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1. Inledning 
Vi är två studenter som läser lärarprogrammet med inriktningen F-3 på Linköpings 

Universitet. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi uppmärksammat bristen på 

möjligheter till muntlig matematisk kommunikation för elever på matematiklektionerna. Vi 

har utifrån våra erfarenheter sett att lektionerna ofta inleds med en genomgång av läraren där 

eleverna är passiva. Eleverna ägnar stor del av lektionerna till att arbeta enskilt i sina 

matematikböcker och det ges få tillfällen för diskussion. Detta är en bild av 

matematikundervisningen som även styrks av Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2009). 

Av denna framgår att undervisningen domineras av elevers arbete enskilt i läromedlet 

samtidigt som gemensamma diskussioner där eleverna ges möjligheter att diskutera och 

argumentera är mindre vanligt. 

I vår utbildning har stor tonvikt legat på språkets betydelse för elevers lärande, inte minst i 

matematik. Språket är grunden till allt lärande (Myndigheter för skolutveckling, 2008). Enligt 

läroplanen, Lgr11, ska elever få utveckla sina möjligheter att kommunicera genom att 

samtala, läsa och skriva. Även i matematikämnet betonas språkets betydelse som bland annat 

ska syfta till att eleverna utvecklar förmågan att kommunicera matematik (Skolverket, 

2011a).   

Vi har uppmärksammat forskning som visar att matematikundervisningen fokuserar på ett 

individuellt arbetssätt samtidigt som vi själva har upplevt avsaknad av muntlig 

kommunikation i matematikundervisning. Dessa iakttagelser avviker från målen i läroplanen, 

Lgr11, med undervisningen i matematik och utgör en grund till vårt arbete. Många forskare 

menar att muntlig kommunikation kan gynna elevers matematiklärande (bl.a. Kosko, 2012; 

Mercer & Sams, 2006; Rabel & Wooldridges, 2011). Vi vill därav bidra med kunskaper om 

hur muntlig kommunikation i matematikundervisningen kan gynna elevers lärande. Vårt 

intresse ligger även i att redogöra för hur lärare kan undervisa elever med detta arbetsätt samt 

vilka utmaningar läraren då kan ställas inför. 
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2. Bakgrund  
I detta avsnitt definieras begrepp som är centrala i arbetet. Vi redogör även för svenska 

elevers matematikkunnande och forskningsteorier om den muntliga kommunikationen i 

matematikundervisningen. Kopplingar görs till läroplanen, Lgr11 och aktuella studier, vilka 

ligger till grund för syftet med detta examensarbete. 

 

2.1. Definitioner 
“Ett begrepp kan ge upphov till många olika föreställningar beroende på vilka människor, 

som talar om det och i vilken kontext det förekommer” (Riesbeck, 2008, s.18). I vår studie har 

vi stött på flera begrepp som ryms i vår definition av muntlig kommunikation. Nedan 

redogörs dessa begrepp kortfattat.                             

Kommunikation definieras som ”överföring av information mellan människor, djur eller 

apparater” där informationen måste innehålla ett språk eller en kod och överföras genom ett 

fysiskt medium. Behovet av kommunikation utgör en grundläggande förutsättning för 

människans sociala, psykiska och kulturella utveckling (Nationalencyklopedin). En annan 

definition av kommunikation ges i kommentarmaterialet för matematik: “Att kommunicera 

innebär i sammanhanget att utbyta information med andra om matematiska idéer och 

tankegångar, muntligt, skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer” (Skolverket, 2011b, 

s.11). Som tidigare nämnts har vi i vår studie valt att fokusera på den muntliga 

kommunikationen, som alltså innebär informationsöverföring i talad form. Den muntliga 

kommunikationen inrymmer många olika begrepp. Nedan tar vi upp exempel på sådana 

begrepp som förekommer i vårt arbete. 

Diskussion definieras av Nationalencyklopedin som ”samtal (om viss fråga) i vilken de 

deltagande argumenterar för sina respektive uppfattningar”. Riesbeck (2008) förklarar 

diskussion som ett samtal som inbegriper debatt och överläggning. 

Samtal definieras som ”muntligt utbyte av synpunkter eller upplysningar” 

(Nationalencyklopedin). Riesbeck (2008) beskriver samtalet som ett viktigt verktyg i 

människans vardag som kan ligga till grund för argumentationer, förhandlingar och 

samstämmighet. 
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Dialog är ”samtal mellan två eller flera personer” (Nationalencyklopedin). Genom att 

artikulera budskap i ord kan dialog äga rum mellan människor (Riesbeck, 2008). 

Resonera innebär att “diskutera förnuftigt och med vilja till samförstånd” 

(Nationalencyklopedin). I kommentarmaterialet till matematik står det att “en del av att kunna 

föra resonemang innebär att utveckla en förståelse för att matematiska samband är 

konstruerade, och att de därför också kan “återupptäckas” genom att man resonerar sig fram.” 

(Skolverket, 2011b, s.11).  

 

2.2. Språket 
Språket är en viktig faktor för den kognitiva förmågan då det påverkar vårt tänkande. Det 

hjälper oss också att minnas och har en social funktion då det kan fungera 

gruppsammanhållande (Svensson, 2009). Språkets grundläggande funktion innefattar den 

kommunikativa funktionen och är främst ett medel för yttranden, förståelse och social 

samvaro (Vygotskij, 1999).  

Malmer (2006) framhåller att matematik till stor del är språkligt baserat. Matematiken är ett 

språk för att uttrycka kvantiteter, mängder som kan räknas eller mätas 

(Nationalencyklopedin). Ahlberg (2001) menar att språket utgör en avgörande roll för 

matematikinlärning. Elever måste få kommunicera om sina upptäckter och språkligt beskriva 

sina erfarenheter för att klara av att hantera dessa symboliskt. Språket och kommunikationen i 

matematikundervisningen handlar mycket om den språkliga förmågan och förmågan att förstå 

matematiska symboler (Ahlberg, 2001). Matematikens språk kan betraktas som ett eget språk 

och kännetecknas av att vara specifikt och exakt (Myndigheten för skolutveckling, 2008). 

 

2.3. Matematik 
Vårt arbete handlar om matematikundervisning vilket innebär att matematik är i fokus. Enligt 

beskrivningen i Nationalencyklopedin är matematik en abstrakt vetenskap som utvecklas 

intensivt hela tiden genom internationell forskning.  

I läroplanen, Lgr11, står det att matematik har en flertusenårig historia med bidrag från många 

olika kulturer. Det är människans praktiska behov och lust att utforska som gjort att 

matematiken har utvecklats. Matematik beskrivs även som en verksamhet som inrymmer 
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kreativa, reflekterande samt problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematik ger 

människor förutsättningar att klara av situationer de stöter på i vardagen (Skolverket, 2011a). 

 

2.4. Svenska elevers matematikkunnande 
År 2011 färdigställdes den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet. I läroplanen, Lgr11, betonas bland annat betydelsen av att eleverna utvecklar 

förmågan att med hjälp av olika uttrycksformer kommunicera matematik. Viktiga 

utgångspunkter i arbetet med den nya kursplanen har varit internationella och nationella 

forskningsstudier i ämnesdidaktik. De studier som bland annat utgjort grund för läroplanen, 

Lgr11, är PISA och TIMSS (Skolverket, 2011b). 

Skolverket ansvarar för att svenska elever deltar i flera internationella kunskapsutvärderingar. 

En aktuell studie är PISA 2012 (Programme for International Student Assessment) vars 

resultat redovisades i slutet av år 2013. Vart tredje år genomförs studien som undersöker 15-

åriga elevers förmågor i matematik, läsförståelse och naturkunskap. Sedan 2000 visar trenden 

ett försämrat resultat för svenska elever i matematikämnet (Skolverket, 2013). I en 

sammanfattande rapport av skolverket diskuteras möjliga orsaker som kan ha bidragit till den 

försämrade resultatutvecklingen och frågan är om en försämrad undervisningskvalitet kan 

vara orsaken. Rapporten belyser samfälld forskning som visar att undervisningens kvalitet, det 

som sker i klassrummet, är av störst betydelse för elevers lärande. En faktor som man menar 

kan vara av betydelse är den nuvarande utformningen av undervisningen som innebär mindre 

undervisning i helklass och mer individualiserad undervisning där elevers självständiga arbete 

har ökat. Av rapporten framgår att det inte är en enskild faktor som är orsak till den negativa 

trenden. Det behövs mer underlag för att bekräfta om undervisningen är mer individualiserad 

än tidigare och för att ta reda på hur detta påverkar undervisningens kvalité (Skolverket, 

2013). 

