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Communication and conceptual knowledge 
– the impact different forms of communication may have on pupils' 
understanding of mathematical concepts 
 

Abstract 
Communication takes place in all different types of social contexts and in school 

communication is of importance for the pupils' knowledge development. With a systematic 

literature review, the purpose was to examine what research says about the impact both oral 

and written communication could have on pupils' conceptual knowledge and their use of 

concepts in elementary school. The database Web of Science was used to gather scientific 

data. The results show that oral communication is used to a greater extent than written. The 

conceptual knowledge becomes greater when pupils communicate with each other and use the 

correct concepts – because then an exchange of mathematical ideas and thoughts take place. 

Despite large classes and time pressure in the classroom, the results have shown that teachers 

can use different methods to further both the communication and the conceptual knowledge of 

the pupils. 

 

Keywords: mathematics, oral communication, written communication, conceptual knowledge, 

mathematical language 
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Sammanfattning 
Kommunikation sker i alla sociala sammanhang och inom skolans värld är den av betydelse 

för elevernas kunskapsutveckling. Med en systematisk litteraturstudie var syftet att undersöka 

vad forskningen säger att den muntliga och skriftliga kommunikationen kan ha för inverkan 

på elevernas matematiska begreppsförståelse och begreppsanvändning i grundskolan. För att 

samla in vetenskapligt underlag för detta, användes databasen Web of Science. Resultatet 

visar att den muntliga kommunikationen används i större utsträckning än den skriftliga. 

Begreppsförståelsen blir djupare när eleverna kommunicerar med varandra och använder sig 

av de korrekta begreppen, för då sker ett utbyte av de matematiska idéerna och tankarna. Trots 

stora klasser och tidspress har resultatet visat att lärare kan använda sig av olika metoder för 

att främja både kommunikationen och begreppsförståelsen hos eleverna. 

 

Nyckelord: matematik, muntlig kommunikation, skriftlig kommunikation, begreppsförståelse, 

matematiskt språk 
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1. Inledning 
Kommunikation i dess olika former är vanligt förekommande i alla sociala sammanhang, både 

i skolan såväl som utanför, och därför är kommunikationen en stor del av elevernas 

inlärningsprocess och utveckling. Skolverket (2011) lägger därför i styrdokumentet stort 

fokus på kommunikation. I kursplanen för matematik står det bland annat att eleverna ska få 

möjlighet att utveckla sina förmågor att kommunicera och resonera kring matematik och dess 

tillhörande begrepp och termer. Varken kommunikation eller användandet av det matematiska 

språket har observerats i större skala av oss vid praktiktillfällen och andra liknande 

situationer. Därmed väcktes vårt intresse för ämnet och att ta reda på vad tidigare forskning 

säger om kommunikationens betydelse i undervisningen. 

 

Att kommunicera med det matematiska språket, påpekar Löwing (2011), kan upplevas 

problematiskt eftersom det är ett mer precist språk än det vardagliga språket. Det matematiska 

språket har ett stort lager med termer och begrepp som inte finns i det vardagliga språket eller 

som betyder någonting helt annat, som exempelvis volym. Ordet volym kan inom 

matematiken betyda mängd medan det utanför matematiken kan innebära ljudstyrkan på 

exempelvis radion. Det gör att det kan bli missuppfattningar när eleverna ska börja använda 

sig av det matematiska språket. Löwings påpekande gör att funderingar uppstår om det är på 

grund av detta som vi inte har observerat någon större användning av det matematiska språket 

ute i verksamheterna. 

 

Löwing (2006) påpekar från hennes observationer att det inom matematiklektioner finns en 

tendens att läroboken styr. Det kan i sin tur påverka kommunikationen negativt, eftersom 

fokuset läggs på att lösa uppgifter i matematikboken istället för att skapa en djupare förståelse 

tillsammans med varandra. Kommunikationen får ingen framträdande roll och elevernas vilja 

att samtala och samarbeta fram nya kunskaper minskar. Den traditionella 

katederundervisningen finns fortfarande kvar i den svenska skolan. Läraren pratar och 

tilldelar eleverna enkla frågor som de får möjlighet att svara på med enstaka ord. Denna 

undervisning har observerats av oss ute i verksamheten, där den muntliga och skriftliga 

kommunikationen i klassrummet har blivit åsidosatt. Eleverna fick då inte tillfälle att öva på 

det specifika matematikspråket och dess begrepp i större skala. Det är dock viktigt att påpeka 

att vissa förbättringar har skett enligt senaste PISA-resultaten från 2015 där eleverna har 

förbättrat sina kunskaper för att kunna tolka och föra enklare matematiska resonemang. Att 
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resultatet blivit bättre kan ha sin förklaring i att både den skriftliga och muntliga 

kommunikationen i klassrummet har blivit bättre och eleverna då fått tillfälle att utveckla sin 

begreppsförståelse. Trots det är det fortfarande runt 21 % som inte når upp till grundnivån att 

kunna tolka och föra enklare resonemang (Skolverket, 2016). Därmed har vi som förhoppning 

att den här studien ska fungera som en ögonöppnare för lärare och andra lärarstudenter, där de 

kan få syn på vad den skriftliga och muntliga kommunikationen kan tillföra elevernas 

begreppsförståelse. I och med att Skolverket (2011) lägger stort fokus på kommunikation i 

kursplanen, finns även förhoppningen att detta arbete ska kunna tillföra någon ny aspekt inom 

studiens område och resultera i mer kommunikation i matematikundervisningen. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Dysthe (1996) menar att både den muntliga och skriftliga kommunikationen har inverkan på 

elevernas inlärningsprocess, i den processen är begreppsförståelsen inkluderad. Det Dysthe 

här påpekar går i linje med Vygotskijs sociokulturella perspektiv där kommunikationen, i 

båda formerna, fungerar som ett redskap människor emellan för att kunna utveckla en 

gemensam kunskap (Säljö, 2014). Med utgångspunkt från dessa åsikter blir syftet att, genom 

en litteraturstudie, undersöka vad forskningen säger om den inverkan som muntlig och 

skriftlig kommunikation kan ha för begreppsförståelse och begreppsanvändning i 

grundskolans matematikundervisning. 

 

För att uppnå detta syfte används följande frågeställningar: 

• Vilken inverkan kan den muntliga och skriftliga kommunikationen ha för elevernas 

matematiska begreppsförståelse? 

• Hur kan läraren använda den muntliga respektive skriftliga kommunikationen i 

undervisningen för att främja elevernas begreppsförståelse? 

1.2 Disposition 

Den resterande delen av arbetet kommer att vara indelad i fyra kapitel. Först kommer den 

teoretiska bakgrunden där den här studiens teman kommer att presenteras och förklaras, för 

att få en förståelse för dess innebörd relaterat till studien. I detta avsnitt presenteras även 

relevanta delar ur det sociokulturella perspektivet, då kunskap genom kommunikation är 

grundpelarna i detta perspektiv. Efter den teoretiska bakgrunden presenteras studiens metod. 

Här presenteras och behandlas arbetets tillvägagångssätt med olika sökstrategier och olika 

urval för att uppnå ett resultat på studiens syfte och frågeställningar. I resultatavsnittet 
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presenteras först en översiktlig analys av de insamlade artiklarna för att sedan övergå till en 

fördjupning av ett mindre antal av artiklarna. Avslutningsvis kommer det en diskussion som 

behandlar både resultatet och metoden följt av konsekvenser för undervisning och framtida 

forskning. 

2. Teoretisk bakgrund 
Detta kapitel inleds med en övergripande inblick på vad kommunikation innebär överlag och 

vilken betydelse den har för varje individ. Efter detta kopplas kommunikationen till 

kunskapsinlärning genom det sociokulturella perspektivet. Utifrån studiens syfte kommer 

fokus att ligga på den muntliga respektive den skriftliga kommunikationsformen, vilkas 

innebörd beskrivs närmare. Eftersom syftet även inkluderar begreppsförståelsen kommer 

denna att förklaras djupare och kopplas till kommunikationen. För att eleverna ska kunna 

utveckla begreppsförståelse är det viktigt att de använder sig av det specifika matematiska 

språket vilket detta kapitel avslutas med. 

 

De teman som nämnts är för denna studie muntlig kommunikation, skriftlig kommunikation, 

begreppsförståelse och det matematiska språket. Dessa teman kommer att vara tydligt synliga 

genom arbetets gång då alla kapitel utgår från dem. 

2.1 Kommunikation 

Kommunikation innebär att det sker en utväxling mellan människor, vi delar med oss och tar 

även del av varandras tankar, idéer, innebörder, värderingar, känslor med mera. Behovet av 

att kommunicera finns redan från det att en människa föds. Kommunikationen kan se olika ut 

beroende på den intellektuella utvecklingen hos individerna och i vilket sammanhang den 

sker. Det finns olika språk, som exempelvis det matematiska språket, bilder och symboler 

som man kan kommunicera både muntligt och skriftligt med, i och om 

(Nationalencyklopedin, 2017; Nilsson & Waldemarson, 1994). Kommunikation kan ske i 

både muntlig och skriftlig form och det är nödvändigt att eleverna ska få möjlighet att träna på 

detta i skolan, för att visa sin begreppsförståelse, kunna sätta ord på hur de tänker och kunna 

föra enklare resonemang. I och med att läraren använder sig av både den muntliga och 

skriftliga kommunikationen inkluderar hen nära till alla elever i klassrummet, då det finns 

elever som hellre kommunicerar muntligt än skriftligt och tvärtom (Dysthe, 1996; Häggblom, 

2013). 
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I ett klassrum kan det finnas både en monologisk och dialogisk kommunikation. Den 

monologiska kommunikationen är en typ av samtal som sker mellan två eller flera individer, 

där en huvudtalare sprider information till åhörarna som tar emot budskapet. Denna 

kommunikation sker när läraren undervisar och inte ger eleverna någon större chans att vara 

delaktiga i undervisningen. Den dialogiska kommunikationen är när två eller flera individer 

samtalar tillsammans och lyssnar till varandras information. Därmed skapas en gemensam 

kunskapsgrund vilket i klassrummet kan jämföras med när lärare och elever kommunicerar 

kunskap tillsammans (Dysthe, 1996). En kommunikationsmodell som kan användas i både 

muntligt och skriftligt format är IRE-modellen. Den innebär att läraren initierar en fråga till en 

elev, eleven ger respons på frågan varpå läraren evaluerar elevens svar (Smith & Stein, 2014). 

