse. Enligt Hammar Chiriac och Einarsson 

(2013) kan studien då anses ha god tillförlitlighet.  

 

Vid observationerna har vi valt att markera i observationsprotokollet hur ofta de olika 

frågorna ställts. Flera frågetyper kan markeras i observationsprotokollet om läraren ställer en 

följdfråga till en redan ställd fråga. Detta för att vi har valt att Följdfrågor ska vara en egen 

frågetyp i observationsmanualen. Följdfrågor kan vara dels att läraren ställer en fråga för att 
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komplettera svaret som läraren redan fått eller att läraren ställer en följdfråga för att läraren 

inte fått svar på sin tidigare ställda fråga. 

Textanalys 

Textanalysen genomfördes med hjälp av vår textanalysmanual samt kriterierna som vi 

utformat till varje uppgiftstyp. Det vi har analyserat i respektive läromedel är de två 

arbetsområden som klasserna arbetade med under observationsperioden. Vid textanalysen har 

vi utgått från vår textanalysmanuals beskrivningar för de olika uppgiftstyperna och jämfört 

mot de kriterier vi utformat för att kategorisera om uppgifterna testat elevernas 

kommunikationsförmåga eller inte. Vi har gjort en sammanställning i ett Exceldokument om 

de olika kriterierna testas eller inte för varje uppgift, i respektive kapitel och läromedel (Se 

bilaga 4).  

4.3 Manualer 

I detta avsnitt presenteras studiens två insamlingsmanualer. Den första manualen som 

beskrivs är observationsmanualen och sedan beskrivs textanalysmanualen. 

Observationsmanual 

Observationerna har skett i två olika klasser på skilda skolor. Det som observerades under 

lektionerna var de muntliga frågorna gällande matematik som läraren ställde till eleverna. 

Dokumentationen av observationerna har skett genom att markera de frågor som läraren ställt 

till eleverna i vårt observationsprotokoll (Se Bilaga 2). Om frågorna har ett matematiskt 

innehåll och inte kan kategoriseras i någon av våra valda frågetyper, antecknas denna och 

markeras i kolumnen Övrigt. För att en fråga ska kategoriseras som en av frågetyperna krävs 

det att frågan uppfyller ett eller flera av kriterierna till den frågetypen. 

 

De olika frågetyperna till observationsmanualen är kategoriserade efter Jensens (2012) 

rangordning av frågetyper som är olika kognitivt krävande för eleven. Nedan presenteras de 

frågetyper som använts i observationsprotokollet. Varje frågetyp beskrivs med en 

sammanfattning kring vad de innebär samt kriterier och uppgiftsexempel.  

 

a. Minnesfrågor – mindre kognitivt krävande för eleverna  

Minnesfrågor är när läraren ställer en fråga till en elev som de vet att eleven bör kunna svara 

på. Denna frågetyp definierar vi som en fråga som kräver att eleven ska kunna förmedla ett 
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snabbt svar, utan lång betänketid. Frågetypen kräver att eleven har ett svar/metod i minnet och 

därmed kan svara direkt. En uppgift som eleven är väl bekant med och kan svara på utan att 

behöva tänka efter är enligt Skolverket (2011a) en rutinuppgift.  

 

Kriterier för minnesfrågor: 

a1: En tydlig fråga som endast har ett rätt svar. 

a2: Frågan kräver ingen betänketid. 

a3: Eleven är sedan tidigare bekant med området som frågan berör. 

 

Exempelvis: 

- Vad heter den här figuren? 

- 42  

 

b. Procedurella frågor – mindre kognitivt krävande för eleven 

Procedurella frågor är när läraren frågar eleverna i klassen hur man ska lösa en specifik 

uppgift. Detta kräver att eleven kan beskriva/förklara sina beräkningar och tankegångar. 

Denna frågetyp kan bidra till att flera elever i klassrummet involveras i frågan och det skapas 

en diskussion kring hur uppgiften ska lösas. Till exempel kan läraren lösa en del av en uppgift 

och därefter fråga klassen hur man ska gå till väga för att lösa den resterande delen.  

Denna frågetyp skiljer sig från ledande frågor genom att läraren inte ger eleverna en färdig 

lösningsmetod, utan kräver att eleven själv bestämmer lösningsmetoden.  

 

Kriterier för procedurella frågor:  

b1: En fråga som handlar om hur eleven tänker att man ska lösa en uppgift. 

b2: Eleven ombeds att välja en metod, sats eller hjälpmedel för att lösa en uppgift. 

b3: Kräver att eleven svarar på frågan med mer än ett ord. 

Exempelvis: 

- Hur löser man den här uppgiften?  

- Hur gör jag här? 
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c. Ledande frågor – kan vara både mindre och mer kognitivt krävande för eleven  

En ledande fråga är när läraren ställer en fråga och hänvisar till ett specifikt hjälpmedel. Ett 

hjälpmedel definierar vi som en sats, en metod, ett räknesätt, alltså något som hjälper eleverna 

att lösa uppgiften. 

 

Kriterier för ledande frågor: 

c1: Läraren hänvisar till en specifik metod, hjälpmedel eller sats. 

c2: Läraren leder eleven mot ett specifikt svar. 

Exempelvis: 

- Lös denna uppgift med hjälp av kort division 

 

d. Metakognitiva frågor - kan vara både mindre och mer kognitivt krävande för eleven 

Metakognitiva frågor innebär att läraren vill komma åt elevers tankegångar kring den lösta 

uppgiften. Denna typ av fråga kräver att eleven redovisar sitt svar väl.  

 

Kriterier för metakognitiva frågor: 

d1: Eleven ombeds beskriva hur hen har löst en uppgift. 

d2: Frågan kräver ett längre svar av eleven. 

Exempelvis: 

- Hur tänkte du när du kom fram till denna lösning? 

- Varför valde du att använda denna metod? 

 

e. Följdfrågor - kan vara både mindre och mer kognitivt krävande för eleven 

En följdfråga innebär att läraren ställer ytterligare en fråga för att komplettera svaret hen 

precis fått. Följdfrågor kan även ställas av läraren för att få bekräftat av eleven att hen har 

uppfattat elevens svar korrekt.   

 

Kriterier för följdfrågor:  

e1: Frågan kompletterar ett svar som läraren redan fått.   

e2: En följdfråga kan vara en följdfråga till en annan fråga som läraren inte fått något svar på 

(då kryssar man i både följdfråga och en annan frågetyp som har den typen av innehåll). 
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Exempelvis: 

- Finns det någon annan metod vi kan använda för att lösa uppgiften? 

- Om jag löser uppgiften såhär… är det korrekt? 

 

f. Analytiska frågor – mer kognitivt krävande för eleven 

Analytiska frågor är när läraren kräver att eleven analyserar och ser samband i matematiken. 

Eleven ombeds kunna förklara sambandet som de upptäcker. Alla kriterier till denna frågetyp 

kräver att eleverna får längre betänketid.  

 

Kriterier för analytiska frågor: 

f1: Eleven ombeds att se och hitta samband i matematiken. 

f2: Frågan kräver ett utförligt svar, med mer än ett ord. 

f3: Eleven ska med hjälp av ord kunna beskriva sambandet. 

Exempelvis: 

- Kan ni se sambandet i denna talföljd? 

- Ser ni något samband mellan dessa två rätvinkliga trianglar? 

Textanalysmanual  

För att besvara den andra frågeställningen gällande hur läromedlet hjälper eleverna att 

utveckla sin skriftliga kommunikationsförmåga gjordes en textanalys av ett 

matematikläromedel från respektive klass. Textanalysen gjordes på två kapitel i respektive 

läromedel. De två kapitlen är Procent och Funktioner och algebra. Uppgifterna från 

respektive kapitel och läromedel analyserades för att se förekomsten av antalet uppgifter som 

utvecklar elevernas kommunikationsförmåga. Palm et al. (2004) beskrivning av 

uppgiftstyperna kopplat till kommunikationsförmågan ligger som grund till vår utformning av 

uppgiftstyper som utvecklar elevernas skriftliga kommunikationsförmåga. För att kunna 

bedöma om uppgiften utvecklar elevernas kommunikationsförmåga eller inte, har vi utformat 

kriterier till varje uppgiftstyp. För att en uppgift ska kategoriseras som en uppgift som 

utvecklar elevernas kommunikationsförmåga krävs det att uppgiften uppfyller ett eller flera av 

kriterierna kopplade till den uppgiftstypen. Om uppgiften uppfyller något eller några kriterier 

dokumenteras detta i ett Exceldokument (se bilaga 4). En uppgift kan kategoriseras att tillhöra 

en eller flera av våra utformade uppgiftstyper. Om uppgiften innehåller deluppgifter som a), 

b), c) etc. kommer denna uppgift att kategoriseras som en uppgift, vilket innebär att om en 
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deluppgift testar på exempelvis Förstå och förmedla matematiska tankegångar och en annan 

testar på Förklara matematiska begrepp kommer hela uppgiften att kategoriseras som att den 

utvecklar elevernas kommunikationsförmåga med hjälp av båda uppgiftstyperna. 

 

Nedan kommer en beskrivning av varje uppgiftstyp, vad den kräver av eleven samt 

kopplingar till Palm et al. (2004) och läroplanen (Skolverket, 2011b).  