Den internationella studien TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) 

genomförde sin senaste undersökning år 2011. TIMSS studien undersöker elevers 

matematikkunskaper och kunskaper i naturvetenskap i årskurs 4 och 8. Resultatet av studien 

visar att matematikkunskaperna successivt försämrats för svenska elever i årskurs 8. Detta är 

en resultatutveckling som varit genomgående för perioden 1995 till 2011. För svenska elever i 

årskurs 4 som deltog i studien för första gången år 2007 är resultatbilden i matematik 

oförändrad i jämförelse med 2011. Däremot visar dessa elever ett sämre resultat i jämförelse 
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med genomsnittsresultaten i andra länder. Detsamma gäller för elever i årskurs 8 (Skolverket, 

2012). 

Skolinspektionen har i nuläget uppdraget att granska de svenska skolornas utbildningskvalitet 

med mål att förbättra grundskoleelevers resultat i ämnet matematik. I Skolverkets 

kvalitetsgranskning (2009) som tidigare nämnts undersöktes grundskolor i olika kommuner. 

Fokus låg i att fastställa om undervisningen bedrivs av utbildade lärare i ämnet och om 

läroplanen ligger till grund för deras undervisning. Resultatet av kvalitetsgranskningen visar 

bland annat att undervisningskvaliteten skiljer mellan skolor och i majoriteten av de 

granskade skolorna är inte undervisningen tillräckligt varierande. Som tidigare nämnt framgår 

att undervisningen också präglas av ett individuellt arbete och mekaniskt räknande. 

(Skolinspektionen, 2009). 

Det som är gemensamt för dessa studier är att svenska elevers resultat visar på försämrade 

kunskaper i matematik. Utifrån PISA (2012) och Skolinspektionens kvalitetsgranskning 

(2009) i matematik kan detta bland annat bero på undervisningens kvalitet. En gemensam 

orsaksfaktor är eventuellt konstaterandet av det individuella arbetssätt som dominerar i 

undervisningen.        

 

2.5. Muntlig kommunikation i matematikundervisningen  
Utifrån ovanstående studier har vi uppmärksammat ett individuellt arbetssätt som en möjlig 

orsak till svenska elevers försämrade prestationer i matematik. Ett individuellt arbetssätt ger 

inte utrymme för muntlig kommunikation. 

Enligt Skolverkets (2011a) kursplan för ämnet matematik ska undervisningen bidra till 

elevernas förmåga att argumentera logiskt samt föra och följa matematiska resonemang. 

Undervisningen syftar även till att eleverna utvecklar förmågan att använda och förstå 

grundläggande matematiska begrepp. Av detta kan vi se att den muntliga kommunikationen 

ska få utrymme i matematikundervisningen.  

En effektiv kommunikation utgör ett intresse inom den matematikdidaktiska forskningen. 

Bland annat har forskare kommit fram till att kommunikation i undervisningen gynnar elevers 

lärande i matematik (Boaler, 2011; McIntosh, 2008; Malmer, 2006, m.fl.). Boaler (2011) 

menar att elever som undervisas med en mer kommunikativ metod utvecklar sina 
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matematikkunskaper med större framgång än elever som undervisas på ett mer individuellt 

sätt där muntlig kommunikation sällan förekommer. Lennerstad och Ljungblad (2012) menar 

att forskare och pedagoger är överens om dialogens betydelse i matematikundervisning och 

att skolan behöver satsa mer på elevers matematiska förståelse. Trots insikten om behovet 

konstaterar författarna att det saknas märkbara förändringar i undervisningen. Lennerstad och 

Ljungblad menar att matematikundervisningen istället främst utgörs av enskild räkning med 

fokus på sökandet av rätt svar, något som kan hindra utvecklingen av matematisk förståelse. 

Avsaknaden av matematiska dialoger härleder författarna till den monologiska och skriftliga 

matematikkulturens karaktär. Detta är något som vi kan jämföra med det individuella 

arbetssätt som uppmärksammats i PISA undersökningen från 2012 och Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning (2009).  

Malmer (2006) tar också upp vikten med att kommunicera matematik. Hon poängterar att 

matematikämnet bygger mycket på logiskt tänkande och hon menar vidare att detta logiska 

tänkande utvecklar eleven bäst genom att bland annat samtala och diskutera matematik. Hon 

belyser den positiva effekten av att ge större utrymme för muntlig matematik. Ahlberg (2001) 

poängterar att matematiska uppgifter och problem bör kopplas till elevers erfarenhetsvärld 

och elever ska ges möjlighet att samtala och kommunicera med varandra. Hon menar vidare 

att det kanske kan vara så att den bristande kommunikationen kan vara orsaksfaktor till 

elevers misslyckande i matematik.  

Löwing och Kilborn (2002) beskriver fem olika typer av kommunikation. Vi kommer här att 

redogöra för två av dessa kommunikationer som vi anser är relevanta för vårt arbete. Dessa 

två är ”kommunikationen mellan lärare och elev” och ”kommunikationen mellan två eller 

flera elever” (Löwing & Kilborn, 2002, s.239). Den förstnämnda kommunikationen menar 

Löwing och Kilborn ställer krav på läraren. Läraren måste kunna anpassa sitt språkbruk så att 

eleven förstår samtidigt som läraren även ansvarar för att bygga upp elevens språk för att 

han/hon ska förstå undervisningens innehåll. Den andra kommunikationen, den som sker 

mellan eleverna i klassrummet, förutsätter i sin tur att eleverna har ett språkbruk som tillåter 

samverkan. Detta för att alla elever ska få ut något av kommunikationen. I annat fall kan 

samarbete bli meningslöst för somliga elever. Löwing och Kilborn menar att kommunikativ 

förmåga som helhet är något som elever behöver hjälp att utveckla. Förmågan att 

kommunicera ska ingå i en långsiktig plan genom hela elevernas skolgång. De ovan nämnda 

kommunikationstyperna beskriver vilken typ av kommunikation som det här arbetet inriktas 

på. 
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2.6. Gynnsam kommunikation i matematikundervisningen 
Nedan redogör vi för vad författare utifrån erfarenheter och forskning har uppmärksammat 

som gynnsam kommunikation i matematikundervisning. 

Elever lär bäst genom att de får kommunicera med varandra och med läraren (bl.a. McIntosh, 

2008). McIntosh (2008) menar att elevernas lärande får stöd av att de får förklara hur de 

tänker och varför de gör på ett visst sätt. Lennerstad och Ljungblad (2012) betonar också 

samtalets betydelse för undervisningen. Författarna beskriver hur en god och respektfull 

ämnesdialog mellan elever och lärare utgör en viktig grund för matematisk förståelse då 

elever utvecklar sina förmågor att uttrycka sig matematiskt. Enligt Lennerstad och Ljungblad 

behöver elever möjligheter och hjälp att utveckla sina tankar i en ömsesidig dialog. Den 

matematiska dialogen ska vara naturlig och självklar för alla elever. Den ska utmärkas av 

öppenhet och trygghet och syfta till att upptäcka matematiken istället för att endast fokusera 

på ett rätt svar.  Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sina matematikkunskaper i en 

undervisning med mångfald, där kunskap kan förvärvas på olika sätt (Lennerstad & 

Ljungblad, 2012). 

Johnsen Høines (2000) beskriver gynnsam kommunikation som en dialog där deltagarna 

växelvis är aktiva och passiva. Enligt Lennerstad och Ljungblad (2012) kännetecknas en god 

dialog av ett respektfullt lyssnande. Författarna framhåller vuxnas ansvar att lyssna på barn 

samt lyssnandets betydelse för elevers lärande i matematikundervisning. Även Heiberg Solem 

och Kirsti Lie Reikerås (2004)  anser att läraren har ett stort ansvar när det gäller att lyssna till 

elevers resonemang. McIntosh (2008) framhåller att genom att ställa öppna frågor kan läraren 

hjälpa eleverna. Frågorna ska öppna för variation och göra eleverna uppmärksamma på 

problemet vilket det kan göra genom att det uppstår en konflikt mellan elevernas rådande 

kunskaper och missuppfattningar som läraren tror kan uppkomma eller som redan existerar. 

Heiberg Solem, Alseth och Nordberg (2011) poängterar att matematikläraren bör se till att 

undervisningsformerna varieras och att eleverna uppmanas att beskriva, förklara och motivera 

sitt arbete både inför läraren men även för andra elever. Avslutningsvis menar Lennerstad och 

Ljungblad (2012) att det respektfulla samtalet mellan lärare och elever även kan gynna andra 

elevers kunskapsutveckling. Författarna menar att om lärandet sker i en öppen dialog kan det 

bidra till elevers insikt om att deras tankar värdesätts. 
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3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att redogöra för forskning om lärares och elevers muntliga 

kommunikation i matematikundervisningen och hur denna kommunikation kan vara till stöd 

för elevers matematiklärande i grundskolans tidigare år. 