Denna modell är klassiskt monologisk för att läraren står för kontrollen över 

kommunikationen och ska på så sätt överföra kunskaper till eleverna. 

2.2 Det sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet har sina rötter i Lev Vygotskijs perspektiv på utveckling, 

lärande och språk. Enligt Säljö (2014) menar Vygotskij att det är genom kommunikation med 

andra som vi skapar mening och blir tänkande individer. Genom att använda sig av både 

skriftlig och muntlig kommunikation kan vi som individer skapa en förståelsegrund för 

varandra och vår omvärld. Med hjälp av medierande redskap, vilket är en typ av språkliga 

eller materiella verktyg som används i kommunikationen, approprierar vi våra kunskaper. Vi 

som människor, försöker med andra ord, förstå oss på varandra och bli förstådda med hjälp av 

de medierande redskapen, som exempelvis genom skrift eller bilder (Säljö, 2014). 

 

Den närmaste proximala utvecklingszonen är Vygotskijs mest kända begrepp enligt Säljö 

(2014). Vad Vygotskij menar med det är att lärandet är en ständig process genom livet och har 

man en begreppslig förståelse i ett område befinner sig individen i den nära utvecklingszonen 

för att nå ny kunskap. Genom exempelvis att eleven kan räkna ut arean på en kvadrat kan hen 

snart lära sig att räkna ut arean av en triangel, men det behövs hjälp av en något mer kunnig 

person, exempelvis en lärare eller en kompis. Den kunniga personen kan genom 

kommunikationen handleda eleven till den nya kunskapen. 
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2.3 Muntlig kommunikation 

Med muntlig kommunikation menas i detta arbete det muntliga samtalandet som sker i 

klassrummet elever sinsemellan och även mellan lärare och elever. Med andra ord syftar den 

muntliga kommunikationen på när lärare/elever använder ett verbalt språk i matematik för att 

förstå och bli förstådda. Den muntliga kommunikationen kan delas in i både ett monologiskt 

och ett dialogiskt samtal. Vid monologiska samtal läggs fokus på att undervisa, återskapa och 

bedöma elevernas kunskaper. Dysthe (1996) menar att läraren står här för 75 % av taltiden 

och förmedlar bland annat begrepp till eleverna som därefter förväntas lära in dem. När det 

gäller den dialogiska kommunikationen arbetar läraren för att få fram och ta tillvara på alla 

perspektiv som finns tillgängliga till det berörda diskussionsämnet. Lärarens röst blir då en i 

mängden där alla lyssnar på alla och skapar då gemensamt nya lärdomar, det råder en 

flerstämmighet i klassrummet där skillnaderna på rösterna blir en helhet där 

kunskapsutveckling är möjlig. Dysthe påpekar dock att det kan finnas faror vid introduktion 

av nya begrepp vid ett dialogiskt samtal. Det kan bli förvirrande för eleverna om flera olika 

förklaringar lyfts fram samtidigt. I dessa fall kan det monologiska samtalet fungera bättre för 

kommunikationens funktion (Dysthe, 1996). 

2.4 Skriftlig kommunikation 

Den skriftliga kommunikationen innefattar också de två typerna (dialogisk respektive 

monologisk) av kommunikation, men i detta fall i skriftligt format. I det här arbetet syftar 

även den skriftliga kommunikationen på skrivna texter, bilder och symboler. En fördel med 

den skriftliga kommunikationen är att de elever som inte tar för sig i muntliga samtal kan 

istället få sin röst hörd genom skriften (Dysthe, 1996). Skrivandet i sig kan hjälpa eleverna att 

få en djupare begreppsförståelse då eleverna bör tänka på hur de formulerar sin skrift till en 

läsare, för att denne ska förstå vad eleverna menar. 

 

Den dialogiska kommunikationen lyfter olika sätt att formulera sig skriftligt, exempelvis 

genom feedback från läraren eller andra klasskamrater, eller genom olika lösningar av lästal 

med mera. I den dialogiska kommunikationen menar Häggblom (2013) att eleverna kan få syn 

på flera sätt att tänka och resonera matematiskt när de använder skriften. Samtidigt skriver 

Häggblom (2013) att det svenska skriftspråket och det matematiska språket inte 

överensstämmer med varandra. Bland annat betecknas skriftspråket av fonem medan det 

matematiska står för begrepp, och detta kräver stor kognitiv förmåga hos eleverna när de ska 
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tyda exempelvis textuppgifter. Eleverna ska kunna tolka skriftspråket och omvandla det till 

respektive matematiskt begrepp. Står det i en uppgift att eleven ska räkna ut vad någonting 

blir tillsammans, ska eleven alltså kunna koppla ordet tillsammans till de matematiska 

begreppen additionstecknet (+) och likhetstecknet (=), för att kunna redovisa lösningen på 

uppgiften. 

 

Den monologiska kommunikationen i skrift kan ske mellan eleverna och läroböckerna, där 

boken talar om vad eleven ska göra. Det blir en envägskommunikation och dessutom kan 

läroböckernas innehåll och undervisningen skiljas åt. Därmed knyts inte elevernas tidigare 

kunskaper ihop med lärarens idéer om klassens utvecklingspotential och läroboken (Dysthe, 

1996). 

2.5 Det matematiska språket 

Med det matematiska språket menas i detta arbete de begrepp och den terminologi som 

används i en matematisk kontext, vilket i detta fall blir i matematikundervisningen. Den 

muntliga och skriftliga kommunikationen som sedan förs i undervisningen sker med hjälp av 

det matematiska språket, och det resulterar i att det blir en matematisk kommunikation i 

klassrummet. Dessa två olika begrepp står varandra nära då den matematiska 

kommunikationen påverkas av det matematiska språkets användning (begreppsanvändning). 

 

I den matematiska kommunikationen är tala, tänka och skriva starkt beroende av varandra för 

att eleverna ska kunna utveckla ett matematiskt språk och stärka sina kunskaper, enligt 

Riesbeck (2008). När eleverna använder sig av den muntliga och skriftliga kommunikationen 

i exempelvis helklassaktiviteter, grupparbeten eller enskilt arbete får eleverna en djupare 

förståelse för de matematiska begreppen, eftersom det sker ett utbyte av matematiska idéer 

och tankar genom kommunikationen. Löwing (2006) skriver att det matematiska språket är 

precist och fåordigt. Hon menar vidare att eftersom språket har en speciell terminologi och är 

specifikt så kräver det elevernas fulla koncentration. I undervisningssituationer kan det vara 

enkelt att använda ett vardagligt språk för att förenkla och konkretisera, för att eleverna lättare 

ska förstå det matematiska språket. Löwing (2006) poängterar att lärarna inte får vara rädda 

för att använda det matematiska språket med dess begrepp. Om de inte gör det kan det i 

längden stjälpa elevernas kunskapsutveckling, eftersom de inte får praktisera språket och öva 

på användningen av begreppen, vilket även Riesbeck (2008) påpekar. En svårighet kan vara 

att det finns matematiska begrepp som härstammar från vardagsspråket, som exempelvis bråk. 
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Detta ord ska få ytterligare en betydelse för eleverna som de ska ta till sig och kunna 

kommunicera om i den matematiska diskursen. Det är detta som Riesbeck (2008) påpekar kan 

vara problematiskt för eleverna. Eleverna måste veta vilken kontext de befinner sig i 

(vardaglig eller matematisk), så att lärare och elever inte missförstår varandra i både den 

muntliga och skriftliga kommunikationen. 

 

Löwing (2006) menar att eleverna ska ges möjlighet att skapa ett matematiskt ordförråd som 

de under sin skolgång kan utveckla och utnyttja i olika sammanhang, både i och utanför 

skolan. Begreppen, som det matematiska språket innehåller, bör eleverna ha med sig för att 

kunna deltaga i den matematiska kommunikationen. Det är där eleverna ska kunna resonera, 

argumentera och bevisa, både verbalt och skriftligt, sina matematiska idéer för läraren 

och/eller sina kamrater (Skolverket, 2011). Det språk som läraren använder sig av i 

klassrummet speglar av sig på eleverna i kommunikationen. Riesbeck (2000) nämner att om 

läraren använder sig av ord som hänvisar till praktiskt och fysiskt arbete, som exempelvis 

måla och vika, resulterar det i att eleverna koncentrerar sig på handlingarna och inte på det 

matematiska språket i kommunikationen sinsemellan. Om läraren istället använder sig av 

uppmaningar som fundera och redogöra blir effekten att eleverna använder det matematiska 

språket i kommunikationen med varandra. Det matematiska språket och dess begrepp är en 

viktig grund för att den matematiska kommunikationen ska bli så fruktsam som möjligt för 

eleverna. 