 

A. Förstå och förmedla matematiska tankegångar  

Denna uppgiftstyp kräver att eleven ska kunna förstå uppgiften och därmed kan 

förmedla ett valt svarsalternativ. I Palm et al.(2004) framgår det att eleven ska kunna 

”förstå information med matematiskt innehåll och också att kunna producera och 

förmedla sådan information” (s. 30). Detta visar på att det är viktigt att eleven förstår 

innehållet och därmed kan förmedla svaret. Dock är denna uppgifts definition 

förekommande i många uppgifter och vi har därmed valt att svarsalternativet ska 

eleven välja och förmedla för att det ska kategoriseras som kommunikation.  

Kriterier: 

A1: Eleven ska förmedla sina matematiska tankegångar genom att redogöra för sitt 

ställningstagande. 

A2: Eleven ska förstå matematiska tankegångar genom att kunna avgöra vilken lösning 

som är korrekt eller hör ihop med korrekt svar.  

 

B. Förklara matematiska begrepp 

Denna uppgiftstyp kräver att eleven ska kunna beskriva eller redogöra för betydelsen 

av ett matematiskt begrepp. Exempelvis ska eleven kunna förklara det matematiska 

begreppet procent. Att förklara matematiska begrepp innebär att man använder sig av 

matematikens terminologi, som exempelvis att procent betyder hundradel. I både 

läroplanen och Palm et al. nämner de att eleven ska kunna förklara och beskriva olika 

matematiska begrepp (Palm et al., 2004; Skolverket, 2011b). Denna uppgiftstyp kan 

utveckla både kommunikationskompetens och begreppskompetens i en och samma 

uppgift.  

 

Kriterier: 

B1: Eleven får en direkt uppmaning att beskriva ett begrepp. 

B2: Eleven uppmanas att beskriva användandet av ett begrepp. 
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B3: Eleven ska förklara ett matematiskt begrepp för en annan person.  

   

C. Förklara matematiska metoder 

Denna uppgiftstyp kräver att eleven ska förklara hur man använder sig av en 

matematisk metod eller varför de använt en specifik metod när de löst en uppgift. 

Eleven ska även kunna beskriva en matematisk metod. I den första uppgiftstypen som 

beskrivs i Palm et al. (2004), är en del av uppgiftstypen att eleven ska kunna beskriva 

eller förklara metoder. I läroplanen står det att eleven ska kunna redogöra för olika 

tillvägagångssätt (Skolverket, 2011b).  

Kriterier: 

C1: Eleven får en direkt uppmaning att beskriva en metod.   

C2: Eleven uppmanas att beskriva användandet av metoden. 

C3: Eleven ska förklara en metod för en annan person. 

C4: Eleven ska förklara hur de tänkt när de löst en uppgift som innehåller att eleven ska 

välja en metod.  

 

D. Förklara matematiska lagar och regler 

Denna uppgiftstyp kräver att eleven ska förklara hur de matematiska räknelagarna och 

regler fungerar och/eller används. Matematiska lagar på högstadiet är exempelvis 

räknelagarna, bråkreglerna, parentesreglerna, första kvadreringsregeln, andra 

kvadreringsregeln samt konjugatregeln. En av uppgiftstyperna i Palm et al. (2004) är 

att eleverna ska kunna beskriva olika matematiska lagar. I läroplanen framgår det i 

kunskapskraven att elever ska kunna redogöra för sina beräkningar, vilket innebär att 

de måste ha god förtrogenhet med de matematiska reglerna och lagarna (Skolverket, 

2011b).  

Kriterier: 

D1: Eleven får en direkt uppmaning att beskriva en matematisk lag eller regel. 

D2: Eleven uppmanas att beskriva användandet av den matematiska lagen/regeln. 

D3: Eleven ska förklara en matematisk lag eller regel för en annan person. 

 

E. Använda matematiskt språk vid redovisning 

Denna uppgiftstyp kräver att eleven ska förmedla sina antaganden med hjälp av 

matematiskt språk. Detta innebär att eleven redovisar uppgiften med ett korrekt 
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matematiskt språk så att en annan person ska förstå lösningen. Ett matematiskt språk 

innebär att man använder sig av matematiska begrepp och slutsatser i textform.  

En av uppgiftstyperna i Palm et al. (2004) handlar om att det ställs särskilda krav på 

att eleven ska använda matematiskt språk vid redovisning. Under matematikens syfte i 

läroplanen framgår det även att eleven ska skapa en förtrogenhet med det matematiska 

språket, både i vardagliga sammanhang och i matematiska sammanhang (Skolverket, 

2011b).  

Kriterier: 

E1: Eleven ska redogöra och/eller beskriva ett problem med hjälp av matematiskt språk. 

E2: Eleven uppmanas i uppgiften att använda sig av matematiska begrepp och 

ställningstaganden i redovisningen.  

E3: Eleven ska använda matematiskt språk för att förklara en uppgift. 

Exempel på genomförande av textanalysen  

Nedan kommer vi att presentera exempel på hur vi har kategoriserat uppgifter till de olika 

uppgiftstyperna: Förstå och förmedla matematiska tankegångar, Förklara matematiska 

begrepp, Förklara matematiska metoder, Förklara matematiska lagar och regler samt 

Använda matematiskt språk vid redovisning. Om en uppgift uppfyller ett eller flera av 

kriterierna under samma uppgiftstyp, kategoriserar vi det som att uppgiften tränar eleven på 

denna uppgiftstyp. De uppgifter som har flera deluppgifter, a, b, c etc. bedömer vi som en 

uppgift och bortser från att uppgiften är uppdelad i mindre deluppgifter. 

 

Exempel 1:   

Grafen P visar en proportionalitet. Förklara varför det är så. 

 

Denna uppgift har vi kategoriserat som att den innehåller följande uppgiftstyper och kriterier: 

Förstå och förmedla matematiska tankegångar 

A1: Eleven ska förmedla sina matematiska tankegångar genom att redogöra för sitt 

ställningstagande. 

Förklara matematiska begrepp 

B2: Eleven uppmanas att beskriva användandet av ett begrepp. 

 

Motiveringen till att denna uppgift uppfyller dessa kriterier är att uppgiften kräver att eleven 

vet vad begreppet proportionalitet betyder och kan förklara varför grafen är proportionell. Det 
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kräver både en beskrivning av användandet av ett begrepp och ett ställningstagande varför det 

är så. Resultatet blir att denna uppgift låter eleverna träna på uppgiftstyperna Förstå och 

förmedla matematiska tankegångar och Förklara matematiska begrepp. 

 

Exempel 2:  

Elin och Adrian ska köpa en bil. De vill köpa en bil som kostar 125 000 kr. De räknar med att 

värdet på bilen ska minska med 15 % per år. De funderar på hur mycket bilen är värd efter 3 

år och beräknar på följande sätt: 

Adrian gör så här: 

%55%45%100

%45%15%15%15




 

%55  av krkrkr 6875012500055,0125000   

Elin gör så här: 

kr7676512500085,0

85,015,01

3 


 

 

Vem har räknat rätt? Förklara hur Elin och Adrian har tänkt. 

 

Denna uppgift har vi kategoriserat som att den innehåller följande uppgiftstyper och kriterier: 

Förstå och förmedla matematiska tankegångar 

A1: Eleven ska förmedla sina matematiska tankegångar genom att redogöra för sitt 

ställningstagande. 

A2: Eleven ska förstå matematiska tankegångar genom att kunna avgöra vilken lösning som 

är korrekt eller hör ihop med korrekt svar.  

Förklara matematiska metoder  

C3: Eleven ska förklara en metod för en annan person. 

C4: Eleven ska förklara hur de tänkt när de löst en uppgift som innehåller att eleven ska välja 

en metod.  

Använda matematiskt språk vid redovisning 

E1: Eleven ska redogöra och/eller beskriva ett problem med hjälp av matematiskt språk. 

E3: Eleven ska använda matematiskt språk för att förklara en uppgift. 

 

Motiveringen till att denna uppgift uppfyller dessa kriterier är att uppgiften kräver att eleven 

kan välja vilken lösning som är korrekt samt förmedla sina ställningstaganden kring varför 
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den är rätt. Uppgiften kräver även att eleven förklarar hur beräkningarna är utförda och 

därmed måste eleven förklara metoderna som används i uppgiften. Denna uppgift kräver 

matematiskt språk för att förklaringen av uppgiftens innehåll ska vara korrekt.  

Resultatet blir att denna uppgift låter eleverna träna på uppgiftstyperna Förstå och förmedla 

matematiska tankegångar, Förklara matematiska metoder och Använda matematiskt språk 

vid redovisning. 

 

Exempel 3: 

Jonas köpte en bil för 128000 kr. När han säljer bilen efter några år har den minskat i värde 

med 30 procent. Vilken uträkning ger rätt svar på  

a) värdeminskningen  b) försäljningsvärdet   

0,3 · 128 000 kr   1,3 · 128 000 kr   

                  0,7 · 128 000 kr   0,97 · 128 000 kr  

 

Denna uppgift har vi kategoriserat som att den innehåller följande uppgiftstyper och kriterier: 

Förstå och förmedla matematiska tankegångar 

A2: Eleven ska förstå matematiska tankegångar genom att kunna avgöra vilken lösning som 

är korrekt eller hör ihop med korrekt svar.  

 

Motiveringen till att denna uppgift uppfyller detta kriterium är att uppgiften kräver att eleven 

ska välja vilket påstående som är rätt. Resultatet blir att denna uppgift låter eleverna träna på 

uppgiftstypen Förstå och förmedla matematiska tankegångar. 