 

För att uppnå syftet kommer följande frågor besvaras: 

• Vad är typiskt för muntlig kommunikation som kan vara gynnsam för elevers lärande? 

• Vad är utmärkande för lärarens roll i en gynnsam muntlig kommunikation?  

• Vilka utmaningar kan läraren möta i samband med muntlig kommunikation i 

matematikundervisningen? 

Vi anser att dessa frågeställningar är relevanta för vår framtida roll som lärare i grundskolans 

tidigare år. Genom att besvara dessa frågor kan vi få insikt om hur elevers lärande kan gynnas 

av muntlig kommunikation i matematikundervisningen. Vi kan även förberedas på eventuella 

utmaningar som kan uppstå i samband med att eleverna muntligt ska kommunicera 

matematik. 
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4. Metod 
I detta avsnitt beskrivs vilken metod som har använts för att samla in och välja material till 

arbetet. Vårt examensarbete är en forskningskonsumtion som innebär bearbetning och analys 

av befintlig forskning. Konsumtionsarbetet baseras på nationella och internationella studier 

med utgångspunkt i arbetets syfte och frågeställningar.  

 

4.1. Litteraturstudie 
Litteratur kan sammanställas på olika sätt vilket bidrar till litteraturstudiers olika karaktärer 

(Eriksson Barajas, 2013). I en litteraturstudie sammanfattas och struktureras urvalet av redan 

gjord forskning för att svara på studiens frågeställningar (Hartman, 2003). Forsberg och 

Wengström (2010) beskriver olika typer av litteraturstudier. En av dessa är den systematiska 

litteraturstudien där flera forskningsstudier med god kvalitet granskas vilket ger en mer 

noggrann redogörelse av forskningen inom ett specifikt område. Vi har gjort en systematisk 

litteraturstudie som främst grundas på systematisk sökning. Eriksson Barjas (2013) beskriver 

att en systematisk litteraturstudie syftar till att sammanställa genomförda empiriska studier 

inom ett valt ämne genom att systematiskt söka och kritiskt granska. Underlagets kvalitet är 

avgörande för genomförandet av systematiska litteraturstudier. Enligt Eriksson Barajas ska 

underlaget utgöras av ett tillräckligt antal studier med god kvalitet. Antalet studier som 

inkluderas beror på sökningens resultat och författarens krav. 

 

4.2. Litteratursökning 
Sökningen av litteratur är en viktig del av ett forskningsarbete (Hartman, 2003). Det är 

betydelsefullt att avgränsa sig och bedöma litteraturens relevans vid en litteratursökning. 

Rienecker och Stray Jørgensen (2008) beskriver tre grundläggande metoder som används vid 

litteratursökning: medvetet slumpmässig sökning, systematisk sökning och kedjesökning. De 

menar att den medvetet slumpmässiga sökningen är en form av frisökning som bygger på 

tillfälligheter medan den systematiska sökningen görs i databaser där ett specifikt tema styr 

sökningen. Sökandet som leder från en källa till en annan kallar de kedjesökning. Som 

exempel kan en referens i en tidskrift leda till ny litteratur. Sökningens syfte styr vilken metod 

som används beroende på behov av litteratur och arbetets olika förlopp. Vi har under arbetets 
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gång varierat mellan ovanstående litteratursökningsmetoder och använder dessa begrepp för 

att beskriva vår litteratursökning. 

Vi inledde vår litteratursökning med medvetet slumpmässig sökning. Detta genom att 

inventera kursböcker som tidigare ingått i vår utbildning. Denna improviserade sökningen 

beskriver Hartman (2003) som en bra inledning på sökarbetet. Våra kursböcker låg sedan till 

grund för den fortsatta sökningen, som motsvarar kedjesökning. Genom referenser i vår 

kurslitteratur hittade vi ytterligare material. Denna sökning bidrog till en mer specifik 

inriktning och avgränsade innehållet till vårt syfte. Den medvetet slumpmässiga sökningen 

och kedjesökningen utgjordes även av manuell sökning bland böcker på 

universitetsbiblioteket. Den systematiska sökningen innebar sökning i de databaser som 

biblioteket tillhandahåller. I vår databassökning har vi utnyttjat Unisearch som är en söktjänst 

från Linköpings universitetsbibliotek. Söktjänsten omfattar majoriteten av bibliotekets cirka 

300 databaser där det går att söka fritt bland böcker, artiklar och tidsskrifter inom olika 

ämnesområden. För att avgränsa oss och specificera inriktningen har vi även använt oss av 

databasen ERIC (Education Resources Information Center). Den engelskspråkliga databasen 

ERIC inriktar sig främst på beteendevetenskap och utbildningsvetenskap inom pedagogisk 

och psykologisk forskning. Vi har också använt Nämnaren på nätet som är en elektronisk 

tidsskrift för matematikundervisning samt den artikelsamling som finns att tillgå på 

Skolverkets hemsida.  

Sökorden är avgörande för vilken litteratur som väljs till arbetet och därmed slutresultatet. 

Innan sökprocessen är det viktigt att komma fram till några inledande sökord, sedan bör 

sökorden utgöras av ämnesord som inte ger för många sökresultat (Rienecker och Stray 

Jørgensen, 2008). När vi valde inledande sökord utgick vi ifrån begrepp som används om 

ämnet i läroplanen, Lgr11, samt den litteratur som inledde vårt sökande. Bryman (2002) 

menar att efter det inledande sökandet identifieras begrepp som anses vara relevanta för en 

vidare sökning i databaser. Vi utgick ifrån ord som kommunicera, diskutera, samtala, resonera 

och argumentera. När vi sökte bland internationell forskning användes sökorden: 

communicat*, discuss*, teach*, student*, elementary*, talk*. Dessa ord användes alltid 

tillsammans med ordet mathemati* och kombinationerna varierade. Eriksson Barajas (2013) 

beskriver hur sökningen kan vidgas genom trunkering. Trunkering innebär att en asterisk 

ersätter sökordets början eller slut som kan resultera i sökordets olika böjningsformer och 

sammansättningar. Asterisken som ersatte delar av våra sökord möjliggjorde en vidare 
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sökning och gav fler träffar inom vårt ämnesområde. Communicat* gav exempelvis träffar på 

artiklar med orden communicate, communication och communicates.  

 

4.3. Urval & bearbetning  
För att bedöma arbetets generaliserbarhet är det viktigt att redogöra för urvalet (Hartman, 

2003). Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar har vi gjort vårt första urval. Vi valde att 

endast titta på pedagogisk forskning inom matematik där olika aspekter av samtal i 

undervisningen är i fokus. Vi gjorde även ett urval med våra sökord som redovisats tidigare i 

arbetet. Vi tittade endast på forskning som visar resultat från grundskolans tidigare år. Då vi 

ville eftersträva att studien behandlar aktuell forskning och på så vis undvika missvisande 

resultat valde vi att avgränsa sökningen ytterligare genom att använda studier från 2000-talet 

och framåt.   

Den systematiska sökningen med sökord som nämnts ovan gav cirka 250 träffar. Utifrån 

dessa träffar valde vi ut artiklar med passande titlar, som kunde kopplas till vårt syfte. Vidare 

gjordes ett urval från artiklarnas abstract som skulle stämma överens med våra 

frågeställningar. De utvalda artiklarna från den systematiska sökningen samt de artiklar som 

vi hittade genom kedjesökningen, totalt 17 stycken, sammanfattades och jämfördes för att 

sedan kunna användas när vi skulle besvara våra frågeställningar.  

 

4.4 Metoddiskussion 
Som tidigare nämnt poängterar Eriksson Barajas (2013) att underlaget ska utgöras av 

tillräckligt antal studier av god kvalitet. För att granska artiklar har vi lagt mycket tid på att 

bedöma deras trovärdighet och kvalitet. När vi sökte bland de databaser som vi nämner i 

metoden har vi endast använt oss av artiklar som är Scholarly (Peer Reviewed) Journals. 

Dessa artiklar har då enligt databasen blivit granskade. Vi har även undersökt om forskarna 

förekommer bland referenslistorna i annan forskning samt sökt bland tidigare studier som 

dessa forskare varit delaktiga i. Vi uppmärksammade att forskare som vi använder i vår 

resultatredovisning refererar till varandra.  

När vi granskade artiklarnas struktur hade vi som krav att de skulle ha en tydlig 

metodredovisning samt skulle redovisa ett resultat som utgick ifrån deras egen studie. 
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Eftersom att vi var noggranna med att granska artiklarna på detta vis anser vi att våra källor är 

tillförlitliga förstahandskällor. Däremot bidrog denna strikta litteratursökning till att mycket 

sållades bort bland de artiklar som vi till en början hade hittat. Exempelvis valde vi bort 

artiklar som redogjorde för andras forskningsresultat vilket då räknas som en andrahandskälla. 