2.6 Begreppsförståelse 

Ett begrepp är inte lätt att definiera enligt Skemp (1962), delvis beroende på att det finns 

många olika typer av begrepp. Han försöker ändå att definiera begrepp som ett gruppnamn för 

ett område med liknande tillhörigheter, som exempelvis addition där man sammanställer ett 

antal termer och får en summa oavsett vad man adderar. Att lära sig ett nytt begrepp, enligt 

Skemp (1962), sker inte på samma sätt som vid att lära sig fakta. Som lärare kan man enbart 

ge tillfällen för att eleverna ska lära sig begreppen genom olika övningstillfällen. För att ett 

begrepp ska bli förståeligt och eleverna ska kunna använda sig av dem behöver den abstrakta 

betydelsen hos begreppet kopplas till konkreta vardagliga innebörder. Enligt Häggblom 

(2013) behövs denna vardagskoppling när ett nytt matematisk begrepp ska introduceras, för 

att eleverna lättare ska anamma och kunna kommunicera om det. Vid introducerandet av 

begreppen, menar Grevholm (2014), är det därför fördelaktigt att föra en muntlig 

kommunikation och leka fram förståelsen, då det är i dessa sociala sammanhang som man 
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problematiserar sina tidigare kunskaper och kopplar ihop det med det nya begreppet. Eleverna 

utvecklar därmed sin begreppsförståelse. 

 

Hiebert & Lefevre (2013) lyfter en skillnad mellan matematisk begreppsförståelse och 

matematisk procedurell förståelse som kan vara nyttig för att få en klarare bild på vad 

begreppsförståelsen innebär. De menar att den procedurella förståelsen handlar om att kunna 

matematiska begrepp och att kunna reglerna som krävs för att lösa ett problem, man kan 

processerna. För att få en begreppsförståelse krävs det att man ska kunna se kopplingar mellan 

dessa procedurella kunskaper till andra räknesammanhang. Kilpatrick, Swafford & Findell 

(2001) instämmer med Hiebert & Lefevre (2013) och skriver att elever som har utvecklat en 

begreppsförståelse kan mer än bara fakta och metoder, de förstår själva grundtanken bakom 

begreppet och kan koppla det vidare och använda det i flera olika situationer. Genom att 

elever utvecklar en god begreppsförståelse hjälper eleverna sig själva inför framtida 

situationer då de redan har en stadig grund för fortsatt kunskapsutveckling. Detta är även vad 

Skolverket (2011) nämner som kunskapskrav i matematikämnet för alla elever i grundskolan. 

 

Säljö (2014) skriver om Vygotskijs vardagliga och vetenskapliga begrepp. De vardagliga 

begreppen är de begrepp som elever tar till sig inom det dagliga sociala samspelet, medan de 

vetenskapliga är mer abstrakta som eleverna ska bli bekanta med i skolan genom 

appropriering. Därför menar Grevholm (2014) att det är betydelsefullt att eleverna redan i 

förskolan ska få stöttning genom kommunikation i sin begreppsutveckling, så att de får goda 

förutsättningar för att kunna utnyttja matematikens generaliserbarhet i framtiden. Bråting, 

Sollervall & Stadler (2013) påpekar också att begreppen ska ha liknande betydelse för att det 

inte ska uppstå missförstånd när begreppen nämns i olika kommunikativa sammanhang. 

3 Metod 
I denna del av arbetet redogörs för vad en litteraturstudie är och vad den tillför, för att därefter 

förklara hur detta arbete har gått till väga mer djupgående. Databasen Web of Science 

användes för att söka upp artiklar relaterade till syftet och forskningsfrågorna, därefter skedde 

ett manuellt urval genom läsning av titlar och abstrakt. Arbetet fortskred med en översiktlig 

analys av de återstående artiklarna, för att efter ytterligare ett urval göra en djupare analys av 

ett mindre antal artiklar. 
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3.1 Systematisk litteraturstudie 

Denna forskningsstudie är en systematisk litteraturstudie där vetenskapliga artiklar har sökts 

efter på ett systematiskt sätt i en databas. I databassökningen användes de sökord som ansågs 

mest relevanta för studiens syfte. När sökningen var klar gjordes en kritisk granskning och en 

sammanställning av de valda artiklarna, i enlighet med Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström (2013). 

 

En fördel med en litteraturstudie är att den person som inte själv ägnar sig åt forskning kan ta 

del av vad aktuell forskning säger om det ämnet. Skolan ska grunda sin utbildning på 

vetenskapliga grunder och beprövade erfarenheter (SFS 2010:800, kapitel 1 §5). Därmed blir 

det lättare för all pedagogisk personal att ta del av den vetenskapliga forskningen genom en 

systematisk litteraturstudie, så att de kan utforma lärorika miljöer för eleverna. Å andra sidan 

finns det även nackdelar med litteraturstudier. Det kan vara en begränsad tillgång till tidigare 

forskning, det finns inte mycket forskning om ämnet i fråga eller den valda databasen har inte 

tillgång till all relevant litteratur. Forskaren kan även göra ett selektivt urval vilket kan leda 

till att två forskare når två olika resultat för att de valt ett visst perspektiv framför ett annat 

(Eriksson Barajas et al., 2013). 

3.2 Metod för datainsamling 

Databasen Web of Science (WoS) har använts för att finna de vetenskapliga artiklarna. På 

WoS är artiklarna vetenskapligt granskade, vilket gör att de håller en hög kvalité när det gäller 

innehåll. Eftersom databasen är internationell bör sökorden vara på engelska för att uppnå 

största möjliga sökresultat, då engelskan är det mest förekommande språket internationellt. 

Syftet med arbetet var att undersöka muntlig och skriftlig kommunikation, begreppsförståelse 

och undervisning i matematiken, därför användes sökorden mathematics, communication, 

conceptual knowledge och teaching vid vår sökning. För att få med alla termerna i 

söksträngen användes de booleska operatorerna AND och OR. Exempelvis är ordet 

communication en precis översättning från svenskan och för att få in olika varianter av ordet 

användes trunkeringar med hjälp av asterisker (*) (Eriksson Barajas et al., 2013). Vid 

användandet av asterisker vid ordet communic* inkluderas även ord som communicational 

och communicating. 
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I början av sökprocessen användes sökningen (math* AND communic* AND concept* AND 

teach*) för att få en övergripande blick på omfånget av tidigare forskning från 2000-2017. 

Valet av årtalsavgränsningen mellan 2000 till 2017 gjordes för att få fram relativt ny 

forskning. Den här söksträngen gav ett litet underlag för vår studie, endast 67 träffar innan 

något urval hade genomförts. Därför breddades sökningen för att försöka inkludera mer, 

söksträngen blev då (math* AND (communic* OR “verbal communic*” OR “oral 

communic*” OR “written communic*”) AND (concept* OR "concept use" OR "use of 

concepts" OR "concept understand*" OR "concept know*" OR know* OR "meaning of 

concept*" OR "concept* mean*" OR "learning concept*" OR "teaching concept*" OR 

"meaning making" OR "content of concepts"). I denna sökning användes synonymer och 

operatorn OR för att bredda sökningen och få ytterligare resultat. Frassökning användes även 

för att WoS skulle söka efter verbal communic* som en term och inte två termer, för då blir 

sökningen felriktad. Med söksträngen som sådan nåddes en liten ökning av resultat, men ännu 

inte tillräckligt som underlag. Det visade sig även att en del termer, som exempelvis olika 

former av frassökning med orden concept och communic i, tillsammans med operatorn OR 

inte tillförde sökningen någonting och därför valdes dessa senare bort. Med andra ord gav 

söksträngen (math* AND communic* AND (concept* OR know*) samma resultat som 

tidigare söksträng. 

 

I ytterligare ett försök att nå en större mängd data tillkom sökordet reasoning. Även teach*, 

tillsammans med ordet learn* tillkom under sökningens gång. Den slutgiltiga söksträngen för 

det här arbetet blev (math* AND (communic* OR reasoning)) AND (concept* OR know*) 

AND (learn* OR teach*). Söksträngen resulterade i 458 träffar efter avgränsningarna 

Timespan: 2000-2017, Web of Science Categories: Education Educational Research, 

Document Types: Articles och Languages: English (se bilaga 1). 

3.3 Manuellt urval 

Efter att sökningen i databasen var avklarad, som ovan beskrivits, skedde en manuell 

urvalsprocess där artiklarna skulle uppfylla ett antal kriterier i antingen titel eller abstrakt. 

Inkluderingskriterierna valdes utifrån studiens syfte och frågeställningar. Åldersspannet i 

urvalsgruppen var tänkt från början 5-9 år, men efter att ha tagit del av de sökta artiklarna 

fanns det inte tillräckligt med material till det spannet. Därmed utökades det till att inkludera 

hela grundskolan (5-16 år) och kriterierna blev följande: 
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• Matematik - Artikeln ska handla om undervisning i ämnet matematik. 

• Kommunikation - Artikeln ska beröra antingen den muntliga eller skriftliga formen av 

kommunikation. 

• Begreppsförståelse och/eller begreppsanvändning - Artikeln ska beröra 

begreppsförståelse och/eller begreppsanvändning för både lärare och elever. 

• Urvalsgrupp - Artikeln ska baseras på studier av elever som deltagare inom 

åldersspannet 5 till 16 år eller lärare som undervisar i ovannämnda kategorier och 

årskurser. 