4.4 Bearbetning av data 

I detta avsnitt presenteras först hur bearbetningen av datamaterialet från observationerna har 

skett. Sedan redogörs det för hur läromedlen har bearbetas. Resultatet från både 

observationerna och textanalysen har sammanställts med hjälp av diagram i Excel.  

Observationer 

Vid sammanställningen av datamaterialet från observationerna har resultatet delats upp i 

helklassarbete och enskilt arbete. Eftersom helklassarbetet är observerat av två observatörer 

har vi valt att använda oss av det observationsprotokoll som innehöll minst antal ställda frågor 

vid sammanställningen av resultatet. Detta för att inte överskatta antalet frågor som ställdes i 

klassrummet och för att få bättre trolighet på vårt resultat. Valet av denna sammanställning 
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beror på att observationsprotokollens resultat var väldigt likvärdiga. Vid sammanställningen 

av elevernas enskilda arbete räknades de två skilda observationsresultaten ihop. 

Textanalys 

Datamaterialet från textanalysen har vi valt att sammanställa med hjälp av stapeldiagram i 

Excel. Stapeldiagrammen utformades så att svårighetsgraderna på uppgifterna kategoriserades 

enligt följande:  

Grön stapel = Den gröna delen som är grundkursen i kapitlet. 

Blå stapel = Den blåa och repeterande delen i kapitlet. 

Röd stapel = Den röda och fördjupande delen i kapitlet. 

 

Staplarna i diagrammen indelas efter de olika uppgiftstyperna som vi har använt vid 

textanalysen av läromedlen. På varje uppgiftstyp ser man förekomsten av antalet uppgifter till 

respektive svårighetsgrad. Vi har valt att sammanställa varje läromedel i separata 

stapeldiagram, samt ett diagram med det totala antalet uppgifter som utvecklar elevernas 

kommunikationsförmåga från båda kapitel och läromedel. 

4.5 Studiens tillförlitlighet 

Eftersom vi själva har utformat observationsmanualen för vår undersökning har vi valt att 

först testa den i de båda observationsklasserna under tre lektioner i respektive klass. Detta för 

att se hur vårt observationsprotokoll fungerade i de båda klasserna och ifall det gav resultat av 

det vi skulle observera. För att samma observationsprotokoll skulle kunna användas i båda 

klasserna fick vi anpassa det. Detta genom att förtydliga kriterierna så att våra 

kategoriseringar skulle bli mer likvärdiga. När våra resultat från samma observationstillfälle 

var väldigt samstämda och frågetyperna enkelt kunde kategoriseras och skiljas åt, bestämde vi 

att observationsprotokollet fungerade att användas i båda klasserna. 

 

Kategoriseringsverktyget för textanalysen av läromedlen har vi utformat och testat innan vi 

genomförde textanalyserna. För att öka tillförlitligheten har vi vid textanalysen av läromedlen 

gått igenom resultatet flera gånger. För att se ifall kategoriseringen av uppgifterna varit lätt att 

förstå och ifall vi har varit samstämmiga med den tidigare genomgången av textanalysen. Vi 

har även stärkt tillförlitligheten genom att utforma kriterier till de olika uppgiftstyperna för att 

kunna motivera varför en viss uppgiftstyp förekommer eller inte. Men även för att denna 

studie ska kunna genomföras av andra igen. 
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4.6 Etiska aspekter 

I vårt examensarbete har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som dels beskrivs i 

Hammar Chiriac och Einarsson (2013) om forskningsetik för gruppobservationer, och dels 

även från Vetenskapsrådet (2013). Båda källorna tar upp fyra olika krav som ställs på 

forskningen: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Hammar Chiriac & Einarsson, 2013; Vetenskapsrådet, 2013). Vetenskapsrådet beskriver 

dessa fyra krav som viktiga principer för att det ska vara en etisk forskning (Vetenskapsrådet, 

2013). Enligt vetenskapsrådet innebär informationskravet att ”Forskaren skall informera de 

av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet, 2013, 

s. 7). Samtyckeskravet innebär att ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan” (Vetenskapsrådet, 2013, s.9). Konfidentialitetskravet innebär att 

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 2013, s. 12). Nyttjandekravet innebär ”Uppgifter insamlade 

om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål” (Vetenskapsrådet, 2013, s. 

14). 

  

Utifrån informations- och samtyckeskravet tog vi hänsyn till vissa saker innan vi kontaktade 

deltagarna vid förfrågan att delta i undersökningen. Vid första kontakten med lärarna frågade 

vi ifall det fanns möjlighet för oss att få observera ett antal matematiklektioner. Vid förfrågan 

förklarade vi att vi skriver ett examensarbete kring matematikdidaktik och att vi var 

intresserade av att observera deras matematiklektioner för en klass i årskurs nio under en 

period på tre veckor. Vi valde att inte berätta exakt vad vi skulle observera i vår 

undersökning, detta för att det inte skulle påverka lärarna samt innehållet av de lektioner som 

vi skulle observera. Deltagarna som har deltagit i undersökningen har godkänt att medverka i 

vår undersökning. De har blivit informerade om att det är frivilligt att medverka och att de kan 

avbryta deltagandet när som helst. Lärarna har godkänt att vi skriftligt observerar deras 

agerande i klassrummet och utifrån konfidentialitetskravet har vi tagit hänsyn till att förvara 

det insamlade datamaterialet så att ingen obehörig ska få tillgång till det. Med hänsyn till 

nyttjandekravet har vi även informerat lärarna att det material vi samlar in under 

observationerna endast kommer att användas i syftet att redovisas i vårt examensarbete och att 

detta eventuellt kan komma att publiceras offentligt.  
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Vid de första observationstillfällena presenterades vi av lärarna inför klassen och de talade om 

varför vi skulle närvara på lektionerna under en period av tre veckor. Lärarna talade även om 

för eleverna att de är anonyma och att deras identitet inte kommer att publiceras i vårt arbete, 

samt att skolorna och lärarna är anonyma. I vår undersökning har vi tagit hänsyn till att 

enskilda personer inte ska kunna identifieras av utomstående, då inga namn eller skolor skall 

kunna urskiljas i vår undersökning. 
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5. Resultat 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Först presenteras en kort beskrivning av de två 

observerade klasserna och hur de observerade lärarna har hjälpt eleverna under lektionerna. 

Vidare redogörs resultatet från observationerna samt resultatet från textanalysen av 

läromedlen.  

5.1 Beskrivning av klasserna och arbetsformerna 

Den ena skolan som vi har gjort våra observationer på är en medelstor högstadieskola i norra 

Sverige, med tre parallella klasser från årskurs sex till årskurs nio. Denna skola kommer vi att 

kalla skola A. Skolan har gjort en satsning på matematiken och delat upp de tre parallellerna i 

fyra matematikgrupper för att eleverna ska kunna få möjlighet till mer hjälp. Indelningen av 

grupperna har skett genom att lärarna delat klasserna i mindre grupper. Denna indelning 

grundar sig i att lärarna ville ha mindre arbetsgrupper under matematiklektionerna. 

Detta innebär att den observerade niondeklassen består av 16 elever. Läraren har bestämt att 

klassen ska räkna alla fyra kapitel i läromedlet innan jul, vilket innebär att klassen räknar hela 

läromedlet på en termin. Det är bestämt så för att eleverna ska få mer möjlighet att repetera 

och träna ordentligt inför de nationella proven till våren. Det innebär att eleverna sammanlagt 

måste räkna 15 uppgifter per lektion för att kunna följa planeringen. Det är flera elever som 

har svårt med matematik i klassen och därmed behöver mycket hjälp av läraren under 

lektionerna. Läraren har valt att eleverna ska skriva upp sitt namn på tavlan när de behöver 

hjälp, istället för att räcka upp handen. Lektionerna består av enskilt arbete i läromedlet. 

Klassen på skola A använde läromedlet Matte direkt år 9 (Carlsson et al., 2003) och arbetade 

med kapitlet Procent. 

 

Den andra skolan vi har gjort våra observationer på är också en medelstor högstadieskola i 

norra Sverige. Denna skola kommer vi att kalla för skola B. Skolan har klasser från årskurs 

sex till och med årskurs nio, där det är fyra parallella klasser i årskurs nio. Klassen vi har 

observerat består av 20 elever. Under de lektioner som vi har observerat har lektionerna oftast 

börjat med att läraren haft en genomgång för hela klassen, följt av uppgifter som eleverna ska 

lösa parvis. Vid pararbetet arbetar eleverna med den bordsgranne de sitter vid. När eleverna 

har löst uppgifterna så går läraren igenom uppgiften i helklass, antingen genom att läraren 

själv redogör för lösningen och svaret på uppgiften eller låter eleverna redovisa svaren vid 

tavlan. Resterande lektionstid som är kvar efter helklassarbetet får eleverna arbeta enskilt med 
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läromedlet. När det är enskilt arbete så går läraren runt och hjälper de elever som vill ha hjälp 

och räcker upp handen. Läraren använder sig mer av beskrivningar än frågor när den hjälper 

eleverna vid enskilt arbete. Klassen på skola B använde läromedlet Matte direkt 9 (Carlsson et 

al., 2011) och arbetade med kapitlet Funktioner och algebra. 

5.2  Hur bidrar lärare i klassrummet till att eleverna utvecklar sin muntliga 

kommunikationsförmåga? 