Detta innebar ibland att studien som låg till grund för vissa författares argument kunde 

grundas på ”äldre” forskning som då skulle vara irrelevant för vårt arbete på grund av vår 

avgränsning till 2000-tal. Med denna avgränsning vill vi som tidigare nämnts under medoden 

sammanställa aktuell forskning för att undvika missvisande resultat. Vi har uppmärksammat 

att samhället hela tiden förändras och därmed även skolan och innehållet i undervisningen.  

Som tidigare nämnts i metodredovisningen redogör vi i vårt reslutat för forskning som berör 

elever i grundskolans tidiga år. Denna avgränsning har vi valt för att innehållet och 

kunskapskraven i matematik skiljer sig mellan de olika åldersgrupperna. Genom att endast 

fokusera på elever i grundskolans tidigare år har vi också fått relevant kunskap för vår 

framtida roll som lärare i grundskolans tidigare år.    

Vårt sätt att söka litteratur och det urval som vi presenterat kan vara anledningar till att vi inte 

hittade så många artiklar till vårt resultat. Vi anser dock att det är viktigt att vara kritisk vid 

granskning av studier och att de avgränsningar som gjorts är relevanta. Vi anser att vårt 

resultat svarar på våra frågeställningar men dock hittades inte många forskare som utifrån 

deras studier sa samma sak. Vi kan ändå se liknande argument i de studier som presenteras i 

vårt resultat som vi kan dra kopplingar mellan.  
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5. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av litteraturstudien. Vi utgår ifrån arbetets frågeställningar 

och redogör för dessa under rubriker som är passande i relation till dessa frågeställningar. 

Resultaten är svåra att särskilja under olika rubriker då de ofta går in i varandra. Trots detta 

har vi valt att redogöra för resultatet utifrån denna struktur för att underlätta för läsaren. 

Avslutningsvis redovisas en summering av resultatet. 

 

5.1. Hur elever kan gynnas av muntlig kommunikation 
Black (2004) redogör för en studie som genomförts i en klass med elever som var i åldrarna 9-

10 år. Black skriver om hur forskning har visat hur den sociala kontexten har stor betydelse 

för klassrumsdiskussioner mellan lärare och elever. En sammanfattande slutsats av 

undersökningen visar att dialoger mellan lärare och elev visar att elevers sociala placering i 

klassrummet och dialogens kvalitet har stor betydelse för deras inlärningsprocess. Studiens 

resultat visade att elever som var mycket aktiva i klassrumsdiskussionerna etablerade en 

social identitet i klassrummet som aktiva med goda matematiska kunskaper. Enligt Black 

innebär en kvalitativ dialog att samtliga deltagare deltar på lika villkor. För att dialogen ska 

vara gynnsam ska eleverna som deltar i diskussionen vara aktiva och delaktiga i processen 

som innebär att upptäcka och utveckla idéer. Black hävdar att om klassrumsdiskussioner ska 

ta mer plats i undervisningen är det av största vikt att dessa diskussioner håller en hög 

kvalitet. Black tar upp att skolan idag inriktar sig på att bedömningar ska grundas på mer 

formella och muntliga förhör och elever på olika nivåer ska delta och bidra till diskussioner. 

Detta är något som hon menar gynnar elever med redan väl utvecklad matematisk förmåga 

men missgynnar elever som inte har nått lika långt i sin kunskapsutveckling. 

Rabel och Wooldridge (2011) har gjort en interventionsstudie av elever i åldrarna 8-10 år. De 

har utifrån intervjuer och observationer av en interventionsgrupp och en kontrollgrupp 

undersökt om uppmuntrandet av användning av Exploratory talk i matematiken kan ge bättre 

förståelse för matematiska idéer. Författarna beskriver Exploratory talk som en typ av 

diskussion och som ett sätt att arbeta med kommunikation i undervisningen utformat av 

Barnes och Todd (1977). Exploratory talk syftar till att deltagarna ska utveckla sina 

kunskaper genom att deras resonemang värdesätts och beaktas, därefter ska gruppen sträva 

efter en gemensam överenskommelse innan den fattar ett beslut eller agerar (Mercer och 

Sams, 2006). Rabel och Wooldridges (2011) observationer visade att till skillnad från när 
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elever diskuterade med läraren kunde dialoger mellan elev och elev flöda mer fritt eftersom 

eleverna inte var lika oroliga för att använda ett explicit matematiskt språk. Detta menar Rabel 

och Wooldridge (2011) bidrog till utveckling av den matematiska förståelsen.  De ger ett 

exempel på en dialog mellan elever ifrån kontrollgruppen där ingen anvisning av Exploratory 

talk hade getts. Exemplet visar hur en elev, med hög kunskapsförmåga i ämnet, under en 

diskussion säger fel svar och ignorerar de andra elevernas svar. Eleven lyckas påtvinga de 

övriga eleverna ett inkorrekt svar. I början av studien frågades eleverna hur de föredrog att 

arbeta med matematik. Majoriteten föredrog ett individuellt arbetssätt då de menade att de 

fick mer gjort och dessutom ansåg de att detta arbetssätt gav mer lugn och ro i klassrummet. 

Rabel och Wooldridge framhåller däremot att efter studien framgick det att hela 83 % av 

eleverna föredrog att arbeta i grupp. De menar att detta kan tyda på att med mer strukturerade 

dialoger kunde eleverna få ut mer av klassrumsdialogen. Vidare hävdar Rabel och 

Wooldridge att de elever på medel nivå var de som gynnades mest av studien. Studien visar 

avslutningsvis att efter användningen av Exploratory talk i undervisningen ökade elevernas 

självförtroende och eleverna kände sig mer säkra när de skulle tala inför hela klassen. 

Exploratory talk ligger även till grund för en studie som genomförts av Mercer och Sams 

(2006). Mercer och Sams har tittat på hur elever använder språket som ett lämpligt och 

effektivt verktyg för att lösa matematiska problem tillsammans. Undersökningen gjordes på 

skolor i sydöstra England och det var elever i åldrarna., 9-10 år och deras lärare som 

studerades. Studien inbegrep ett utbildningsprogram Thinking Togheter som syftade till att 

utveckla elevernas förmåga att samtala och resonera effektivare tillsammans. Programmet 

avsåg att eleverna skulle utföra gruppdiskussioner utformade efter Exploratory talk, som 

alltså är ett sätt att arbeta med kommunikation i klassrummet. Utbildningsprogrammet 

Thinking Together som användes i studien bidrog enligt Mercer och Sams till att eleverna 

förbättrade sina språkkunskaper och förmågor att resonera och samarbeta. Detta genom 

lärarens vägledning och engagemang som skapade en strukturerad diskussion. Utvecklingen 

av elevernas språkkunskaper ledde till elevernas ökade individuella förståelse och inlärning 

för matematik. Författarna belyser två exempel på elevers gruppdiskussioner som visar hur 

elevers språkanvändningen kan variera vid gemensam matematisk problemlösning och 

relaterar till effekter av metoden med Thinking Together. Diskussionerna utformades av en 

struktur där samtliga i gruppen var aktiva och samverkade. Samtliga gruppmedlemmars 

resonemang värdesattes och analyserades gemensamt av gruppen. Samtal mellan elever vid 

dessa grupparbeten visade att elever kan förbättra förmågan att utveckla matematiska 
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resonemang och förståelsen för problemlösning. Eleverna som inte använde 

utbildningsprogrammet vid grupparbeten samarbetade inte lika effektivt. De tog inte del av 

varandras resonemang för att komma fram till ett gemensamt beslut och agerade mer 

individuellt. Mercer och Sams (2006) beskriver hur samarbete mellan elever i 

matematikundervisningen ofta förknippas med låg kvalitet. Som en möjlig förklaring hänvisar 

de till elevers vaga uppfattning om vad de förväntas göra eller vad som utgör en effektiv 

diskussion. En effektiv dialog mellan elever kan enligt författarna skapas genom att eleverna 

får vägledning och därmed ges de förutsättningar som krävs. Betydelsen av struktur och 

vägledning vid muntlig kommunikation i matematikundervisningen framgår tydligt enligt 

studierna av Mercer och Sams (2006) och Rabel och Wooldridges (2011). Mercer och Sams 

(2006) påpekar också att det är viktigt att lära eleverna använda språket för effektivare 

samarbete. Studien visar hur samtalets kvalité mellan lärare och elever och mellan elever 

spelar en avgörande roll för lärande och kunskapsnivå.    

En forskare som studerat elevers lärandemiljöer är Ahlberg (2001). I sin forskning har hon 

sett att elever med rädsla för matematik kan stärkas genom att lyssna och ta del av andra 

elevers tankar när de löser olika problem. Elever kan också få ökat självförtroende av att 

lyssna på varandra då de kan få insikt i att problemet kanske inte var så svårt som de trodde. 