 

Av de totalt 458 artiklarna skedde ett första manuellt urval där artiklarnas titel lästes och 

därefter skedde ett andra manuellt urval där artiklarnas abstrakt lästes. Vid läsningen av titlar 

exkluderades en del artiklar och likaså vid läsningen av abstrakt. Under dessa två 

urvalsprocesser exkluderades artiklar som handlade om teknologi (dator, IKT med mera), 

ämnet naturvetenskap, felaktig åldersgrupp på forskningsdeltagarna, historiska perspektiv och 

fel syftning på det engelska ordet concept (då det i svenskan även kan syfta till ordet koncept) 

eftersom det inte var relevant för studien. När den manuella urvalsprocessen var avklarad 

återstod det 42 artiklar för den fortsatta analysen. 

3.4 Analysmetod 

Den analysmetod som använts i arbetet är en kvalitativ innehållsanalys. Med ett induktivt 

angreppssätt finns tanken om att skapa en hypotes utifrån den insamlade datan. Genom att 

göra en kvalitativ innehållsanalys skapas det en djupare förståelse för det studerade området 

och mönster och sammanhang påvisas då datan systematiskt klassificeras och kategoriseras. 

En kvalitativ ansats utmärks för att vara flexibel, då syfte och forskningsfrågan kan komma att 

förändras under tidens gång. Det är en stor mängd data som samlas in och det kommer att 

förenklas och minskas i mängd, vilket innebär att både analysen och datainsamlingen kan ske 

parallellt (Eriksson Barajas et al., 2013). 

 

De uppsökta artiklarna har lästs igenom, först översiktligt för att placeras in i olika redan 

förutbestämda teman relaterade till studiens syfte, vilka var muntlig kommunikation, skriftlig 

kommunikation, begreppsförståelse och det matematiska språket (se bilaga 2-5). Därefter 

lästes artiklarnas resultat och diskussion mer djupgående för att finna det mer specifika i varje 

tema. 
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3.4.1 Översikt 

Den första läsningen av de slutliga 42 artiklarna från WoS skedde mer översiktligt. Det 

innebar att en tabell med rubrikerna syfte, metod/deltagare, resultat och implikationer (se 

bilaga 2-5) användes för att kunna koda och sammanfatta artiklarnas syfte, metod och 

diskussion/slutsatser. Detta för att få en överblick på vad artiklarna handlar om och vilket 

resultat de kommit fram till. Vid den översiktliga läsningen av forskningen upptäcktes att alla 

artiklar inte fanns tillgängliga i fulltext via de prenumerationer som Örebro universitet har och 

dessa innefattade 11 artiklar. De texterna fick sökas upp på annat sätt, exempelvis på 

tidskriftens hemsida, då de annars skulle räknas som ett bortfall för studien. 4 av de 11 

artiklarna var dessvärre inte tillgängliga alls och därmed blev de fyra ett bortfall. 

Avslutningsvis blev det 38 artiklar som var användbara till fortsatt analys. 

 

När alla artiklar hade placerats in i teman fanns det artiklar som kunde placeras i mer än ett 

tema. Detta är en möjlighet då de fyra temana är nära förknippade med varandra. Vid valet av 

tema till en artikel valdes det som var det mest övergripande innehållet, men även om artikeln 

är vald till ett visst tema finns den placerad i alla berörda teman i bilagorna 2-5 i slutet av 

arbetet. 

 

För att förtydliga indelningen av artiklarna i respektive tema presenteras här en tabell som 

visar artiklarnas placering. De artiklar som placerats i flertalet teman har ett fetmarkerat X på 

det tema som artikeln har huvudfokus på. 

Artikelförfattare Muntlig 
kommunikation 

Skriftlig 
kommunikation 

Begrepps-
förståelse 

Det 
matematiska 
språket 

Akyüz et al. (2012)   X  
Andrews (2013)   X  
Bayazit (2013)   X  
Bieda et al. (2014)  X   
Cai & Ding (2017)   X  
Castro et al. (2016)   X  
da Ponte & Quaresma 
(2016) 

x  X x 

De Freitas (2013) X    
Delacour (2016) x  X  
Drageset (2014) X    
Drageset (2015) X    
Evans & Houssart 
(2004) 

 X  x 

Evans et al. (2011) X    
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Artikelförfattare Muntlig 
kommunikation 

Skriftlig 
kommunikation 

Begrepps- 
förståelse 

Det 
matematiska 
språket 

Francis (2015)   X  
Godino et al. (2011)   X  
Grenees et al. (2004)   x X 
Gunel & Yesildag-
Hasancebi (2016) 

  X  

Hansson (2010) X    
Hohensee (2014) X  x  
Hu et al. (2017) X    
Jacobs et al. (2007) x  X  
Kar & Işık (2015)  X x  
Kaya & Aydın (2016) X  x  
Kolloffel et al. (2011) x  X  
Kovalainen & 
Kumpulainen (2005) 

X    

Olteanu & Olteanu 
(2012) 

  X  

Pöehler & Prediger 
(2015) 

X  X X 

Schoultz et al. (2001) X X x  
Sharp & Adams (2002)   X  
Son & Hu (2016)  X   
Stylianides (2009)  X   
Teledahl (2017)  X   
Topping et al. (2003) x   X 
Tsuei (2012) X    
van den Heuvel-
Panhuien et al. (2009) 

  X  

Waller & Flood (2016) x   X 
Wood (2016) X    
Zacharos et al. (2011) X  x  
 

3.4.2 Fördjupning 

Efter den översiktliga läsningen av artiklarna var det dags för en mer fördjupad läsning för det 

sista urvalet av materialet. Utifrån de fyra temana valdes det ut en eller två artiklar ur varje 

tema till analysprocessen för att få en fördjupning i ämnet, men vad gäller temat 

begreppsförståelse har tre artiklar valts ut eftersom att det är begreppsförståelsen vid olika 

typer av kommunikation som är av intresse. För att en artikel skulle väljas ut var den tydliga 

resultatredovisningen en stor bidragande orsak, eftersom denna studie vill påvisa ett resultat 

av den muntliga och/eller skriftliga kommunikationens inverkan på begreppsförståelsen. 

Artiklarna som valdes ut skulle även fokusera övergripande på det tema som de var placerade 
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inom. Detta för att finna någonting specifikt för varje tema eftersom en artikel kunde hamna i 

flera teman. Valet av artiklar utgick sammanfattningsvis från: 

 

• tydlig resultatredovisning, där kommunikationen har inverkan på begreppsförståelsen 

• huvudvikt på temat i fråga 

 

Totalt valdes åtta artiklar ut som låg till grund för en detaljerad kvalitativ innehållsanalys. Det 

material som analyserats presenteras vidare i resultatdelen. 

3.5 Etiska överväganden, reliabilitet och validitet 

Vid forskning finns det fyra etiska krav som bör efterföljas och dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Då det 

här arbetet är en litteraturstudie som baseras på redan undersökt forskning, bör de berörda 

forskarna i valda studierna har tagit kraven i beaktning. Utöver Vetenskapsrådet (2002) fyra 

krav nämner Eriksson Barajas et al. (2013) ytterligare aspekter som är viktiga att ta i 

beaktning vid en litteraturstudie. Bland annat ska alla artiklar redovisas som har använts i 

arbetet och artiklar som inte stödjer eventuell tes ska även dem påvisas. Detta har tagits i 

beaktande vid bearbetandet av denna studie då alla artiklar finns redovisade (se bilagor 2-5) 

och ingen artikel har exkluderats för att den har en stark skillnad gentemot övriga artiklar. Det 

här går även att kontrollera eftersom både söksträng och tillvägagångssätt med urval står 

beskrivna under metodavsnittet. 

 

Arbetets tillvägagångssätt har redovisats i 3.2 Metod för datainsamling där även den aktuella 

söksträngen står nedskriven. Eftersom detta är dokumenterat ökar studiens reliabilitet då det 

lättare går att replikera och nå samma resultat. De ord som använts i sökningen av artiklar och 

vilka urvalskriterier som gjorts har även de redovisats ovan. Valet av sökord har förklarats då 

vissa ord inte bidrog till fler resultat och har därför valts bort eller summerats upp i en 

trunkering och de kopplas fortfarande samman med studiens syfte. Därmed ökar studiens 

validitet. 

4. Resultatredovisning 
I denna del av arbetet kommer först en översikt av forskningsfältet att redovisas som grundas 

på översikten som beskrivits i 3.4.1. Därefter redovisas en fördjupning där ett antal artiklar 

valts ut och analyserats närmare, i enlighet med avsnitt 3.4.2, för att få en djupare förståelse i 
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ämnet. Både översikten och fördjupningen har indelats i studiens teman vilka är muntlig och 

skriftlig kommunikation, begreppsförståelse och det matematiska språket. 

4.1 Översikt 

Majoriteten av artiklarna som har analyserats till studien kommer från olika europeiska länder 

(50 %). Utöver Europa kommer 34 % från USA och resterande 16 % härstammar från Asien, 

Oceanien och Afrika. Under sökprocessen har sökningen inte gett några resultat på artiklar 

från Sydamerika. Eftersom merparten av sökresultatet grundar sig på europeiska och 

amerikanska studier kan resultaten jämföras med den svenska skolan då olika former av 

kommunikation inom skolans verksamhet ändå används likartat världen över. 

Kommunikation av olika slag i ett klassrum är något man gör dagligen oberoende i vilket land 

undervisningen bedrivs. Av de totalt 38 artiklar placerades 14 i kategorin muntlig 

kommunikation, 7 i skriftlig kommunikation, 16 i begreppsförståelse och 4 i det matematiska 

språket. Dessa siffror stämmer inte överens med det totala antalet artiklar då dessa blir totalt 

41, men det beror på det tidigare nämnda att en artikel kan inkluderas i flertalet teman. De 

flesta studierna använder sig av kvalitativa metoder som observationer, intervjuer och 

videoinspelade sekvenser från praktiken. Även ett fåtal läromedelsanalyser och en 

litteraturstudie har påträffats. 