Varje skolas resultat kommer att presenteras var för sig. Först presenteras resultatet från skola 

A och sedan presenteras resultatet från skola B. Uppdelningen av resultatet är för att skolorna 

har skilda arbetsmetoder, skola A har endast enskilt arbete och skola B har både helklass och 

enskilt arbete. Staplarna i diagrammen är presenterade och indelade efter hur kognitivt 

krävande frågetyperna är. De två staplarna till vänster är mindre kognitivt krävande frågetyper 

och den stapeln längst till höger är en mer kognitivt krävande frågetyp. De tre staplarna i 

mitten är antingen mer eller mindre kognitivt krävande frågetyper för eleverna beroende på 

hur frågan formulerats. Slutligen redogörs de slutsatser vi har kommit fram till med hjälp av 

vårt insamlade datamaterial från våra observationer. 

 

 

Diagram 1: Antal förekomster av de olika frågetyperna under observationerna på skola A. 

 

Under våra observationsveckor på skola A har klassen endast arbetat enskilt med läromedlet, 

därför finns endast datamaterial kring eget arbete och inget datamaterial från helklassarbete på 

denna skola. Totalt har vi observerat 320 minuter enskilt arbete i denna klass. Det vi kan se 
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från diagram 1 är att Ledande frågor och Följdfrågor är de frågetyper som denna lärare har 

använt sig mest av när den hjälper eleverna vid enskilt arbete. Följt av Metakognitiva frågor, 

Procedurella frågor och Minnesfrågor. Analytiska frågor är den frågetyp som läraren använt 

sig minst av vid observationerna.  

 

 

Diagram 2: Antal förekomster av de olika frågetyperna under observationer på skola B. 

 

Under våra observationsveckor på skola B har klassen haft både helklassgenomgångar och 

enskilt arbete på de observerade lektionerna. Totalt har vi observerat 320 minuter varav 129 

minuter var helklassarbete. Det vi kan se med hjälp av diagram 2 är att Ledande frågor och 

Följdfrågor är de frågetyper som läraren använt sig mest av i helklassarbete. Följt av 

Procedurella frågor, Metakognitiva frågor och Analytiska frågor. Den frågetyp som läraren 

använt sig minst av vid helklassarbetet är Minnesfrågor. Vi kan även se att vid 

helklassgenomgångarna varierar läraren på användandet av de olika frågetyperna. Detta kan 

vi se genom att alla staplar i diagram 2 finns med och att antalet ställda frågor är mera 

jämnfördelat mellan frågetyperna (staplarna).  
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Diagram 3: Antal förekomster av de olika frågetyperna under observationer på skola B. 

 

Under enskilt arbete använder sig läraren på skola B till största del av Ledande frågor och 

Följdfrågor. Följt av Minnesfrågor, Analytiska frågor och Procedurella frågor. Den frågetyp 

som läraren använt sig minst av är Metakognitiva frågor. I resultatet från denna skola kan vi 

se att läraren inte varierar användandet av de olika frågetyperna lika mycket vid enskilt arbete 

som under helklassgenomgångarna. Detta kan vi se genom att staplarna för Ledande frågor 

och Följdfrågor är betydligt högre än de andra staplarna i diagram 3 och i diagram 2 är antalet 

ställda frågor mera jämt fördelade mellan staplarna.  
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Diagram 4: Antal förekomster av de olika frågetyperna under observationer på skola A 

och B. 

 

I diagram 4 presenteras det totala antalet frågor som ställts av lärarna på båda skolorna. Det vi 

kan se är att Ledande frågor och Följdfrågor är de frågetyper som använts mest generellt på 

dessa två skolor. Den frågetyp som lärarna har använt sig minst av är Analytiska frågor.  

 

Slutsatser av observationsresultatet 

De observerade lärarna har använt sig av olika arbetssätt för att utveckla elevernas muntliga 

kommunikationsförmåga. Detta genom att lärarna använt sig av olika frågetyper för att 

involvera alla eleverna i undervisningen. Läraren på skola A har endast använt sig av enskilt 

arbete under observationerna. Den andra läraren, på skola B, har använt sig av både 

helklassarbete och enskilt arbete. 

 

Båda lärarna har mest använt sig av frågetyperna Ledande frågor och Följdfrågor, både vid 

enskilt arbete, helklassgenomgångar och vid den totala sammanställningen av antal ställda 

frågor i diagram 4. Vid enskilt arbete använde sig läraren på skola A minst av Analytiska 

frågor och läraren på skolan B använde sig minst av Metakognitiva frågor. 

Sammanställningen av de totalt ställda frågorna visar att de Analytiska frågor som kräver 

högre kognitiva kunskaper använde sig lärarna minst av.  
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5.3 Hur hjälper läromedlen inom matematiken eleverna att utveckla sin 

skriftliga kommunikationsförmåga? 

Först presenteras en tabell med antalet uppgifter som förekommer för varje svårighetsgrad i 

respektive kapitel och läromedel. Sedan presenteras resultatet från läromedlet Matte direkt år 

9 (2003), följt av resultatet från Matte direkt 9 (2011) samt en presentation av det totala 

antalet uppgifter som utvecklar elevernas kommunikationsförmåga. Slutligen redogörs de 

slutsatser vi har kommit fram till gällande läromedlen med hjälp av vårt resultat från 

textanalyserna av läromedlen. 

Tabell 1: Antalet uppgifter i de olika kurserna i kapitlen från läromedlen. 

Matte direkt, kapitel 
Gröna 
kursen 

Blåa 
kursen Röda kursen  

Totalt antal 
uppgifter 

Algebra och ekvationer (2003) 65 44 47 156 

Algebra och ekvationer (2011) 36 19 31 86 

Procent (2003)  56 41 35 132 

Procent (2011) 47 37 20 104 

 

Den slutsats vi kan dra från resultatet i tabell 1 är att Matte direkt år 9 (2003)  har fler  

uppgifter än Matte direkt 9 (2011), i de båda jämförda och analyserade kapitlen. 

 

Vi har använt oss av samma svårighetskategorisering som läromedelsförfattarna, av 

uppgifterna i läromedlet, när vi har sammanställt resultatet från textanalyserna i diagrammen. 

Grön stapel är grundkursen, blå stapel är repetitionsdelen och röd stapel är fördjupningsdelen 

i läromedlen. Resultatet från respektive läromedel presenteras med hjälp av diagram. 
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Diagram 5: Antal uppgifter som utvecklar kommunikationsförmågan hos eleverna. 

 

I diagram 5 kan vi se att de tre uppgiftstyperna Förklara matematiska begrepp, Förklara 

matematiska metoder och Förklara matematiska lagar och regler inte finns med som 

uppgiftstyper i kapitlet Procent i Matte direkt 9 (2003). De elever som väljer att inte räkna 

den svårare och fördjupande röda delen i detta kapitel, ges ingen möjlighet att träna på 

uppgiftstypen Använda matematiskt språk vid redovisning. De elever som räknar den enklare 

och repeterande delen, blå kurs, får endast möjlighet att utveckla uppgiftstypen Förstå och 

förmedla matematiska tankegångar i en uppgift. Den gröna grundkursen i kapitlet låter 

eleverna utveckla sin kommunikationsförmåga med hjälp av uppgiftstypen Förstå och 

förmedla matematiska tankegångar. Eleverna får störst möjlighet att utveckla sin 

kommunikationsförmåga i den röda och fördjupande kursdelen i detta kapitel.   
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Diagram 6: Antal uppgifter som utvecklar kommunikationsförmågan hos eleverna. 

 

I diagram 6 kan vi se att uppgiftstyperna Förklara matematiska metoder och Förklara 

matematiska lagar och regler inte finns med som uppgiftstyper i kapitlet Funktioner och 

algebra i Matte direkt år 9 (2003). Både i den gröna och röda kursen får eleverna utveckla sin 

skriftliga kommunikationsförmåga med hjälp av uppgiftstyperna Förstå och förmedla 

matematiska tankegångar, Förklara matematiska begrepp och Använda matematiska språk 

vid redovisning. De elever som räknar den enklare och repeterande delen, blå kurs, får endast 

möjlighet att utveckla uppgiftstypen Förstå och förmedla matematiska tankegångar i en 

uppgift. Eleverna får störst möjlighet att utveckla sin skriftliga kommunikationsförmåga i den 

gröna kursdelen i detta kapitel. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att Matte direkt år 9 (2003) ger eleverna möjlighet att utveckla 

sin skriftliga kommunikationsförmåga i liten grad. Eleverna måste räkna den röda och 

fördjupande delen efter den gröna grundkursen i kapitlet Procent för att utveckla sin 

kommunikationsförmåga i högre grad. I kapitlet Funktioner och algebra ges eleverna störst 

möjlighet att utveckla sin kommunikationsförmåga om de räknar den gröna grundkursen följt 

av den röda och repeterande kursdelen. 
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Diagram 7: Antal uppgifter som utvecklar kommunikationsförmågan hos eleverna. 