Detta menar Ahlberg kanske leder till att eleven i framtiden vågar pröva sådana uppgifter på 

egen hand. Hintz (2011) är en forskare som har undersökt nioåriga elevers lyssnande när de 

deltar i matematiska diskussioner. Utifrån hennes studie har hon uppmärksammat att det är 

krävande för elever att delta i matematiska samtal. Det är viktigt att alla elever får delta i 

diskussioner och att alla får komma till tals. Vidare poängterar hon att det är betydelsefullt att 

innehållet i diskussioner utgår ifrån elevernas erfarenheter och att eleverna verkligen förstår 

vad och hur de förväntas diskutera. Hintz menar även att lyssnandet är en viktig form av 

deltagande i matematiska diskussioner men framhåller att denna aspekt sällan 

uppmärksammas i forskning.  

Kosko (2012) har studerat huruvida elevers prestationer påverkas över tid när de deltar i 

matematikundervisning där diskussioner ofta förekommer. Kosko belyser avsaknaden av 

longitudinell forskning som visar på matematiska diskussioners effekt i förhållande till elevers 

prestationer. Han poängterar även att det finns forskning som visar att matematiska 

diskussioner inte har någon effekt. Han menar att det kan förklara varför matematiska 

diskussioner som ändå ofta förespråkas av forskare sällan används av lärare. I sin 

undersökning har han studerat hur amerikanska elevers prestationer i matematik utvecklats 
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från förskola till årskurs 8 med sammanställningspunkter i förskola och årskurs 1,3, 5 och 8. I 

sin studie har han valt att fokusera på förekomsten av matematiska diskussioner som ett mått 

framför diskussioners kvalitet. Koskos resultat visar att diskussionernas effekt skiljer sig stort 

mellan olika skolor och klasser. Detta är något som förklaras med skillnader på 

diskussionernas kvalitet. Resultaten tyder på att en mer frekvent användning av diskussioner i 

matematikundervisning inte nödvändigtvis innebär att diskussionernas kvalitet förbättras. 

Studiens sammanfattande resultat visar däremot att elever i klasser där diskussioner ofta 

användes i matematikundervisningen presterade bättre än elever i klasser med få eller inga 

diskussioner. Kosko poängterar att det positiva resultatet gäller oavsett samtalets kvalité. 

Dock visar studien att diskussionernas effekt på elevers prestationer minskade med stigande 

ålder. Den minskade effekten behöver enligt Kosko studeras ytterligare för att man kunna 

tydliggöra eventuella orsaker. En anledning till diskussionernas minskade effekt hänvisar han 

till att yngre elever kan vara mer mottagliga att lära sig diskutera matematik än äldre elever 

som deltagit i mer traditionell matematikundervisning. En annan bidragande faktor till 

resultatet kan vara att lärare till yngre elever handleder diskussioner bättre. Kosko anser att 

matematisk diskussion bör uppmuntras tidigt och ofta i undervisningen eftersom studien visar 

att det har en positiv effekt i de lägre åldrarna och även gynnar elevers matematikprestationer 

under hela deras skolgång. 

Jacobsen Bjørkås och Bulien (2010) har studerat norska elevers utforskande delaktighet i 

klassrumsdiskussioner. De har undersökt elever i åldrarna 8-10 år. De menar att det finns 

många möjligheter för lärare och elever att genomföra matematiskt utforskande samtal under 

helklassamtal som utgår ifrån elevernas egna yttranden. Dessa yttranden kan vara viktiga för 

elevernas lärande av specifika matematiska kunskaper men även för deras utforskande 

förhållningssätt till matematiken generellt.  

	  

5.2. Lärarens roll i en gynnsam kommunikation   
Löwing (2004) som har studerat kommunikationen i matematikundervisningen poängterar att 

läraren bär ett stort och krävande ansvar under matematiklektioner. Hon menar att det är 

viktigt för läraren att både kunna tolka elevernas frågor och sedan förklara på ett förståeligt 

sätt. För att läraren ska kunna göra det krävs en god ämneskompetens och förmåga att nyttja 

ett lämpligt språk. Läraren är elevernas språkliga förebild och hon/han har en viktig roll i att 

hjälpa eleverna att utveckla det matematiska språket. Detta menar Löwing kan göras genom 
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att läraren aktiverar eleverna till att kommunicera. Hon menar vidare att det är viktigt att 

lärarna använder ett klart och tydligt språk för att eleverna inte ska missuppfatta innehållet, 

och att framförallt använda rätt begrepp. Vidare beskriver hon två olika språkbruk som läraren 

använder i klassrummet. Hon talar om ”det reglerande språket” som används för att korrigera 

och leda eleverna med bland annat tillsägelser och korregeringar, men det används även för 

strukturering och gruppindelningar (Löwing, 2004, s.121). Det andra språkbruket benämner 

hon som ”det undervisande språket” som inrymmer det undervisande språket läraren använder 

exempelvis vid genomgång av ett innehåll (Löwing, 2004, s.121). 

I Blacks (2004) studie visade det sig att genom samtal med elever kan läraren se elevers 

individuella förmågor och behov. Ahlberg (2001) framhåller att läraren ansvarar för planering 

av undervisningen så att det skapas en bra lärandemiljö.  Detta så att elever får möjlighet att 

samtala om tankar, idéer och erfarenheter samt att de får prova på olika uttrycksmedel. Hon 

framhåller även att variation i exempelvis hur läraren ställer frågorna är viktigt och poängterar 

att elever behöver bli uppmuntrade att prata om sin förståelse och inte vara rädda för att svara 

fel.    

Ahlberg (2001) menar att lärares förhållningssätt under samtal skiftar. Lärare kan ha en 

produktinriktning där avsikten ligger i att snarast ge svar eller lösning på en 

verklighetsanknuten fråga eller en processinriktning där avsikten istället ligger i att prova och 

söka sig fram till en lösning. Dessa olika intentioner bestämmer riktningen på samtalet. 

Möjligheter för reflektion är större vid den sistnämnda intentionen då dessa samtal 

karakteriseras av processinriktning med avsikt att variera och problematisera. Ahlberg 

beskriver en situation där läraren istället för att direkt säga att ett svar var felaktigt frågade 

eleven hur hon hade tänkt. Det visade sig att denna elev hade tänkt på ett annat sätt jämfört 

med de övriga i klassen. Läraren var inriktad på förklaringen på lösningen och inte på att få 

ett rätt eller fel svar av eleverna.  

Björklund Biostrup och Samuelsson (2013a) har forskat om bedömning i matematik. De har 

noterat att lärare ibland tenderar att följa elevernas lösningsorienterade matematikinriktning 

under gruppdiskussioner. De menar vidare att läraren styr utvecklingen av diskussionen 

utifrån den återkoppling som läraren ger eleverna. Om läraren uppmuntrar ett arbetssätt som 

präglas av att eleverna under gruppdiskussionerna endast fokuserar på att få fram svaret på 

lösningen så fortsätter eleverna med detta sätt. Enligt Björklund Biostrup och Samuelsson 

(2013a) bör läraren hjälpa eleverna att utveckla samtalet så att deras kommunikations och 



	  

21	  
	  

resonemangsförmågor gynnas. Detta genom att läraren ger återkoppling som tydliggör vilket 

lärande eleverna ska rikta sin uppmärksamhet mot.   

Soucy McCrone (2005) har studerat utvecklingen av matematiska diskussioner och lärarens 

roll under utvecklingen. Han studerade i sex månader en amerikansk skolklass med elever i 

åldrarna 10-11 år samt deras lärare. Soucy McCrone beskriver hur diskussionernas karaktär 

hos eleverna utvecklas under de första sex månaderna i skolan. Studien visar att med tiden 

sker det en förändring i elevernas sätt att resonera och diskutera med varandra och eleverna 

visar efter sex månader en ökad kommunikativ förmåga. Även lärarens roll hade förändrats 

med tiden när det gällde att underlätta diskussionerna. Läraren i klassen fungerade som en 

coach och strukturerade samtalen så att de kunde hållas vid liv. McCrone menar att man kan 

se att eleverna i början hade svårt att diskutera matematik i helklass. Eleverna var mer 

benägna att dela med sig av sina idéer i mindre grupper. Studien visar att det har skett en 

förändring och mot slutet kunde helklassdiskussioner bidra till rika matematiska diskussioner. 

Han menar vidare att det gemensamma ansvaret för lärare och elever är en viktig faktor för 

upprättandet av en klassrumsmiljö som främjar diskussioner i matematik. Avslutningsvis 

poängterar han att matematikläraren spelar en väsentlig roll för att visa på sätt att 

kommunicera matematik och framförallt skapa förväntningar och uppmuntra eleverna. 