4.1.1 Muntlig kommunikation 

Efter det manuella urvalet av artiklar som skulle placeras i temana hamnade 14 artiklar i 

muntlig kommunikation (se bilaga 2). I övervägande del av artiklarna har forskarna 

videoinspelat klassrumssituationer och gjort intervjuer. Majoriteten av studierna som gjorts 

har även påpekat att ytterligare forskning inom de områden som undersökts kan behöva göras 

i större skala för att nå en starkare generaliserbarhet. 

 

Genom att introducera kommunikation tidigt i skolan via lek och andra sociala interaktioner 

får eleverna snabbt stöta på begrepp och att öva sig på att resonera (Zacharos, Antonopoulos 

& Ravanis, 2011). Kaya & Aydın (2016) finner även dem att en muntlig kommunikation i 

tidig ålder främjar en effektiv matematisk kommunikation, eftersom eleverna utvecklar 

tankeverksamheten och begreppsförståelsen i denna process. Det behövs en social interaktion 

med en medmänniska då det är i interaktionen som kunskapen bildas och förståelsen 

fördjupas. Därför finner Schoultz, Säljö & Wyndhamn (2001) att den muntliga 

kommunikationen är mer passande att utnyttja än den skriftliga, då det finns en partner som 
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går att samtala med i en dialog. Detta är vad Vygotskij benämner en mer kunnig partner som 

genom dialogen kan hjälpa och guida i den proximala utvecklingszonen och det leder till ny 

och djupare kunskap (Schoultz et al., 2001). 

 

Att den muntliga kommunikationen har en positiv effekt på lågpresterande elever och elever 

som inte utvecklat akademiskt språkande är någonting som ett antal studier funnit. Pöehler & 

Prediger (2015) påvisar positiva resultat hos elever när de först får arbeta med ett konkret 

material och därefter får samtala sig till begreppsförståelse. Läraren kan även använda sig av 

elevernas tidigare begreppsförståelse och utmana den förståelsen i ett nytt sammanhang, som 

Hohensee (2014) benämner “backwards transfer”. På detta sätt blir det lättare för eleverna att 

ta till sig den nya informationen när de kan koppla till någonting som redan är känt. Tsuei 

(2012) nämner att genom att använda sig av ett speciellt elevhandledningsprogram på datorn 

bidrar det till att inte bara stötta de lågpresterande eleverna till bättre förståelse, utan den ökar 

även elevernas motivation och självförtroende till det matematiska ämnet. Tsuei (2012) 

använde sig av en kontrollgrupp i sin studie som arbetade på samma sätt men utan en dator. 

Kontrollgruppen uppvisade inte samma resultat och kommunikationen blev inte lika bra i 

denna grupp som i datorgruppen. Genom detta resultat framkom det att datorn kan motivera 

elevernas kommunikation kring matematiken. 

 

Ett bra sätt för att få igång den muntliga kommunikationen i klassrummet är att använda sig 

av elevernas svar på en ställd fråga (Drageset, 2014; Drageset, 2015). Eleverna utvecklar sina 

matematiska kunskaper genom att läraren initierar en fråga till eleverna som de sedan svarar 

på och där läraren i sin tur ger respons (IRE-metoden). Lärarna får även här en inblick i 

elevernas begreppsförståelse genom den muntliga kommunikationen. Evans, Feenstra, Ryon 

& McNeill (2011) fann i sin undersökning där eleverna fick arbeta med tangram, att i 

kommunikationen mellan eleverna uppstod en “naturlig ledare” som de andra i gruppen vände 

sig till för guidning för informationen de inte riktigt förstod sig på. Elever som arbetade i 

grupp med en dator med tangramen gav upphov till mer muntligt kommunicerande utan en 

“naturlig ledare”, men däremot tystnade de elever som skapar sin förståelse genom praktiskt 

handlande. 

 

I ett klassrum skapas det vissa diskursiva normer om hur ett samtal ska genomföras menar 

Kovalainen & Kumpulainen (2005). De finner att både lärare och elever bekräftar dessa 

normer och fortsätter att utöva dem i klassrumspraktiken, där den vanligaste formen av 



 20 

muntliga samtal består av IRF (läraren initierar, eleven ger respons och läraren ger feedback 

på responsen). Wood (2016) valde att studera kommunikationen i klassrummet ur ett 

självständighetsperspektiv från elevernas sida. Hon upptäcker i sin studie att det finns olika 

sätt som eleverna kan uppnå självständighet på i kommunikationen där det finns ett antal 

viktiga faktorer. Vissa elever vill bara ha ett “rätt” svar, medan andra är mer naturligt nyfikna 

på varför det blir som det blir och därmed främjar det kommunikationen. Den naturliga 

nyfikenheten och dess frågor är även någonting som De Freitas (2013) förespråkar. Hon 

menar att det måste finnas en klassrumsmiljö där eleverna vågar tänka högt och ställa frågor, 

att ha en helt öppen kommunikation med de tankar som finns för att nå en gemensam 

kunskap. 

 

Hu, Fuentes, Ma, Ye & Roberts (2017) menar att eleverna i förskolan inte är vana vid att vara 

aktiva i sina egna inlärningsprocesser i matematik. Lärarna behöver ha tillit till sina elever för 

att de ska kunna utveckla en självständighet, att finna matematisk förståelse genom 

interaktion och kommunikation. I samma anda som Hu et al. (2017) skriver Hansson (2010) 

att det finns olika varianter av styre i klassrummet. En är där läraren ansvarar för att ge 

eleverna möjligheter till matematisk kunskapsinlärning och en är där läraren ger eleverna 

ansvar att styra sitt eget lärande. Vid den lärarcentrerade varianten är kommunikationen en 

viktig aspekt men Hansson (2010) finner att den muntliga kommunikationen inte tillämpas i 

önskvärd utsträckning. 

4.1.2 Skriftlig kommunikation 

I temat skriftlig kommunikation placerades sju av de 38 artiklarna från den totala sökningen 

(se bilaga 3). Fyra av artiklarna är läromedelsanalyser och handlar om kommunikation genom 

läroböckerna, eftersom den skriftliga kommunikationen inte enbart måste vara en skriven text 

mellan en elev och lärare/läsare. De tre resterande artiklarna handlar om hur eleverna svarar 

på frågor i skrift samt hur de kommunicerar genom skriften. 

 

Teledahl (2017) och Schoultz et al. (2001) menar att den skriftliga kommunikationen har varit 

och är en vanligt förekommande form av kommunikation i skolans värld. Det är genom 

elevernas skrivna svar som läraren kan se deras förståelse och hur de tänker, tillsammans med 

att läraren på ett effektivt sätt kan få en blick över hela klassens kunskapssituation. Schoultz 

et al. (2001) påpekar också att begreppsförståelsen inte nödvändigtvis måste bli synlig i vissa 

skriftliga sammanhang (exempelvis TIMSS). Dels saknar den skriftliga kommunikationen 
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möjligheten till att interagera med en, som Vygotskij benämner, mer kunnig partner och dels 

kräver inte TIMSS någon djupare begreppsförståelse. En problematik som även Evens & 

Houssart (2004) studie pekar mot är när skriftlig kommunikation ska användas bland yngre 

barn. De har inte utvecklat den kommunikativa förmågan de äldre barnen har som krävs för 

att kunna uttrycka komplexa tankeprocesser. Deras skrivna svar ger en korrekt lösning men 

ingen förklaring till hur deras tankeprocess har gått tillväga, utan eleverna uttrycker sig som 

Evens & Houssart (2004) citerar: “I know but I can’t explain” (s. 269). 

 

De fyra läromedelsanalyserna består av två analyser av amerikanska läroböcker (Bieda, Ji, 

Drwencke & Picard, 2014; Stylianides, 2009), en jämförande analys av turkiska och 

amerikanska läroböcker (Kar & Işık, 2015) och en analys mellan kinesiska och amerikanska 

läroböcker (Son & Hu, 2016). Bieda et al. (2014) och Stylianides (2009) finner i sina analyser 

att läroböckerna inte ger många tillfällen att kommunicera och resonera skriftligt och 

konstaterar därför att eleverna inte ges tillräckligt med möjligheter att öva på detta. 

Stylianides (2009) menar också att lärarna styrs av läromedlen, för ger inte läromedlet tillfälle 

att utöva resonemangsförmågan ger inte läraren tillfälle för det heller. Kar & Işık (2015) lyfter 

att de turkiska läroböckerna i deras analys fokuserar mer på de procedurella färdigheterna 

medan de amerikanska läroböckerna kräver mer av elevernas kognitiva förmågor. De 

amerikanska läroböckerna siktar på att eleverna ska öva upp sin begreppsförståelse medan de 

turkiska ska finna tekniker och procedurer för att kunna lösa problem. Son & Hu (2016) 

påpekar i sin analys att de amerikanska läroböckerna introducerar funktionsbegreppet tidigare 

men att den kinesiska läroboken kräver mer kognitiva förmågor, att de ska tänka och resonera 

mer, från eleverna än vad de amerikanska matematikböckerna gör. 

4.1.3 Begreppsförståelse 

Temat begreppsförståelse innefattar ett stort område och de 16 artiklarna berör introduktionen 

av begrepp och hur förståelse om begreppen skapas genom både muntlig och skriftlig 

kommunikation (se bilaga 4). Bland artiklarna fanns det en litteraturstudie och en 

läromedelsanalys, medan de resterande använde sig av intervjuer och videoinspelningar i 

undersökningarna. 