 

I diagram 7 kan vi se att uppgiftstyperna Förklara matematiska begrepp och Förklara 

matematiska lagar och regler inte förekommer i någon kursdel i kapitlet Procent i Matte 

direkt 9 (2011). Både i den gröna och röda kursen får eleverna utveckla sin skriftliga 

kommunikationsförmåga med hjälp av uppgiftstyperna Förstå och förmedla matematiska 

tankegångar, Förklara matematiska metoder och Använda matematiska språk vid 

redovisning. De elever som räknar den enklare och repeterande delen, blå kurs, får ingen 

möjlighet att utveckla sin skriftliga kommunikationsförmåga. Eleverna får i den gröna 

kursdelen i detta kapitel störst möjlighet att utveckla sin skriftliga kommunikationsförmåga. 
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Diagram 8: Antal uppgifter som utvecklar kommunikationsförmågan hos eleverna. 

 

Den uppgiftstyp som inte förekommer i någon kursdel i kapitlet Funktioner och algebra i 

Matte direkt 9 (2011) är Förklara matematiska lagar och regler. I diagram 8 är tre av de fem 

uppgiftstyperna förekommande i samtliga kursdelar. Den uppgiftstyp som är mest 

förekommande bland våra kategoriserade uppgiftstyper är Förstå och förmedla matematiska 

tankegångar följt av Förklara matematiska begrepp. Den uppgiftstyp som är minst 

förekommande bland uppgifterna i det här kapitlet i läromedlet är Förklara matematiska 

metoder samt Använda matematiskt språk vid redovisning. Beroende på vilka kursdelar 

eleverna väljer att räkna får de utveckla sin kommunikationsförmåga i olika utsträckning. Den 

röda kursdelen har minst antal uppgifter som utvecklar elevernas kommunikationsförmåga 

och i den gröna kursdelen finns det flest uppgifter som utvecklar elevernas 

kommunikationsförmåga. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att Matte direkt 9 (2011) ger eleverna goda möjligheter att 

utveckla sin kommunikationsförmåga. I kapitlet Procent i detta läromedel ges eleverna ingen 

möjlighet att utveckla sin kommunikationsförmåga om de väljer att endast räkna den blå och 

repeterande kursdelen. I kapitlet Funktioner och algebra tillåts eleverna att utveckla deras 

kommunikationsförmåga oberoende av vilken kursdel eleverna väljer att räkna.   
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Diagram 9: Antalet totala uppgifter som utvecklar kommunikationsförmågan hos 

eleverna ifrån båda läromedlen. 

 

Totala förekomsten av uppgifter som utvecklar elevernas skriftliga kommunikationsförmåga 

presenteras i diagram 9. Den uppgiftstyp som förekom mest i båda läromedlens analyserade 

kapitel är Förstå och förmedla matematiska tankegångar. Det vi kan se i diagram 9 är att 

uppgiftstypen Förklara matematiska lagar och regler inte förekom i något av läromedlen för 

de analyserade kapitlen. 

 

Slutsatser av textanalysresultatet 

I kapitlet Procent i Matte direkt 9 (2011) är uppgiftstyperna som utvecklar elevernas 

kommunikationsförmåga mer jämt fördelat bland de olika kursdelarna än i Matte direkt år 9 

(2003). I båda läromedlens kapitel Procent förekom inga uppgifter som utvecklar elevernas 

kommunikationsförmåga med hjälp av uppgiftstyperna Förklara matematiska begrepp och 

Förklara matematiska lagar och regler. Den uppgiftstyp som är mest förekommande bland 

uppgifterna där eleverna får utveckla sin kommunikationsförmåga är Förstå och förmedla 

matematiska tankegångar även detta är lika för de båda läromedlen. 

 

I kapitlet Funktioner och algebra i Matte direkt 9 (2011) ges eleverna större möjlighet att 

utveckla sin skriftliga kommunikationsförmåga än i Matte direkt år 9 (2003). Uppgifterna 

som ger eleverna möjlighet att utveckla sin kommunikationsförmåga är i Matte direkt 9 
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(2011) mer fördelat mellan alla kursdelar än i Matte direkt år 9 (2003). Förstå och förmedla 

matematiska tankegångar är den uppgiftstyp som förekommer mest i kapitlet Funktioner och 

algebra i båda läromedlen. Uppgiftstypen Förklara matematiska lagar och regler testas inte i 

något av läromedlen i kapitlet Funktioner och algebra. 

 

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att uppgiftstypen Förstå och förmedla matematiska 

tankegångar är den uppgiftstyp som är mest förekommande i de fyra analyserade kapitlen. 

Den uppgiftstyp som inte förekommer i något av de fyra kapitlen är Förklara matematiska 

lagar och regler. 
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6. Diskussion  

I detta avsnitt presenteras först resultatdiskussionen. Vidare presenteras metoddiskussionen 

där valda metoder diskuteras och slutligen ges förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion  

Hur bidrar lärare i klassrummet till att eleverna utvecklar sin muntliga 

kommunikationsförmåga? 

Frågetypernas förekomst  

I resultatet kunde vi se att lärarna från de observerade klasserna bidrog till att eleverna fått 

utveckla sin muntliga kommunikationsförmåga i klassrummet, genom att lärarna ställt olika 

typer av frågor till eleverna, vilket även Jensen (2012) anser är viktigt för elevernas 

engagemang och lärande i undervisningen. Resultaten vi fått från de observerade lektionerna 

från skola A och B, är att på skola A förekom det endast enskilt arbete där läraren ställde olika 

frågor till enskilda elever. På skola B använde sig läraren däremot både av 

helklassgenomgångar, pararbete och av enskilt arbete för att utveckla elevernas muntliga 

kommunikationsförmåga.    

 

Läraren på skola B hade en större spridning av användandet av de olika frågetyperna på 

helklassgenomgångarna än vid enskilt arbete. Det har visat sig vara bra om lärarna varierar 

användandet av olika frågetyper, där frågetyperna bör kräva olika kognitiva kunskaper hos 

eleverna (Jensen, 2012). Detta för att både starka och svaga elever ska få vara delaktiga i den 

muntliga undervisningen i klassrummet (Jensen, 2012).  

 

Båda lärarna på respektive skola använde sig mest av frågetyperna Ledande frågor och 

Följdfrågor. Dessa frågetyper kan kräva antingen mer eller mindre kognitiva kunskaper hos 

eleven. Väljer läraren att använda sig mest av frågetyperna Ledande frågor och Följdfrågor 

kan läraren ändå utveckla elevernas kognitiva kunskaper i olika grad beroende på hur läraren 

väljer att formulera frågan till eleverna. Därför anser vi att som lärare bör man använda 

frågetyper som kräver både mer eller mindre kognitiva kunskaper, där man varierar de 

kognitiva kunskaperna i frågorna så att fler elevers kommunikationsförmåga utvecklas.   
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Analytiska frågor är en mer kognitivt krävande frågetyp för eleverna och lärarna som vi 

observerade använde sig totalt sett minst av denna frågetyp. Enligt Jensen (2012) är det 

negativt om lärarna använder sig av endast mindre kognitiva krävande frågetyper, för att 

frågetyper som är mer kognitivt krävande ökar lärandet hos eleverna. Dock måste man som 

lärare vara medveten om att alla elever inte kan svara på de svårare och mer kognitivt 

krävande frågorna (Jensen, 2012). Det bidrar till att en variation av användandet bland 

frågetyperna är enligt oss ett måste för att man ska kunna hjälpa och tillåta eleverna att 

utveckla sin muntliga kommunikationsförmåga. Vi tror att en anledning till varför lärarna inte 

använder sig av frågetypen Analytiska frågor kan vara att den kräver mer betänketid hos 

eleverna, vilket även Jensen (2012) nämner.   

 

Kommunikation i klassrummet 

Vi anser att det är viktigt som lärare att reflektera kring vilka frågetyper som man vill använda 

i sin undervisning, för att hjälpa eleverna att utveckla sin muntliga kommunikationsförmåga. 

Det har visat sig att läraren är den viktigaste delen för elevens lärande (Johansson, 2006). Det 

medför att vi anser att det är viktigt att man som lärare reflekterar över innehållet i sina 

lektioner, eftersom läraren är den som tar upp det största talutrymmet i klassrummet (Jensen, 

2012) samt har makten över vad kommunikationen i klassrummet ska innehålla (Säljö et al., 

2000).  

 

Vi kan konstatera att lärarna på respektive skola bidrar till att utveckla elevernas muntliga 

kommunikationsförmåga, dock med hjälp av olika arbetssätt. Läraren på skola B riktar sig till 

stor del till hela klassen för att utveckla elevernas muntliga kommunikationsförmåga. Detta är 

enligt oss både positivt och negativ. Det positiva med detta enligt oss är att läraren ställer 

samma frågor till hela klassen, och alla elever har då hört samma fråga och har därmed 

samma möjlighet att svara på frågan. Det negativa är att alla elever kanske inte vågar eller ges 

möjlighet att utveckla sin muntliga kommunikationsförmåga i helklass, vilket kan bero på att 

frågan antingen är för svår eller för lätt för vissa elever. Läraren på skola A riktar sina frågor 

till den enskilda eleven. Det positiva med detta anser vi är att den enskilde eleven får goda 

möjligheter att utveckla sin muntliga kommunikationsförmåga enskilt. Det negativa kan enligt 

oss vara att läraren inte hjälper alla eleverna att utveckla sin muntliga 

kommunikationsförmåga i lika hög grad. Detta för att frågorna som läraren ställer till eleverna 

kan vara olika och utvecklar den muntliga kommunikationsförmågan i olika hög grad.  
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Sammanfattning 

Sammanfattningsvis anser vi att som lärare bör man använda sig av både helklassarbete och 

enskilt arbete för att involvera och utveckla samtliga elevers kommunikationsförmåga. 