Mercer och Sams (2006) studie visar att lärarens engagemang och vägledning är viktig för att 

skapa strukturerade diskussioner som gynnar elevers matematiklärande. Resultaten visar även 

att läraren har en betydande roll för utvecklingen av elevernas förmåga att resonera. Detta 

genom att lärare kan fungera som modell för elevers egen användning av språket för att 

konstruera kunskap. Läraren som språklig förebild kan också bidra till effektivare samarbete 

mellan eleverna. Det sammanfattande resultatet av studien visar att eleverna med hjälp av 

övning och lärarens vägledning lärde sig att använda språket mer effektivt, som ett verktyg, 

för att lösa matematiska problem tillsammans. Liksom Soucy McCrone (2005) menar Mercer 

och Sams (2006)  att lärarnas uppmuntran av elevers användning av språket i undervisningen 

också är något som bidrar till elevers matematiska inlärning.  

Forskarna Björklund Boistrup och Samuelsson (2013b) har tillsammans med fyra lärare varit 

delaktiga i ett kommunbaserat forskningsprojekt under höstterminen 2012, där syftet var att ta 

reda på tystnadens betydelse för kommunikation mellan lärare och elev i 

matematikklassrummet. Projektet fokuserade på tystnad i samband med 

bedömningshandlingar och utgjordes av deltagande aktionsforskning som har inneburit att 
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forskare och lärare samarbetet. Årskurs 1, 4 och 6 var särskilt berörda av projektet. Björklund 

Boistrup och Samuelsson (2013b) skriver i sin rapport att det bland lärare finns en efterfrågan 

av enkla metoder som förbättrar matematikundervisningen och bidrar till elevers 

kunskapsutveckling. Resultatet av deras forskningsprojekt bidrar inte med några nya metoder 

men bidrar med ny kunskap. Undersökningen visar en positiv effekt av tystnad i 

bedömningssituationer när lärare och elever kommunicerar i matematikundervisningen. Den 

gynnsamma tystnaden vid diskussioner beskriver författarna som en av läraren 

uppmärksammad och avsiktlig handling. De tar upp ett exempel i sin undersökning då en elev 

inte visste svaret på en muntlig frågeställning och kommunicerade detta med sitt kroppsspråk, 

genom en axelryckning. Lärarens val av handling i situationen var tystnad istället för att 

kommentera eller ställa följdfrågor till eleven. Konsekvensen av lärarens sätt att agera 

resulterade i en stunds tystnad och därefter återupptog eleven samtalet och utvecklade sitt 

svar. Därmed blev hans resonemang tydligt för både lärare och andra elever (Björklund 

Boistrup & Samuelsson, 2013b). Författarna menar att fler tystnader i samband med en lärares 

rika frågeställningar bidrar till att elever i samtal med lärare fokuserar bättre på mer 

komplicerade matematiska processer som till exempel problemlösning och resonemang. 

Projektets resultat visar att uppmärksammade tystnaders inslag i matematiska 

bedömningshandlingar kan ha en positiv effekt på elevers intresse för matematik och bidra till 

elevers matematiska kunskapsutveckling (Björklund Boistrup & Samuelsson, 2013b).  

 

5.3. Utmaningar för läraren 
Löwing (2004) har studerat hur lärare kommunicerar med elever för att stödja deras lärande 

under matematiklektionen. Studien grundas på intervjuer och observationer av nio lärare från 

olika stadier i grundskolan. Löwing framhåller att arbetssättet och arbetsformen spelade större 

roll för möjligheterna att kommunicera med alla elever i klassen än storleken på klassen som 

undervisades. Ett individuellt arbetssätt dominerade under de observerade lektionerna. Vidare 

poängterar Löwing att lärarna hade svårt att hinna med att hjälpa alla elever och den 

instruktion som eleverna fick av läromedlet stämde inte alltid överens med den instruktion 

som gavs av läraren. När eleverna hade svårt med en fråga började läraren direkt att förklara 

innan han/hon tagit reda på vad eleven egentligen hade svårt att förstå. Av denna anledning 

belyser Löwing att lärarna och eleverna ofta talade förbi varandra 
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Löwing (2004) poängterar att det är viktigt att lärare och elever använder ett gemensamt språk 

för en mer meningsfull kommunikation. Hon menar att det är viktigt att elever och lärare är 

överens om matematiska begrepp och deras innebörd. Det exakta språket kan ge eleverna 

problem, samtidigt kan vissa begrepp bli otydliga om det exakta språket inte används. Detta 

dilemma var enligt Löwing inte uppmärksammat bland de observerade och intervjuade 

lärarna. Hon menar att lärarna ofta använde ett otydligt vardagsspråk i onödan vilket hindrade 

eleverna att utveckla ett nödvändigt matematiskt språk. Ett exempel som Löwing tar upp är 

lärarnas oförmåga att skilja mellan fyrkant, kvadrat och fyrhörning.  

Säljö, Riesbeck och Wyndhamn (2003) har studerat elevers gruppsamtal, med fokus på hur 

eleverna interagerar och vilka begrepp som de använder. De har även studerat lärarens sätt att 

skapa förutsättningar för elevernas arbete. De poängterar att eleverna måste utveckla en 

förståelse för innebörden av matematiska begrepp för att kunna föra en meningsfull dialog. 

Vidare menar de att när elever och lärare samtalar sker det inte ofta några möten mellan 

matematiska och vardagliga begrepp. Det matematiska språket bör utvecklas samtidigt med 

det vardagliga. 

Samuelsson (2007) framhåller betydelsen av att vara försiktig med att peka ut elever vid en 

klassrumsdialog som innefattar hela klassen. Lärare bör tänka på att inte peka ut någon elev 

som redan har bristande självförtroende i matematik. Läraren ska speciellt inte förvänta sig att 

eleven ska förstå något efter första kontakten med ett nytt innehåll och bör vara försiktig med 

att be någon som inte räckt upp handen att svara. Elever som redan är osäkra i matematik kan 

då komma att få skamkänslor om de inte kan svara. 

Säljö m.fl. (2003) har uppmärksammat att när elever uppmanas av läraren att arbeta med 

något konkret där de exempelvis ska vika, räkna eller måla tenderar samtalet mellan eleverna 

att bli fåordigt. De menar att eleverna inte har behovet av att samarbeta då resultat på 

uppgiften ändå kan uppnås. Även Löwing (2004) belyser i sin undersökning att bara för att 

lärare använder ett arbetssätt där eleverna får jobba i grupp betyder det inte att eleverna 

kommunicerar matematik. Hon menar att läraren ofta nöjde sig med gruppens svar vilket 

bidrog till att individen glömdes bort. Så fort en grupp presterade ett rätt svar på en uppgift 

gick de vidare även fast några i gruppen inte förstod. Fokus låg på att tillfredsställa läraren. 

Även Kilborn (2003) ifrågasätter grupparbetets effekt på individen. Han framhåller att endast 

några elever får ut något av grupparbete och att det som eleverna egentligen lär sig är att 

grupparbete är ett roligt arbetssätt. Björklund Biostrup och Samuelsson (2013a) poängterar att 
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det kan vara svårt för lärare att se om eleverna i grupparbete faktiskt ägnar sig åt att diskuterar 

ett matematiskt innehåll. Att låta elever diskutera matematik genom grupparbete kan alltså 

vara problematisk då det inte är säkert att det gynnar individens lärande (Löwing, 2004; 

Kilborn, 2004). Det är även svårt för läraren att kontrollera effekten under dessa diskussioner 

(Björklund Biostrup & Samuelsson, 2013a; Löwing, 2004).  

I Blacks (2004) undersökningen, som nämnts tidigare, visades exempel på hur bland annat 

tidsbrist och fokus på läroplanens mål styrde lärarens förmåga att utveckla samtal med 

eleverna i helklass. Dessa faktorer påverkade lärarens val att framhäva elever med bättre 

matematiska förmågor än andra. Genom att låta elever med mer kunskap dominera 

diskussionerna kom man fram till rätt svar snabbare. Därmed kunde undervisningen gå vidare 

med individuellt arbete i läroböckerna och mot nya mål i läroplanen. Resultat av detta 

exempel visade på att det var omöjligt att genomföra en diskussion i helklass som var 

gynnsam för alla elever i klassen. Black skriver att lärares utmaning med att hålla jämställda 

diskussioner i helklass är problematisk. För att lärare ska kunna följa läroplanens krav, 

tillgodose och bemöta alla elevers olika förmågor och behov med diskussioner ger Black 

förslag på förändringar som kan bidra till mer kvalitativa diskussioner. Med mer tid och 

flexibilitet kan lärare individanpassa diskussioner genom mindre grupparbeten där eleverna 

kan uppleva processen på lika villkor. Det är också viktigt att lärare kan granska och utveckla 

sin förmåga att kommunicera med eleverna (Black, 2004). 