 

Det framgår i litteraturstudien av Castro, Prat & Gorgorió (2016) att när man i forskning 

pratar om förståelse syftar man på å ena sidan begreppsförståelse och å andra sidan 

procedurell förståelse. De finner att dessa två perspektiv inte alltid går att separera från 
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varandra, vilket Cai & Ding (2017) även visar i sin studie. De undersöker hur erfarna 

kinesiska lärare ser på begreppsförståelsen och finner att lärarna ser det som ett stort nät av 

kopplingar där begreppet är kärnan. Lärarna menar att eleverna själva ska få möjlighet att 

utveckla begreppsförståelsen genom att skapa detta nät av kopplingar genom den procedurella 

förståelsen. 

 

För att förstå ett begrepp måste eleverna få möjlighet att bearbeta och kommunicera om det. 

Lärarna har visioner om att kommunikationen ska vara en del av undervisningen för det är vid 

de här tillfällena som en djupare förståelse för begreppen i matematik kan nås. Francis (2015); 

Andrews (2013); Olteanu & Olteanu (2012); Jacobs, Franke, Carpenter, Levi & Battey (2007) 

menar i sina studier att även om lärarna har detta som mål i sin undervisningsplanering så 

praktiseras det inte. Det blir istället tidsbrist inför prov som testar elevernas kunskaper, lärarna 

vidareutvecklar inte elevernas svar för att nå en djupare begreppsförståelse och lotsar istället 

fram elevernas kunskaper. Jacobs et al. (2007) påpekar att läraren måste våga släppa på 

kontrollen över klassrummet för att få igång den muntliga kommunikationen och därmed 

stötta elevernas begreppsförståelse. 

 

Pöehler & Prediger (2015) förespråkar den muntliga kommunikationen för att eleverna ska nå 

en djupare begreppsförståelse då det även gagnar de elever som inte är komfortabla med det 

skriftliga språket. Gunel & Yesildag-Hasancebi (2016) lyfter att olika representationsformer 

(grafer, bilder med mera) även är av vikt för att skapa en begreppsförståelse. De menar att den 

skriftliga kommunikationen behövs vid användandet av olika representationsformer för att 

eleverna ska fördjupa sin begreppsförståelse ännu mer. Gunel & Yesildag-Hasancebi (2016) 

förespråkar att skriva-för-lärandet där eleverna skapar en koppling mellan det vardagliga och 

det matematiska språket. Genom att använda sig av det skriftliga språket kan läraren analysera 

elevernas svar och få syn på deras bakomliggande kunskap till svaret, så som 

begreppsförståelsen/användningen (Godino, Font, Wilhelmi & Orlando, 2011).  Att få öva 

begreppsförståelsen genom skriften är någonting som Bayazit (2013) finner i sin analys av 

turkiska läromedel. I dessa läroböcker ges eleverna tillfälle att få koppla begreppen till 

vardagliga situationer och får även möta olika illustreringar av begreppen. Han ser även att 

eleverna i högre årskurser får mer och mer utmaningar på begreppen så att förståelsen blir 

djupare och dess användning blir tydligare. 
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da Ponte & Quaresma (2016) tillsammans med Sharp & Adams (2002) belyser i sina studier 

att lärarna vid arbete med nya begrepp använder sig av uppgifter som utmanar elevernas 

tidigare kunskaper, för att på så sätt stödja eleverna till att utveckla begreppsförståelsen. Den 

typ av uppgifter som läraren gav eleverna skulle vara i den proximala utvecklingszonen för att 

eleverna skulle vara tvungna att bygga vidare på tidigare kunskaper. Läraren kan även 

använda sig av medierande redskap, exempelvis bilder, som är kopplade till det nya begreppet 

för att hjälpa eleverna att utveckla förståelsen (Akyüz, Stephan & Dixon, 2012). Kolloffel, 

Eysink & de Jong (2011) fann dock i sin studie att det var otydligt om 

representationsformerna som användes i undervisningen gav vidare förståelse hos eleverna. 

Det som de fann var att elever som arbetade individuellt med de medierande redskapen 

förbättrade sin begreppsförståelse gentemot de som arbetade i grupp, med eller utan redskap, 

och de som arbetade individuellt utan redskap. Kolloffel et al. (2011) påpekar dock att denna 

skillnad inte var markant. 

 

Vid introduktionen av ett nytt begrepp hos elever i förskoleklass är det viktigt att läraren 

kopplar begreppet till vardagliga situationer som är bekanta för eleverna samt utnyttjar 

resurser som är elevnära, såsom utomhuslekar eller sagor. Vid utomhuslekar och sagoläsning 

blir det naturligt att läraren och eleverna får en muntlig kommunikation med varandra om 

begreppet och kan därifrån utveckla en gemensam förståelse. Eftersom att det är så pass unga 

elever kan det vara fördelaktigt om läraren repeterar så att alla får en chans att skapa 

förståelsen (Delacour, 2016); van den Heuvel-Panhuizen, van den Boogaard & Doig, 2009). 

4.1.4 Det matematiska språket 

Det var fyra artiklar som placerades i temat om det matematiska språket (se bilaga 5) och 

metoderna som användes i dessa studier var observationer och inspelade samtal. Det har 

diskuterats om det matematiska språket med dess termer, symboler och begrepp kan ses som 

ett internationellt språk, vilket även Waller & Flood (2016) undersöker i sin studie. I deras 

studie fann författarna att de matematiska begreppen har samma innebörd oberoende av vart 

man befinner sig på Jorden, det matematiska språket kan stå på sina egna ben och då 

överskrida kulturella gränser som uppstår vid olika språk. Waller & Flood (2016) påpekar 

dock att denna gräns endast kan korsas om alla inblandade parter har en förförståelse om det 

som samtalet handlar om i matematiken. 
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Pöehler & Prediger (2015) fann i sin studie, som nämnts tidigare, att vid matematiskt 

samtalande gagnades elevernas begreppsförståelse eftersom att de fick samtala om begreppen 

och stötta varandra till djupare förståelse. Det blev även positiva effekter för de elever som 

inte hade utvecklat ett mer akademiskt språk, då dessa elever vid samtalen utsattes för 

begreppen och fick då utveckla en förståelse tillsammans med de andra eleverna. Topping, 

Campbell, Douglas & Smith (2003) undersöker elevstyrda handledningstillfällen som 

överskrider två årskurser där handledarna var elever från årskurs 5 och eleverna som 

handleddes var från årskurs 1. De finner också att denna sorts samtal ökar det matematiska 

språkandet och därmed bygger eleverna upp sitt matematiska ordförråd som främjar 

begreppsförståelsen. Genom att eleverna får det matematiska ordförrådet och känner en 

säkerhet i språkandet så främjar det även den matematiska kommunikationen. 

 

När det gäller yngre barn undersökte Greenes, Ginsburg & Balfanz (2004) programmet “Big 

math for little kids” som har i uppgift att hjälpa eleverna utveckla matematiken och dess språk 

redan i förskolan. De påpekar att elever som går i förskolan, trots sin låga ålder, kan utveckla 

ett matematiskt språk som vanligtvis syns hos äldre elever. 

4.1.5 Sammanfattning av översikten 

Överlag påpekar artikelförfattarna vikten av att kommunicera muntligt och/eller skriftligt för 

en ökad begreppsförståelse och ett djup i den matematiska kommunikationen. De artiklar som 

har deltagare i yngre åldrar i sin studie, påvisar att även yngre elever är motiverade och 

kapabla till att utveckla sin begreppsförståelse genom leken och muntlig kommunikation. De 

äldre eleverna utvecklar sin begreppsförståelse genom muntlig kommunikation, men de kan 

även göra det genom skriften då de har utvecklat mer kognitiva förmågor för att klara det. En 

nackdel med den skriftliga kommunikationen är att den oftast är monologisk och det blir då 

svårare för eleverna att ta hjälp av sina kamrater genom en dialog när de utvecklar sina 

kunskaper. 

4.2 Fördjupning 

Den fördjupade analysen kommer att grundas på åtta artiklar fördelade över de fyra temana. 

Antalet artiklar kommer att redovisas under varje rubrik. Urvalet av dessa artiklar har 

beskrivits i 3.4.2 Fördjupning. Kapitlet kommer att avslutas med en mindre sammanfattning 

över den fördjupade analysen och den inkluderar alla åtta artiklar. 
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4.2.1 Muntlig kommunikation 

För att nå en fördjupning i detta tema har följande artiklar valts ut: Elementary Mathematics 

Teachers' Perceptions and Lived Experiences on Mathematical Communication av Kaya & 

Aydın (2016) och Activities in mathematics education and teaching interactions - The 

construction of the measurement of capacity in pre-schoolers av Zacharos, Antonopoulos & 

Ravanis (2011). Artiklarna valdes ut för att få en fördjupad syn på temat om hur den muntliga 

kommunikationen kan användas i den matematiska undervisningen så elevernas 

kunskapsutveckling främjas. 