Helklassarbetet bör användas för att involvera alla eleverna i klassen och enskilt arbete för att 

fokusera på den enskilda elevens kommunikationsförmåga. Frågetyperna som läraren 

använder sig av bör kräva olika hög grad av kognitiv kunskap hos eleverna för att alla elever 

ska få möjlighet att utveckla sitt lärande (Jensen, 2012).  

 

En slutsats vi kan dra från detta resultat är att elevernas muntliga kommunikationsförmåga 

skulle kunna utvecklas ytterligare om lärarna använt sig av fler frågetyper som är mer 

kognitivt krävande för eleverna. Enligt Jensen (2012) bidrar de mer kognitivt krävande 

frågetyperna till ett ökat lärande hos eleverna.  

 

Hur hjälper läromedlen inom matematiken eleverna att utveckla sin 

skriftliga kommunikationsförmåga? 

Läromedlen i matematik som vi har analyserat är Matte direkt år 9 (2003) och Matte direkt 9 

(2011). Matte direkt år 9 (2003) är skriven till läroplanen Lpo94 och Matte direkt 9 (2011) är 

skriven till läroplanen Lgr 11. De slutsatser och reflektioner som vi kommer att presentera 

nedan kan vi generellt inte koppla till hela läromedlet, eftersom vi endast har analyserat två 

kapitel i respektive läromedel.  

 

Kapitlet Procent i läromedlen 

I kapitlet Procent i Matte direkt år 9 (2003) är det inte förrän i den röda och fördjupande 

delen av kapitlet som eleverna ges mest möjlighet att utveckla sin skriftliga 

kommunikationsförmåga. Uppgiftstyperna Förklara matematiska begrepp, Förklara 

matematiska metoder och Förklara matematiska lagar och regler får eleverna inte alls träna 

på när de räknar kapitlet Procent i läromedlet Matte direkt år 9 (2003).  I kapitlet Procent i 

Matte direkt 9 (2011) får eleverna störst möjlighet att utveckla sin skriftliga 

kommunikationsförmåga i den gröna grundkursen. Uppgiftstyperna Förklara matematiska 

begrepp och Förklara matematiska lagar och regler får eleverna inte alls träna på när de 

räknar kapitlet Procent i läromedlet Matte direkt 9 (2011). I båda läromedlen i kapitlet 

Procent får eleverna inte utveckla sin kommunikationsförmåga gällande uppgiftstyperna 

Förklara matematiska begrepp och Förklara matematiska lagar och regler.  
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Kapitlet Procent i båda läromedlen är för oss ett exempel på hur svårighetskategorisering kan 

vara negativ för elever som behöver repetera och räkna den blå kursdelen och samtidigt vill 

utveckla sin skriftliga kommunikationsförmåga. Detta beror på att i den blå kursdelen 

förekom det endast en uppgift som utvecklar elevernas skriftliga kommunikationsförmåga i 

båda läromedlen. Kategorisering av uppgifternas svårighetsgrad i matematikläromedel är 

något som går att koppla till 1920-talets läroplan (Johansson, 2006). Dock anser hon att 

svårighetskategorisering av uppgifter bidrar till att eleverna får möjlighet att arbeta i sitt eget 

tempo (Johansson, 2006). Detta ställningstagande kan vi till viss del hålla med om för att det 

är bra att eleverna får möjlighet att arbeta i sitt eget tempo. Vi anser dock att denna 

svårighetskategorisering blir negativ om inte alla delar i läromedlet tillåter eleverna att 

utveckla alla förmågor som läroplanen, Lgr 11, beskriver.  

 

Kapitlet Funktioner och algebra i läromedlen 

I kapitlet Funktioner och algebra i läromedlet Matte direkt år 9 (2003) får eleverna störst 

möjlighet att utveckla sin skriftliga kommunikationsförmåga i den gröna grundkursen. 

Uppgiftstyperna som eleverna inte får möjlighet att utveckla i detta kapitel och läromedel är 

Förklara matematiska metoder och Förklara matematiska lagar och regler. I läromedlet 

Matte direkt 9 (2011) som är skrivit efter läroplanen, Lgr11, kan vi se att eleverna får goda 

möjligheter att utveckla sin kommunikationsförmåga oberoende av vilken kursdel av kapitlet 

Funktioner och algebra som de väljer att räkna. Detta bidrar till att en kategorisering av 

svårighetsgrader på uppgifter är väldigt positivt och att eleverna får goda möjligheter att 

utveckla sin kommunikationsförmåga, helt oberoende av vilken kunskapsnivå de ligger på i 

matematiken. Uppgiftstypen Förklara matematiska lagar och regler får eleverna ingen 

möjlighet att utveckla i kapitlet Funktioner och algebra i Matte direkt 9 (2011). 

I båda läromedlen i kapitlet Funktioner och algebra får eleverna inte utveckla sin 

kommunikationsförmåga gällande uppgiftstypen Förklara matematiska lagar och regler. 

 

Läromedlets betydelse i matematiken 

I Sverige är det vanligaste arbetssättet inom matematiken enskilt arbete med läromedlet 

(Skolverket, 2012). Detta resulterar i att vi anser att det är viktigt att eleverna har ett aktuellt 

läromedel att arbeta med. Det har visat sig att lärarna oftast använder sig av de arbetsområden 

som finns med i läromedlet i sin undervisning i klassrummet (Johansson, 2006). Enligt 

Johansson (2005) har läromedlets innehåll inte så stor betydelse för undervisningen, utan 

lärarens val av uppgifter och planering har större betydelse. Hon menar därmed att det inte är 
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så stor skillnad mellan olika upplagor av matematikböcker, utan att läraren ändå kan 

undervisa på samma sätt. Detta kan vi inte helt hålla med om, för med hjälp av vår analys har 

vi fått fram att det är en skillnad mellan de två upplagorna av Matte direkt för årskurs nio 

gällande elevernas möjlighet att utveckla sin skriftliga kommunikationsförmåga. 

 

Ett av de läromedlen som vi valde att analysera var skrivit efter den äldre läroplanen, Lpo 94. 

Vi tror att detta bidrar till att läromedlet Matte direkt år 9 (2003) inte hjälper eleverna så 

mycket att utveckla deras skriftliga kommunikationsförmåga. De olika förmågorna som 

beskrivs i dagens läroplan Lgr 11, beskrivs inte som förmågor i den äldre läroplanen, Lpo 94, 

vilket kan ha betydelse. I Lpo94 är kommunikationsförmågan beskriven som mål att sträva 

mot, och inte som ett kunskapskrav att uppnå. Därmed skulle vi rekommendera att man 

använder sig av ett läromedel som är skrivet efter den aktuella läroplanen. Detta för att 

innehållet i de olika upplagor som vi analyserat skiljer sig åt.  

6.2 Metoddiskussion 

Arbetssättet som användes i de två observerade klasserna tror vi är representativt för klasser 

generellt i Sverige. Därför tror vi att resultatet gällande frågeställning som handlar om hur 

lärarna hjälper eleverna att utveckla deras muntliga kommunikationsförmåga i klassrummet 

inte skulle skilja så mycket om vi hade valt två andra klasser på två andra skolor. För att vara 

säkra på att detta är två representativa klasser generellt i Sverige anser vi att man måste göra 

fler observationer i hela Sverige.  

 

I kommunen som vi har gjort vår undersökning i är det vanligt förkommande att skolorna 

använder sig av läromedlet Matte direkt. Därför anser vi att urvalet av läromedel är lokalt 

generellt och att vårt resultat gällande textanalysen är representativt för detta läromedel men 

går inte att generalisera gällande alla läromedel.  

 

Gällande frågeställningen som handlar om hur lärarna hjälper eleverna att utveckla deras 

muntliga kommunikationsförmåga i klassrummet valdes metoden observationer. Fördelarna 

med vårt metodval av observationer, är att vi har fått observera vad läraren säger i 

klassrummet. Vi valde att inte tala om för lärarna i förväg vad vi skulle observera under 

lektionerna, vilket bidrog till att vi förhoppningsvis inte påverkade lärarnas agerande i 

klassrummet. En svårighet med metoden observationer har varit att vi inte har kunnat höra allt 

som sagts i klassrummet mellan lärare och elev, vid enskilt arbete. Det har ibland varit hög 
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ljudnivå och lärare och elev har ibland pratat med en låg ljudnivå. Det beskrivna problemet 

hade kunnat motverkas genom att vi hade haft en mikrofon på läraren som spelade in det som 

läraren sade under lektionen. Vid sammanställningen av datamaterialet hade det varit enklare 

med ett inspelat datamaterial, då hade man kunnat gå tillbaka och lyssna på vad läraren sagt 

under lektionerna. Genom att ha inspelning av vad läraren sagt hade det blivit mindre bortfall 

av datamaterial av frågor vid observationerna. Detta skulle kunnat bidra till en större 

tillförlitlighet för vår undersökning. Fördelarna med att inte spela in ljudet är att man inte får 

lika mycket rådata som måste transkriberas för att komma fram till ett resultat.  