 

5.4. Summering av resultat 
Flera av forskarna i vårt resultat har kommit fram till att förekomsten av muntlig 

kommunikation i matematikundervisningen varierar mellan klassrum och att 

kommunikationens kvalitet är avgörande för dess effekt. För att muntliga diskussioner ska 

gynna elevers matematiklärande har läraren en viktig roll. Lärarens språkbruk och 

begreppsanvändning är viktiga aspekter för att han/ hon ska fungera som en god förebild för 

eleverna. Utmaningar som lärare kan möta i samband med muntlig kommunikation är bland 

annat tidsbrist, tolkningsfel och samtalskvalitet. En gynnsam kommunikation, då elever 

utvecklar sina matematiska kunskaper utmärks av struktur, respekt, trygghet och öppenhet. 
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6. Diskussion 
Syftet med detta arbete har varit att undersöka forskning om hur elevers lärande gynnas av 

muntlig kommunikation i matematikundervisningen. Vi har tittat på vad som utmärker en 

gynnsam muntlig kommunikation för eleverna, vad som är utmärkande för lärarens roll i en 

gynnsam muntlig kommunikation och vilka utmaningar lärare möta i samband med muntlig 

kommunikation i matematikundervisningen. I följande avsnitt diskuterar vi viktiga aspekter 

som framgår av resultatet Dessa aspekter redogörs under passande rubriker nedan. 

Litteraturstudiens resultat kopplar vi till arbetets bakgrund och våra egna erfarenheter från den 

verksamhetsförlagda delen i vår utbildning. Diskussionen avslutas med vår slutsats. 

 

6.1. Samtalets kvalitet för gynnsam muntlig kommunikation 
Flera författare belyser att samtalets kvalitet är avgörande för elevers matematiska lärande 

(bl.a. Black, 2004; Mercer & Sams, 2006). Kosko (2012) visar i sin studie att också en ökad 

frekvens av samtal i matematikundervisningen, oavsett samtalens kvalitet, har en positiv 

effekt på elevers prestationer. Han poängterar dock att samtalets kvalitet inte har beaktats i 

studien och anser att det kan förklara en stor variation i studiens resultat.  

Vad är då ett samtal av god kvalitet och hur kan eleverna gynnas av muntlig kommunikation i 

matematikundervisningen? I arbetets bakgrund beskriver vi att samtal av god kvalitet bland 

annat kännetecknas av respekt, delaktighet och öppenhet (bl.a. Lennerstad & Ljungblad, 

2012). Även Black (2004) anser att kvalitativa samtal utmärks av delaktighet och respekt då 

hon i sin studie påpekar att klassrumsdiskussioner blir gynnsamma när samtliga deltagare är 

aktiva och deltar på lika villkor.  

Syftet med muntlig kommunikation i matematikundervisningen är att utveckla elevers 

matematiska lärande (bl.a. Rabel & Wooldridges, 2011; Mercer & Sams, 2006). Däremot 

skiljer sig studierna i vårt resultat åt på många olika sätt varför det inte är helt enkelt att dra 

några generella slutsatser om vad som bidrar till en gynnsam muntlig kommunikation. En 

gemensam nämnare för flera studier som vi har kunnat urskilja är dock att den muntliga 

kommunikationens gynnsamhet påverkas av dess form och struktur (bl.a. Mercer & Sams, 

2006; Rabel och Wooldridge, 2011; Soucy McCrone, 2005). Ett sätt att strukturera samtal på 

är Exploratory talk som förekommer i två av studierna utifrån vår resultatredovisning (Mercer 

& Sams, 2006; Rabel & Wooldridge, 2011). Av dessa kunde vi se att om elevers diskussioner 
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utformades och strukturerades utifrån Exploratory talk kunde de få ut mer av diskussionerna. 

Diskussionernas struktur bidrog till elevers ökade matematiska förståelse samtidigt som de 

fick en mer positiv inställning till grupparbete samt ökat självförtroende.  

Utifrån dessa studier kan vi alltså se att muntlig kommunikation, som struktureras, kan gynna 

elevers matematiska kunskapsutveckling. Som en följd av detta resonemang drar vi slutsatsen 

att samtalets kvalité är av avgörande betydelse för elevers kunskapsutveckling i matematik.  

 

6.2. Lärarens betydelsefulla roll  
Flera av forskarna i vårt resultat har kommit fram till att lärarens roll har en avgörande 

betydelse för kommunikationens kvalitet (bl.a. Mercer & Sams, 2006; Soucy McCrone, 

2005). Lärarens användning av kommunikation i undervisningen är alltså avgörande för den 

effekt man vill uppnå genom att kommunicera matematik. Black (2004) och Björklund 

Biostrup och Samuelsson (2012b) framhåller att läraren påverkar den muntliga 

kommunikationens karaktär i matematikundervisningen. Betydelsen av lärarens 

förhållningssätt under samtal är också något som Ahlberg (2001) beskriver när hon tar upp 

matematiksamtals olika inriktningar. Hon förespråkar processinriktade samtal, med avsikt att 

prova och söka sig fram till ett svar, som mest gynnsam för elevers lärande. Under vår 

verksamhetsförlagda del av utbildningen har vi uppmärksammat att processinriktade samtal är 

mindre vanligt. Matematiklärarna som undervisat vid dessa tillfällen har istället haft en 

produktinriktning.  

Av vårt resultat framgår att språkbruk och begreppsanvändning också är viktiga aspekter vid 

muntlig kommunikation i matematik undervisningen. Flera forskare lyfter fram läraren som 

elevernas språkliga förebild (Löwing, 2004; McCrone, 2005; Mercer och Sams, 2006). De 

menar att lärarens språkanvändning kan bidra till att öka den muntliga kommunikationens 

effekt på elevers matematiklärande. Enligt Löwing, 2004 och Säljö, Riesbeck och 

Wyndhamn, 2003 bör lärarens användning av det matematiska språket ske i mötet med det 

vardagliga språket och på så sätt utveckla språken samtidigt. Genom att läraren använder ett 

tydligt språk med matematiska begrepp blir den muntliga kommunikationen i 

matematikundervisningen meningsfull och eleverna utvecklar elever förståelse för innebörden 

av det matematiska språket (el. matematiska begrepp). 
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Vi har tidigare i vår diskussion konstaterat att flera studier visar att muntlig kommunikation i 

matematikämnet blir gynnsam för elevers lärande när de formas av en struktur. I detta 

sammanhang blir det väldigt tydligt att läraren har en viktig roll för den muntliga 

kommunikationens effekt.    

 

6.3. Grupparbete – en effektiv arbetsmetod? 
Mercer och Sams (2006) hävdar att samarbete mellan elever i matematikundervisningen ofta 

förknippas med låg kvalitet. Orsaker kan då vara elevers vaga uppfattning om vad de 

förväntas göra eller vad som utgör en effektiv diskussion. Även Hintz (2011) lyfter fram 

vikten av att eleverna faktiskt förstår hur och vad de ska diskutera.  

 

Black (2004) menar att det är omöjligt att utföra diskussioner i helklass som kan gynna alla 

elever. Istället förespråkar hon grupparbete då diskussionerna blir mer individanpassade. 

Forskare som däremot ställer sig frågande till grupparbetets effekt är bland annat Löwing 

(2004), Kilborn (2003) och Björklund Biostrup och Samuelsson (2013a). Till skillnad från 

Black (2004) visar Löwings (2004) studie att det var svårt att individanpassa diskussionerna 

vid elevers grupparbeten. Detta eftersom lärarens fokus riktades mot gruppens svar istället för 

på elevernas enskilda förståelse. Björklund Biostrup och Samuelsson (2013a) påpekar att det 

kan vara svårt för lärare att se om eleverna ägnar sig åt ett matematiskt innehåll vid 

gruppdiskussioner. Bara för att lärare nyttjar grupparbetet som ett arbetssätt i 

matematikundervisningen behöver det inte betyda att eleverna kommunicerar matematik 

(Löwing, 2004).  

 

Vårt resultat visar att forskare inte är eniga om diskussionernas effekt vid elevers grupparbete 

i matematikundervisningen. Vi kan ändå se att det är viktigt att läraren guidar eleverna vid 

grupparbete för att dessa ska gynna elevers lärande.  

 

 

6.4. Vilka elever gynnas av muntlig kommunikation 
Många av våra forskningsresultat pekar på att muntlig kommunikation gynnar elevers 

matematiklärande (bl.a. Kosko, 2012; Mercer & Sams, 2006; Rabel & Wooldridges, 2011). 