 

Kaya & Aydın (2016) har i sitt arbete som syfte att undersöka hur erfarna matematiklärare i 

Turkiet ser på och använder sig av muntlig kommunikation för att främja elevernas 

matematiska tänkande. Studien är en kvalitativ undersökning med en fenomenologisk ansats 

där de ska få en insikt av deltagarnas uppfattningar och upplevelser. Deltagarna i studien 

består av nio matematiklärare på en grundskola och lärarnas erfarenheter av yrket varierar 

från 4-17 år. Metoden som användes var ostrukturerade individuella intervjuer, ca 40-60 

minuter, som spelades in för att sedan transkriberas och analyseras. Utifrån analysen av 

intervjuerna kom det fram fem gemensamma teman som nämndes av alla deltagare. De 

handlade om vad som definierar den matematiska kommunikationen, strategier för att 

förstärka den matematiska kommunikationen, syftet och fördelar med den matematiska 

kommunikationen, matematiska kommunikationens inverkan på det matematiska tänkandet 

och tillämpningar av matematisk kommunikation i klassrummet (Kaya & Aydın, 2016). 

 

Lärarna i studien ser på den matematiska kommunikationen som en process för att uppnå en 

förståelse mellan lärare och elever men även elever emellan. För att förståelsen ska uppnås är 

det en förutsättning att det matematiska språket används i kommunikationen. Lärarna 

framhåller även att eleverna ska kunna koppla samman sina matematiska kunskaper till det 

vardagliga livet för att ett matematiskt samtal ska uppstå. Kopplingen till det vardagliga livet 

sker även vid samtalet om matematiska begrepp, för att förbättra förståelsen av det. Vid 

samtalande använder sig lärarna även av frågor för att skapa en dialogisk kommunikation, då 

det är ett effektivt sätt att stötta eleverna till att samtala om hur de tänker och varför. Lärarna 

kan även använda elevhandledningar för att främja en dialogisk elevkommunikation i 

klassrummet. Alla lärare ställer sig dock inte lika positiva till elevhandledningar för att de 

anser att eleverna lätt kan bli distraherade av annat och lämnar då ämnet. Efter analysen av 
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intervjuerna framgick det att även om lärarna försökte skapa dialogiska samtal i klassrummet 

utgick dessa möjligheter från en envägskommunikation mellan läraren och eleverna (Kaya & 

Aydın, 2016). 

 

Kaya & Aydın (2016) kommer fram till att lärarna i studien använder kommunikationen för 

att få syn på sina elevers kunskapsläge och för att försöka skapa en positiv miljö i 

matematikämnet då det underlättar vid abstrakta områden. Lärarna anser att den matematiska 

kommunikationen leder till en utvecklad begreppsförståelse och matematiskt tänkande, men 

även om lärarna är positiva till kommunikationen ser forskarna att lärarna själva saknar en 

tydlig och stabil koppling mellan kommunikationen och dess nytta. Deltagarna förtydligar att 

det är svårt att få till en kommunikation i klassrummen på grund av tidsbrist, stora klasser och 

för att läroplanen sätter press på att mycket ska hinnas med under läsåret. De påpekar att den 

turkiska läroplanen inte är upplagd så att tid ges för att kunna kommunicera, särskilt inte när 

klassuppsättningarna ser ut som de gör med uppemot 40 elever. Lärarna trycker även på att 

varje elev ska få tillfälle att få deltaga i den matematiska kommunikationen, vilket även det 

blir en svårighet i en stor klass med tidspress. Att ställa öppna och utvecklande frågor för att 

stötta kommunikationen med eleverna säger lärarna är viktigt, men detta blir svårt att 

genomföra eftersom de gärna vill förbereda frågorna innan lektionen börjar. De vill ha 

kontroll över kommunikationen så att eleverna inte hamnar i en argumentation där de börjar 

gräla med varandra, istället för att diskutera och lyssna på varandra (Kaya & Aydın, 2016). 

 

Avslutningsvis påpekar lärarna i studien att det är fördelaktigt om man i skolans tidigare 

åldrar inför den matematiska kommunikationen i klassrummet, eftersom eleverna redan då får 

tillfälle att öva på det matematiska språket som används i en sådan kommunikation. Elevernas 

muntliga kommunikation kommer då mer naturligt i skolans högre åldrar (Kaya & Aydın, 

2016). I Zacharos et al. (2011) artikel genomfördes en studie vars syfte var att undersöka 

införandet av begrepp volym i lägre åldrar (5-6-åringar). Eleverna fick göra ett förtest i att 

lösa en uppgift relaterade till volym, därefter följde en lärarhandledning som innefattade 

strategier som eleverna kunde utnyttja till uppgiften. Detta följdes av ännu ett test där 

forskarna såg en positiv förändring hos eleverna när de i mindre grupp kommunicerade fram 

lösningar. Eleverna kunde i eftertestet ge mer och djupare förklaringar och argumentationer, 

de kunde diskutera med varandra i en matematisk kommunikation och på så sätt utbyta tankar 

med varandra. Studiens upplägg var i form av lek där Zacharos et al. (2011) påpekar vikten av 

social interaktion i grupp med dialogiska samtal för att främja elevers förståelse. De menar att 
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den sociala leken skapar en fruktsam miljö för att eleverna ska bli bekanta med matematiska 

begrepp och kunna börja använda sig av dessa. 

4.2.2 Skriftlig kommunikation 

How young students communicate their mathematical problem solving in writing av Teledahl 

(2017) har valts tillsammans med The initial treatment of the concept of function in the 

selected secondary school mathematics textbooks in the US and China av Son & Hu (2016) 

för att få en fördjupning inom den skriftliga kommunikationen. Artiklarna valdes för att de 

gav en fördjupad bild över hur eleverna använde skriften för att kommunicera och även vilka 

chanser eleverna gavs för att kommunicera genom en lärobok. Teledahls (2017) studie är en 

kvalitativ multimodal diskursanalys där hon har undersökt elevers skrivna förklaringar till 

problemlösningsfrågor. Totalt analyserades 519 texter skrivna av elever i åldrarna 9-12, för att 

studera elevernas olika sätt att kommunicera genom skriften. Majoriteten av analysmaterialet 

kom från åldersgruppen 9-10 år, vilka stod för 38 % av de 519 texter som användes. Åldrarna 

8-9 stod för 21 %, 10-11 åringarna stod för 19 % och åldersgruppen 11-12 stod för 22 %. 

Eleverna kom från 8 olika skolor i Sverige, 2 privata och 6 kommunala skolor, och var 

indelade i 16 olika elevgrupper. 

 

I undersökningen framgick det att eleverna kunde använda sig av fem olika metoder för att 

kommunicera skriftligt, vilka var bilder, ord, siffror, symboler och layout. Bilderna som 

eleverna använde sig av kunde ha olika syften. Bilderna kunde till en början vara ikoniska 

eller symboliska. De ikoniska bilderna är representationer av konkreta substantiv som 

exempelvis en bild på två grisar. De symboliska bilderna däremot representerar inte något 

utan två grisar kan vara målade som två cirklar. Eleverna gjorde bilderna i fyra olika syften. 

De började med att rita en övergripande bild på problemet för att sedan övergå till att bilden 

blev en del av lösningsprocessen där bilden kom först, innan både ord eller siffror användes 

och dessa användes då för att komplettera bilden. De två andra syftena var att symbolisera 

svaret till problemet, där orden och siffrorna kompletterade bilden återigen, eller att måla en 

bild som hade med ämnet att göra men som inte tillförde något till uppgiften (Teledahl, 2017). 

 

När eleverna svarade med ord på problemen framgick det att orden kunde ha samma syfte 

som bilderna, där de presenterade, löste och svarade på problemet. Orden kunde även fungera 

som en metatext där den förklarade en bild. Att använda sig av skriftliga ord blev mer synligt 

desto äldre eleverna var. En del av eleverna använde sig av orden på ett sätt att försöka skapa 
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en dialog med läsaren där eleven presenterade hur hen gått tillväga. Eleverna använde sig 

även av nummer och symboler i uppgifterna. Användandet av nummer skrev eleverna med 

talet 5 och inte med bokstäver (fem) och de vanligaste symbolerna som användes i studien var 

likhetstecknet (=) och additionstecknet (+). För att förtydliga sin tankeprocess använde sig 

eleverna av en layout för att på så vis få en struktur som läsaren kunde följa genom uppgiftens 

gång (Teledahl, 2017). 

 

Teledahl (2017) menar att de äldre eleverna använde fler begrepp och termer, än de yngre 

eleverna, när de skulle kommunicera skriftligt med en läsare som inte kände till kontexten 

frågan var ställd i. Att skriva genom olika representationsformer kan bidra till att öka 

elevernas kännedom om deras eget lärande och på så sätt även fördjupa deras förståelse i 

ämnet och de begrepp som används. 

 

En annan form av skriftlig kommunikation är den som sker mellan eleven och läroboken. Son 

& Hu (2016) genomför en läromedelsanalys där de jämför två amerikanska och ett kinesiskt 

läromedel riktade till årskurs 7 och 8. De två amerikanska läromedlen består av en mer 

traditionell lärobok och en mer modern lärobok. Artikelförfattarna kommer fram till att de 

amerikanska läroböckerna introducerade funktionsbegreppen ett år tidigare än den kinesiska. 

Den kinesiska läroboken kräver dock mer kognitiva förmågor hos eleverna medan den 

amerikanska fokuserar mer på de procedurella förmågor. Den kinesiska boken lägger mer vikt 

vid problemlösning, representationer samt att resonera och bevisa och där ges, enligt 

artikelförfattarna, därför eleverna mer möjligheter att öva på den skriftliga kommunikationen. 

De amerikanska böckerna lade däremot vikten vid representationer, problemlösning och 

kopplingar, vilket innebar att dessa böcker hade som syfte att låta eleverna göra kopplingar 

mellan tidigare kunskaper och de nya matematiska idéerna de lärt sig. Den traditionella 

läroboken ger, precis som den kinesiska, mer möjligheter till att kommunicera genom skriften 

medan den moderna läroboken har en mer jämn fördelning mellan tillfällen som kräver 

muntlig kommunikation och skriftlig kommunikation (Son & Hu 2016). 