 

Om vi skulle välja en annan insamlingsmetod för vår undersökning kring vår första 

frågeställning, så hade det kunnat vara intervjuer med lärare. Intervjuer av lärarna hade gett 

oss ett resultat kring hur lärarna anser att de själva hjälper eleverna att utveckla deras 

kommunikationsförmåga, vilket bidrar till att vi hade behövt justera frågeställningen för att 

intervjuer skulle kunna användas. En annan metod som vi skulle kunnat använda oss av är 

enkäter. Denna insamlingsmetod av datamaterial kunde ha gett ett brett resultat, då det är 

möjligt att skicka enkäten till ett stort antal lärare på en och samma gång. Men även här får vi 

ett resultat gällande vad lärarna själva anser att de gör för att utveckla elevernas 

kommunikationsförmåga. Detta bidrar till att frågeställningen måste omformuleras.   

 

Gällande den andra frågeställningen som handlar om hur läromedlet hjälper eleverna att 

utveckla deras kommunikationsförmåga anser vi att vi inte kunnat använda någon annan 

metod. Eftersom att frågeställningen är ställd så att den riktar sig mot att undersöka 

läromedlet. En fördel med att använda sig av textanalys som metod för studien är att 

datamaterialet är detsamma oberoende när i studien man analyserar läromedlen, samt att det 

är möjligt för andra att upprepa vår undersökning. Om man skulle göra en förändring i 

textanalysmanualen så är det enkelt att göra om undersökningen för att läromedlen finns kvar. 

Vi ser inga nackdelar med denna metod.  

 

Sammanfattningsvis tycker vi att våra metodval för denna studie är väl avvägda. Vi ville få 

svar på hur lärarna verkligen hjälper eleverna att utveckla deras kommunikationsförmåga 

muntligt i klassrummet och vi anser att vi lyckas med detta. Den andra frågeställningen 

krävde att vi använde oss av textanalys av läromedlen som metod för att kunna besvara den 

frågeställningen. 
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6.3 Förslag på vidare forskning 

Nedan presenterar vi våra förslag på vidare och fortsatt forskning: 

 

 Intervjua de observerade lärarna för att få en bild av hur lärarna själva anser att de 

hjälper till att utveckla elevernas kommunikationsförmåga.  

 Intervjua lärare för att ta reda på om de anser att de har förändrat sin undervisning 

gällande kommunikationsförmågan när den nya läroplanen kom och i sådana fall hur.   

 Jämföra gamla kursplanen mot den nya kursplanen gällande 

kommunikationsförmågan. 

 Jämföra den nyare upplagan av läromedlet mot den äldre upplagan för alla 

arbetsområden i läromedlen. Detta för att se skillnader och likheter gällande 

möjligheter till utvecklingen av elevernas kommunikationsförmåga. 
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Bilagor  

Bilaga 1 Bortvalda frågetyper till observationsmanualen 

Dessa frågetyper används inte i vårt observationsprotokoll. Dessa frågetyper rangordnar 

Jensen (2012) enligt följande: 

1 = Frågetyper som är mindre kognitivt krävande för eleven. 

2 = Frågetyper som är emellan, mindre och mer kognitivt krävande för eleven. 

3 = Frågetyper som är mer kognitivt krävande för eleven. 

 

Frågetyp: Förklaring: Vem ställer 

frågan: 

Exempel från Jensen (2012, s. 

162-165): 

1. Stödjande frågor  Är en fråga som ställs 

för att få 

medhåll/stöd. 

Eleven/Läraren ”Visst kan man väl säga att 

järven är ett mårddjur?” 

1. Slutna frågor  Detta är en frågetyp 

som har begränsat val 

av svar, oftast Ja/Nej. 

Läraren ”Vill du göra uppgiften nu eller i 

eftermiddag?” 

2. Affektiva frågor  Handlar om frågor 

kring elevernas 

tyckande och känslor.  

Läraren ”Vilken lärare tycker du bäst 

om?” 

2. Retoriska frågor Förväntas inte att 

någon ska svara på 

frågan. 

Läraren ”Vem önskar inte det bästa för 

sina barn?” 

2. Multipla frågor Beroende på hur 

frågan formuleras 

kan frågan finnas 

med i flera frågor. 

Många frågetyper i 

samma fråga. 

Läraren ”Hur långt har ni kommit med ert 

projekt?” 

”Kan man se några skillnader 

mellan vattenväxterna och vad 

beror detta på i så fall?” 

2. Uppstartsfrågor Kopplat till ett 

undersökande arbete, 

med planering och 

fortsatt arbete. 

Läraren ”Var ska vi börja?” 

2. Översiktsfrågor Väldigt allmän. Ställs Läraren ”Vad vet vi om detta?” 

”Vad har vi fått ihop?” 
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för att kolla av hur ett 

arbete går och ska 

fortskrida. 

2. Engagerande 

frågor 

Denna fråga används 

för att väcka intresset 

hos eleverna, vilket 

alla frågor kan göra. 

Läraren ”Vad tror ni händer om vi öppnar 

locket till denna burk?” 

2. Genuina frågor De är oftast yngre 

elever som ställer 

hypotetiska frågor till 

läraren. 

Eleverna ”Varför är himlen blå?” 

3. Processfrågor Denna frågetyp kan 

inte eleven svara på 

med ett fåtal ord och 

kräver längre 

betänketid. 

Läraren ”På vilket sätt kan dina 

gymnastikskor vara kopplade till 

etiska problem?” 

3. Nyckelfrågor Denna frågetyp 

använder sig läraren 

av för att styra ett 

samtal i en viss 

riktning.   

Läraren ”Ni säger att det behövs affärer 

för att överleva på en öde ö men 

var får man varorna ifrån som 

säljs i affärerna?” 

3. Explorativa 

frågor 

Detta är en frågetyp 

som läraren ställer för 

att exempelvis starta 

en undersökning. 

Läraren ”Vem sjunger fåglarna för?” 

3. Syntetiska 

frågor 

Detta är en frågetyp 

som används för att 

samordna kunskaper 

och tankar.  

Läraren ”Jag undrar om vatten i ett rör är 

en bra analogi för hur elektroner 

rör sig i en kopparledning?” 

3. Öppna frågor  Denna frågetyp är 

kopplad till tyckande 

och personliga 

värderingar, vilket ej 

Läraren ”Vad tycker du om att göra på 

din fritid?” 
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matematiken är. 

3. Provocerande 

frågor 

Detta är en frågetyp 

som används av 

läraren för att 

bedöma ett yttrande 

eller ifrågasätta saker.  

Läraren ”Hur kan du veta det?” 
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Bilaga 2 Observationsprotokoll  

Lärare: Klassen består av:             

Datum:           

Klass:           

Observatör: Helklass     Eget arbete     Övrigt 

              

Frågetyper för utveckling av elevernas   Svarar på frågorna   Svarar på frågorna   

Kommunikationsförmåga Lärare - klass Lärare svarar Eleverna svarar Lärare - elev Läraren Eleven   

Minnesfrågor               

Ledande frågor               

Procedurella frågor                

Analytiska frågor               

Metakognitiva frågor               

Följdfrågor               

Feedback                

Icke verbal kommunikation vid feedback               

Verbal kommunikation vid feedback               

Tid helklassgenomgång:               

Tid enskilt arbete:         

Tid par/grupp arbete:         

Tid redovisning :         

Beskrivning av frågetyper:        

Minnesfråga -  Kräver att eleven har metoden i minnet och därmed kan svara direkt.      

Ledande frågor - När läraren ställer en fråga och hänvisar till ett specifikt hjälpmedel (en sats, en metod, ett räknesätt).     

Procedurella frågor - Hur man ska lösa en uppgift. Hur ska jag göra här?      

Analytiska frågor - När läraren kräver att eleven analyserar och ser samband i matematiken.     

Metakognitiva frågor -  Komma åt elevens tankegångar kring uppgiften, hur de har löst uppgiften. Hur tänkte du?    

Följdfrågor - Läraren ställer en till fråga för att komplettera svaret han/hon precis fått.      

Anteckningar från den observerade lektionen:        
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Bilaga 3 Kriterier för observationsfrågetyperna 

Kriterier för frågetyperna  
Exemplen till varje frågetyp är riktade och utformade till grundskolans årskurs nio. 

 

a. Minnesfråga  

Kräver lägre kognitiva kunskaper av eleven, vilket innefattar kortare betänketid. 

 

Kriterier för minnesfrågor: 

a1: En tydlig fråga som endast har ett rätt svar. 

a2: Frågan kräver ingen betänketid. 

a3: Eleven är sedan tidigare bekant med området som frågan berör. 

 

Exempel på minnesfrågor:  

1. 3 · 5 = ?  

2. Vad heter den här figuren? (figuren är en triangel) 

3. Vars ligger origo? 

4. Hur stor är den totala vinkelsumman i en triangel?  

 

b. Procedurella frågor  

Kräver lägre kognitiva kunskaper av eleven, vilket innebär kortare betänketid.  

 

Kriterier för procedurella frågor:  

b1: En fråga som handlar om hur eleven tänker att man ska lösa en uppgift. 

b2: Eleven ombeds att välja en metod, sats eller hjälpmedel för att lösa en uppgift. 

b3: Kräver att eleven svarar på frågan med mer än ett ord. 

 

Exempel på procedurella frågor: 

1. Hur löser man denna uppgift? 

2. Hur gör jag här? (hänvisar till en matematisk uppgift)  

 

c. Ledande frågor 

Kan kräva både högre och lägre kognitiva kunskaper av eleven, beroende på hur frågan är 

ställd. Detta innebär att det kan krävas antingen kort eller längre betänketid. 