Vi har uppmärksammat att endast ett fåtal studier tar upp aspekten av vilka elever som främst 
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gynnas av muntlig kommunikation. Några forskare som menar att inte alla elever alltid 

gynnas av att diskutera matematik är Black (2004), Kosko (2012) och Rabel och Wooldridges 

(2011). Black (2004) skriver exempelvis att deltagandet i muntliga diskussioner gynnar elever 

med hög kunskapsförmåga men missgynnar andra elever och enligt Rabel och Wooldridges 

(2011) studie gynnades främst elever på medel nivå. Koskos (2012) studie visade att effekten 

av matematiska diskussioner framför allt gynnade elevers prestationer i de lägre åldrarna och 

att den positiva effekten minskade med elevers stigande ålder. Han hänvisar detta till att yngre 

elever kan vara mer mottagliga för att lära sig diskutera matematik än äldre elever som 

tenderar att undervisas med mer traditionell inriktning i undervisningen. En annan förklaring 

kan enligt Kosko vara de yngre elevernas lärares förmåga att bättre handleda eleverna i 

diskussioner. Kosko menar att matematisk diskussion bör uppmuntras tidigt och ofta i 

undervisningen då den har mest effekt i de lägre åldrarna.  

I samband med ovanstående argument vill vi poängtera att resultaten bland våra undersökta 

studier inte ger något entydigt svar på vilka elever som i högst grad gynnas av muntlig 

kommunikation i matematikundervisningen. Detta är något som vi anser kan förklaras med 

studiernas olika syften. Utifrån Koskos (2012) argument ser vi att det ändå kan vara viktigt att 

eleverna tidigt ges tillfällen att muntligt kommunicera matematik.  

 

6.5. Lyssnandets betydelse 
Något som vi har uppmärksammat av vårt resultat är att elevers lyssnande under matematiska 

diskussioner inte nämns så mycket i den forskning som vi redogör för. En av forskarna som 

lyfter fram lyssnandets betydelse i matematiska diskussioner är Hintz (2011) som menar att 

lyssnandet är en viktig form av deltagande i matematiska diskussioner. Även hon har 

uppmärksammat att det saknas forskning kring ämnet. Ahlberg (2001) är en forskare som 

faktiskt lyfter fram lyssnandet betydelse under diskussioner. Hon menar att när elever lyssnar 

på varandra under klassrumsdiskussioner kan elevers rädsla för matematik motverkas och på 

så sätt även bidra till att elever får ökat självförtroende. Detta genom att de får ta del av andras 

lösningsmetoder.  

 

I vår bakgrund tar vi också upp lyssnandets betydelse för den muntliga kommunikations 

effekt i matematikundervisningen. Lennerstad och Ljungblad (2012) menar exempelvis att en 

god dialog kännetecknas av ett respektfullt lyssnande. De lyfter även fram vuxnas ansvar att 
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lyssna på barn och lyssnandets betydelse för elevers lärande i matematikundervisning. Även 

Heiberg Solem och Kirsti Lie Reikerås (2004) anser att läraren har ett stort ansvar när det 

gäller att lyssna till elevers resonemang. En viktigt aspekt i sammanhanget är att läraren ger 

elever tid. Björklund Biostrup och Samuelsson (2013b) menar att tystnad i samband med 

diskussioner kan ge positiv effekt på elevers intresse och bidra till deras kunskapsutveckling. 

Vi ser då att det är viktigt att lärare ägnar sig åt att lyssna på eleverna och ge dem den tid de 

behöver för att diskussioner ska bli gynnsamma för elevernas matematiska 

kunskapsutveckling. Detta kan vi också jämföra med det Löwing (2004) redogör för i sitt 

forskningsresultat. Hon lyfter fram tillfällen då lärare och elever ofta talade förbi varandra. I 

stället för att läraren verkligen lyssnade på eleverna för att tolka vad eleven inte förstod så 

kunde han/hon direkt börja förklara.    

 

Detta är något som vi också har uppmärksammat under vår verksamhetsförlagda utbildning. 

Vi har sett att lärarna i matematikundervisningen och även upplevt att vi själva sällan riktar 

diskussionens fokus till det eleverna inte förstår. Ett typiskt scenario när en elev fastade på en 

fråga i matematikboken, var att eleven först räckte upp handen för att få hjälp. Sedan pekade 

han/hon på den fråga som var svår, något som i sin tur följdes upp med att vi eller läraren gav 

en förklaring på hur eleven skulle tänka. Läraren och även vi tog sällan reda på exakt vad det 

var som eleven faktiskt upplevde som svårt. Däremot har vi sett tillfällen då läraren väljer att 

lyfta frågan tillsammans i helklass om det är en fråga som upplevs som svår av många elever. 

Dessa tillfällen präglades oftast av en envägskommunikation från lärarens sida. 

 

Vi inser att det är tidskrävande att sätta sig in i alla elevers tankegångar när man går runt och 

hjälper eleverna vid individuellt arbete i matematikundervisningen. Men detta är kanske ändå 

något som lärare bör lägga tid på för att eleverna verkligen ska få förståelse för innehållet. 

Utifrån ovanstående författares resultat samt våra egna erfarenheter av att tala förbi eleverna i 

matematikundervisningen kan vi konstatera att lyssnandet är en viktig del i den muntliga 

kommunikationen mellan lärare och elever. 

 

6.6. Varför förekommer sällan matematiska diskussioner? 
I kursplanen, Lgr11, beskrivs matematik som ett kommunikativt ämne. Undervisningen i 

matematik ska bidra till elevernas förmåga att argumentera logiskt samt föra och följa 
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matematiska resonemang. Eleverna ska även utveckla förmågan att använda och förstå 

grundläggande matematiska begrepp (Skolverkets, 2011).  

I arbetets bakgrund har vi redovisat studier som visar på svenska elevers försämrade 

kunskaper i matematik (Skolverket, 2012; Skolverket 2013, Skolinspektionen, 2009). Enligt 

PISA (2012) och Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2009) kan det individuella arbetssätt 

som dominerar i undervisningen vara en orsaksfaktor till svenska elevers försämrade resultat. 

Det individuella arbetssättet i matematikundervisningen är något vi har sett i vår 

verksamhetsförlagda utbildning. Detta är även något som uppmärksammats av forskare (bl.a 

Kosko, 2012; Löwing, 2004).  

Enligt Kosko (2012) finns det forskning som visar att matematiska diskussioner inte har 

någon effekt och menar att det kan förklara varför detta arbetssätt sällan används av lärare. 

Samtidigt påpekar han att muntlig kommunikation ändå ofta förespråkas av forskare. Detta är 

något som tydligt kommer fram i vårt resultat. Forskningen som redovisas i vår studie visar 

att elevers matematiska förståelse gynnas av att muntligt få kommunicera matematik med 

varandra och med lärare (Black, 2004; McIntosh, 2008; Kosko, 2012; Rabel och 

Wooldridges, 2011). Vi anser av ovanstående argument att den muntliga kommunikationen i 

matematikundervisningen bör ta mer plats. I forskning lyfts exempelvis diskussioner fram 

som ett gynnsamt arbetssätt och i läroplanen, Lgr11 beskrivs matematik som ett 

kommunikativt ämne. 

Ett sammanfattande resultat av vår studie visar att det finns olika sätt att använda muntlig 

kommunikation i undervisningen som bidrar till elevers kunskapsutveckling i matematik. 

Flera forskare poängterar att samtalets kvalitet och struktur har stor betydelse för dess 

gynnsamhet (bl.a. Mercer & Sams, 2006; Black, 2004; ). Bland lärare finns en efterfrågan av 

enkla metoder som förbättrar matematikundervisningen och bidrar till elevers 

kunskapsutveckling (Björklund Boistrup & Samuelsson, 2013b).  

Vårt resultat visar att användningen av Exploratory talk i matematikundervisningen hade 

positiva effekter på elevers förmåga att kommunicera matematik (Mercer & Sams, 2006; 

Rabel & Wooldridges, 2011). Av denna anledning tror vi att ett arbetssätt liknande 

Exploratory talk kan vara till hjälp för både elever och lärare vid muntlig kommunikation i 

matematikundervisningen.   
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6.7. Slutsats 
Lärare behöver kunskap om hur de ska använda muntlig kommunikation i 

matematikundervisningen för att det ska gynna elevers matematiska kunskapsutveckling. 

Lärarens sätt att använda muntlig kommunikation med ett tydligt språk där matematiska 

begrepp ingår är förutsättningar för att gynna elevers matematiska utveckling. Utifrån vårt 

resultat har vi uppmärksammat att samtalets kvalitet är avgörande för den muntliga 

kommunikationens effekt. För att lärare ska få kunskap om hur samtal kan struktureras och 

uppnå god kvalitet behövs mer entydig forskning. En forskningsgrund som tydligt lyfter fram 

hur gynnsamma diskussioner i matematik kan utformas, tror vi kan stödja lärare i 

undervisning med fokus på muntlig kommunikation.  
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