 

Kriterier för ledande frågor: 

c1: Läraren hänvisar till en specifik metod, hjälpmedel eller sats. 

c2: Läraren leder eleven mot ett specifikt svar. 

 

Exempel på ledande frågor:  

1. Hur multiplicerar man ihop de här talen?   

2. Slå på miniräknaren och se om detta tal stämmer?  

3. Hur kan man se att dessa linjer är parallella?  

4. Hur ska man kunna lösa denna uppgift med hjälp av konjugatregeln?  
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d. Metakognitiva frågor 

Kräver både höga och låga kognitiva kunskaper, vilket innebär att eleven kan behöva antingen 

kortare eller längre betänketid.  

 

Kriterier för metakognitiva frågor: 

d1: Eleven ombeds beskriva hur hen har löst en uppgift. 

d2: Frågan kräver ett längre svar av eleven.  

 

Exempel på metakognitiva frågor:  

1. Hur tänkte du när du kom fram till denna lösning? 

2. Varför valde du att använda denna metod? 

 

e. Följdfrågor  

Kräver både höga och låga kognitiva kunskaper, vilket innebär att eleven kan behöva antingen 

kortare eller längre betänketid.  

 

Kriterier för följdfrågor:  

e1: Frågan kompletterar ett svar som läraren redan fått.  

e2: En följdfråga kan vara en följdfråga till en annan fråga som läraren inte fått något svar på 

(då kryssar man i både följdfråga och en annan frågetyp som har den typen av innehåll). 

 

Exempel på följdfrågor: 

1. Finns det någon annan metod man kan använda sig av för att lösa uppgiften?  

2. Om jag löser uppgiften så här …. Är det korrekt?  

3. Menar du -…. ?  

4. Hur skulle jag göra om jag vill veta hur mycket 6 procent är?  

( Då har eleven tidigare svarat t.ex. på vad en procent är) 

 

f. Analytiska frågor 

Kräver högre kognitiva kunskaper av eleven, vilket innebär längre betänketid. 

 

Kriterier för analytiska frågor: 

f1: Eleven ombeds att se och hitta samband i matematiken. 

f2: Frågan kräver ett utförligt svar, med mer än ett ord. 

f3: Eleven ska med hjälp av ord kunna beskriva sambandet. 

 

Exempel på analytiska frågor: 

1. Hur ser sambandet ut för denna talserie?  

2. Är det här ett proportionerligt samband?  

3. Hur ser det n: te talet ut i talföljden?  

4. Hur är sambandet mellan dessa två linjer?  
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Bilaga 4 Textanalysprotokollet 

 

Kapitel:            

Grön = Grundkurs           

Blå = Enklare kurs (Repetition)           

Röd = 
Svårare kurs 
(Fördjupning) 

Uppgiftstyper         

  
Förstå och förmedla matematiska 

tankegångar Förklara matematiska begrepp Förklara matematiska metoder 
Förklara matematiska lagar och 

regler 

Använda 
matematiskt språk 

vid redovisning 

Uppgift: Svårighetsgrad A1           A2           B1       B2        B3  C1    C2    C3    C4  D1       D2       D3  E1    E2    E3 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             
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Bilaga 5 Kriterier för uppgiftstyperna i textanalysmanualen 

Kriterier för uppgiftstyperna 

 
A. Förstå och förmedla matematiska tankegångar. 

Kriterier: 

A1: Eleven ska förmedla sina matematiska tankegångar genom att redogöra för sitt 

ställningstagande. 

A2: Eleven ska förstå matematiska tankegångar genom att kunna avgöra vilken lösning 

som är korrekt eller hör ihop med korrekt svar.  

 

Exempel: 

1) Läs igenom texten nedan, om shejken Abdullah- El- Salim –el – Sabah och hans söner. 

Redogör ifall den äldste sonens lösning stämmer eller ej? 

När den store shejken Abdullah- El- Salim –el – Sabah avled efterlämnade 

han 3 söner och 17 kameler. I testamentet stod att äldsta sonen skulle ha ½ av 

kamelerna mellan sonen 1/3 av kamelerna medan den yngste fick nöja sig 

med en 1/9 av kamelerna. Äldste sonen kom på en lösning, ”om vi lånar en 

kamel och sedan fördelar dem får jag 9 kameler mellan brodern 6 kameler 

och den yngste brodern 2 kameler. Då blir det en kamel över som vi då 

lämnar tillbaka” 

Detta är ett exempel på en uppgift som vi kategoriserar under uppgiftstypen Förstå och 

förmedla matematiska tankegångar. Det beror på att uppgiften uppfyller kriterierna A1 och 

A3 genom att den hänvisar eleverna att redogöra för sina antaganden samt förmedla om äldsta 

sonen har rätt lösning. 

 

2) Jonas köpte en bil för 128000 kr. När han säljer bilen efter några år har den minskat i 

värde med 30 procent. Vilken uträkning ger rätt svar på  

a) värdeminskningen  b) försäljningsvärdet   

0,3 · 128 000 kr   1,3 · 128 000 kr   

                  0,7 · 128 000 kr   0,97 · 128 000 kr  

Detta är ett exempel på en uppgift som vi kategoriserar under uppgiftstypen Förstå och 

förmedla matematiska tankegångar. Det beror på att uppgiften uppfyller kriteriet A3 som 
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handlar om att eleverna ska välja eller para ihop rätt svar med rätt lösning.  

  

B. Förklara matematiska begrepp 

Kriterier: 

B1: Eleven får en direkt uppmaning att beskriva ett begrepp. 

B2: Eleven uppmanas att beskriva användandet av ett begrepp. 

B3: Eleven ska förklara ett matematiskt begrepp för en annan person.  

 

Exempel: 

1) Förklara hur man använder sig av Pythagoras sats. 

Denna uppgift kräver att eleven ska beskriva hur man använder sig av Pythagoras sats, vilket 

medför att uppgiftstypen uppfyller kriteriet B2 och hamnar därmed under uppgiftstypen 

Förklara matematiska begrepp. 

 

2) Beskriv vad parallella linjer innebär.  

Denna uppgift kräver att eleven beskriver begreppet parallella linjer. Denna uppgift uppfyller 

kriteriet B1 och hamnar därmed under uppgiftstypen Förklara matematiska begrepp. 

 

C. Förklara matematiska metoder 

Kriterier: 

C1: Eleven får en direkt uppmaning att beskriva en metod.   

C2: Eleven uppmanas att beskriva användandet av metoden. 

C3: Eleven ska förklara en metod för en annan person. 

C4: Eleven ska förklara hur de tänkt vid lösning av en uppgift som innehåller att eleven 

ska välja en metod.  

  

Exempel: 

1) Malin och Lisa har köpt en pizza tillsammans. Malin har ätit 3/8 och Lisa 3/5 av 

pizzan. Vem har ätit mest? Förklara hur du tänker? 

Denna uppgift kräver att eleven förklarar hur han/hon löst uppgiften. Vilket medför att 

uppgiften uppfyller kriteriet C4 genom att eleven ska förklara hur hen tänkt men också 

välja vilken metod som ska användas för att lösa uppgiften. 
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2)  Förklara hur du gör när du 

                a) Förkortar 10/15 med 5. 

    b) Förlänger 10/15 med 5. 

Denna uppgift uppfyller kriteriet C2 genom att den kräver att eleven ska förklara hur den 

gör vid lösning av uppgiften. I kriteriet C2 ska eleven beskriva användandet av metoden 

vilket eleven måste i denna uppgift. 

 

D. Förklara matematiska lagar och regler 

Kriterier: 

D1: Eleven får en direkt uppmaning att beskriva en matematisk lag eller regel. 

D2: Eleven uppmanas att beskriva användandet av den matematiska lagen/regeln. 

Exempel på räknelagarna i årskurs 9 är: bråkreglerna, paratesreglerna, första 

kvadreringsregeln, andra kvadreringsregeln samt konjugatregeln. 

D3: Eleven ska förklara en matematisk lag eller regel för en annan person. 

 

Exempel: 

1) Hur skulle du beskriva kvadreringsregeln för en vän som tycker att det är svårt att 

förstå? 

Detta är en uppgift som kräver att eleven ska förklara en regel för en annan person. Vilket 

medför att denna uppgift uppfyller kriteriet D3 som handlar om att eleven ska förklara en 

regel/lag för en annan person. 

 

2) Beskriv med ord hur man löser uppgiften nedan med hjälp av kvadreringsregeln. 

Denna uppgift kräver att eleven med ord beskriver hur man räknar och använder sig av 

kvadreringsregeln. Detta bidrar till att uppgiften uppfyller kriteriet D2 där eleven ska beskriva 

användandet av matematiska lagar.  

 

E. Använda matematiskt språk vid redovisning 

Kriterier: 

E1: Eleven ska redogöra och/eller beskriva ett problem med hjälp av matematiskt språk. 

E2: Eleven uppmanas i uppgiften att använda sig av matematiska begrepp och 

ställningstaganden i redovisningen.  

E3: Eleven ska använda matematiskt språk för att förklara en uppgift. 
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Uppgiftstypen Använda matematiskt språk vid redovisning ingår ofta i de andra 

uppgiftstyperna som utvecklar elevens kommunikationsförmåga. I uppgiftsbeskrivningen 

framgår det att eleven ska använda sig av matematiskt språk vid redovisning av uppgiften.  

 