4.2.3 Begreppsförståelse 

För det här temat har tre artiklar valts för fördjupning. De har valts ut för att de tydligt kopplar 

samman den muntliga/skriftliga kommunikationen, begreppsförståelsen och det matematiska 

språket. Artiklarna berör även hur läraren praktiskt kan göra i undervisningen för att öka 

elevernas begreppsförståelse. De artiklar som valts är: Teachers’ professional practice 
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conducting mathematical discussions av da Ponte & Quaresma (2016), Mathematics and 

didactic contract in Swedish preschools av Delacour (2016) och Picture books stimulate the 

learning of mathematics av van den Heuvel-Panhuizen, van den Boogaard, & Doig (2009). 

 

da Ponte & Quaresma (2016) har i sin studie som syfte att genom en kvalitativ och tolkande 

ansats undersöka lärarpraktiken i uppgifter som kräver helklassdiskussioner. Undersökningen 

utfördes i en årskurs 5 bestående av 22 portugisiska elever i åldrarna 10-12 år som arbetade 

inom området rationella tal. Skolan i Portugal hade vid denna tidpunkt fått en ny läroplan som 

höll på att implementeras som säger att arbetet med rationella tal skulle innehålla 

representationsformer i bråk- och decimalform. Helklassdiskussionerna videoinspelades och 

transkriberades fullt ut och forskarna analyserade hur läraren arbetade med fyra olika 

uppgifter relaterade till rationella tal. Det observerades hur läraren fick med olika 

representationsformer, begrepp, procedurer, kopplingar och resonemang i uppgifterna för att 

utveckla elevernas kunskaper inom området. 

 

Läraren i studien upptäckte att det var svårt för eleverna att förstå vad olika 

representationsformer innebar då detta var ett nytt område för dem. Genom att starta en 

muntlig diskussion i klassrummet kunde läraren vägleda eleverna vidare så att de kunde se en 

koppling mellan bråk- och decimalform, men även i procentform. Med hjälp av denna 

diskussion kunde eleverna även se kopplingen mellan ½ och ¼ där ¼ var hälften av ½. Då 

detta var ett nytt område för eleverna kunde de inte använda de rätta matematiska begreppen, 

men genom den muntliga diskussionen kunde läraren hjälpa till och förse dem med de rätta 

begreppen (exempelvis halv, fjärdedel). Därmed kunde de få in begreppen i det matematiska 

språket och se dess användning (da Ponte & Quaresma, 2016). 

 

I diskussionerna använde sig läraren av undersökande frågor som “förklara”, “hur tänker du 

då” för att utmana eleverna så att de måste resonera fram och förklara hur de tänker, och när 

de får tänka högt fördjupar de även sin egen begreppsförståelse. Utmaningarna bestod även i 

att eleverna fick skriva ner begreppen för att på så vis kunna ytterligare bredda sin förståelse. I 

och med den fördjupade begreppsförståelsen ökade även elevernas kunskaper om hur 

begreppen skulle användas. När läraren såg att det var problematiskt att använda sig av 

begreppen pausades lektionen och en ny genomgång genomfördes för att gå in mer på djupet. 

Eleverna kunde då genom diskussionen ta vara på varandras tankar och procedurer för att lösa 

problemet och därmed utnyttja varandra som läranderesurser. Genom diskussionerna kunde 
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även läraren guida eleverna till att koppla samman vardagslivet med matematiken genom 

exempelvis att dela upp en pizza i lika stora delar mellan varandra och liknande (da Ponte & 

Quaresma, 2016). 

 

da Ponte & Quaresma (2016) menar avslutningsvis att läraren använde sig av olika strategier 

för att stötta eleverna till att kunna se kopplingen mellan de olika representationsformerna till 

det nya begreppet. Kopplingen till vardagslivet är också en avgörande del för den fördjupade 

begreppsförståelsen. Läraren använde sig av IRE-metoden för att väcka den dialogiska 

kommunikationen i klassrummet och när diskussionen i helklass var igång frångick läraren 

från den metoden för att eleverna skulle få skapa förståelse tillsammans i en dialog. 

 

Det går att introducera matematiska begrepp redan i förskolan/förskoleklassen. van den 

Heuvel-Panhuizen et al. (2009) har i sin studie analyserat användandet av bilderböcker som 

ett redskap till introduktionen av begrepp. I analysen har tre olika böcker som berör olika 

begrepp använts, det är begrepp som annars inte nämns förrän senare upp i åldrarna. 

Begreppen som introduceras är inom de matematiska områdena geometri, datahantering 

(grafer) och mätning. Forskarna vill påvisa att en lärare kan använda sig av vanliga 

bilderböcker som inte är ämnade till matematik, men som går att koppla samman med 

områden i matematiken. Det blir ett sätt att få barnen att börja tänka i de matematiska 

termerna och koppla dessa till sina egna erfarenheter. När läraren hade läst klart boken för 

barnen började gruppen att samtala om bokens innehåll och barnen fick chans att reflektera 

och resonera om de begrepp som hade kommit upp. Exempelvis lästes boken Prinsessan med 

det långa håret och barnen kom då in på olika begrepp som gällde mätning, hur långt hennes 

hår var och hur det kunde växa så mycket i jämförelse med prinsessan själv som var så kort 

(van den Heuvel-Panhuizen et al., 2009). 

 

van den Heuvel-Panhuizen et al. (2009) finner avslutningsvis att barnen genom 

bilderböckerna kan börja tänka och resonera med varandra genom muntligt kommunicerande 

vilket bidrar till att barnen utvecklar både en förståelse för språket och begreppet. Delacour 

(2016) drar liknande slutsatser genom hennes studie där hon undersöker utomhusaktiviteter 

kopplade till matematiska begrepp i den svenska förskolan. När läraren ska introducera ett 

nytt begrepp låter hon barnen styra samtalet om det, för att låta barnen själva få upptäcka de 

nya kunskaperna istället för att läraren ska ge dem det. En aktivitet som beskrivs i artikeln är 

när barnen ska beskriva fyra föremål utifrån vad de har gemensamt och välja ut ett föremål 
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som inte hör ihop med de andra tre. Denna aktivitet bidrar till att barnen börjar samtala med 

varandra om och med de matematiska begreppen såsom liten, stor, tunn och tjock. Genom 

samtalen i grupper lär sig även barnen att lyssna på varandra och resonera tillsammans. 

Begreppen som används i denna årsgrupp bör vara nära relaterat till barnens vardag, annars 

får de svårt att utveckla begreppsförståelsen. För att dessa praktiska aktiviteter ska bli 

fruktsamma för vidare begreppsförståelse hos barnen måste läraren fungera som en vägvisare, 

som barnen kan söka guidning från, samt skapa lekfulla miljöer (Delacour, 2016). 

4.2.4 Det matematiska språket 

Artikeln Big math for little kids av Grenees, Ginsburg, & Balfanz (2004) har valts till 

fördjupning inom det matematiska språket. Den påvisar hur yngre barn kan ta till sig det 

matematiska språket och användningen av språket i den matematiska kommunikationen. 

Studien undersöker om hur yngre barn kan arbeta med matematik som annars är vanligt 

förekommande bland äldre elever. Big math for little kids är ett omfattande program för yngre 

barn och som producerar lekfulla och meningsfulla aktiviteter, för att utveckla matematiska 

idéer och uppmuntra till att tänka om och uttrycka matematik. 

 

Det huvudsakliga målet med detta material är att barnen ska bli bekanta med och kunna 

använda det matematiska språket. Det innebär att de inte bara ska lära sig de matematiska 

termerna och symbolerna utan också utveckla en begreppsförståelse för andra områden såsom 

rumsuppfattning (bredvid, emellan), kunna förutspå (vad kommer att hända?) och verifiera 

(kolla upp ditt svar?). För att kunna medverka i diskussioner bör eleverna även lära sig att 

lyssna på sina kamrater, följa och kommentera andras resonemang och även formulera frågor. 

Resultatet av observationerna visade att barnen kunde genomföra svårare uppgifter än vad de 

förväntades vilket imponerades på forskarna. Barnen kunde bland annat både ge och ta emot 

instruktioner i vilken riktning de skulle gå för att kunna rädda en teddybjörn i en labyrint. 

Forskarna upptäckte även att barnen kunde överväga vissa drag i spel och att se 

konsekvenserna av de dragen, med andra ord de tänkte steget längre (Greenes et al., 2004). 

 

Greenes et al. (2004) menar att barnens matematiska kommunicerande ökade vid arbete med 

sagor som var rika av språk. Här fick barnen chans att utöva och testa på det matematiska 

språket vilket gjorde att deras förklaringar blev starkare och mer tydliga. Forskarna fann även 

att barnen som inte hade engelska som förstaspråk tjänade markant på dessa aktiviteter, då 
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både de och barn som hade engelska som modersmål hamnade på samma språkliga nivå, 

eftersom det matematiska språket är nytt för alla (Greenes et al., 2004). 

4.2.5 Sammanfattning av fördjupningen 

Både den muntliga och skriftliga kommunikationen har möjligheter att främja elevernas 

begreppsförståelse och användning av begreppen i den matematiska kommunikationen. Den 

muntliga kommunikationen är dock mer framträdande bland elever i lägre åldrar eftersom 

skriften kräver mer kognitiva förmågor som de yngre eleverna kanske inte har utvecklat till 

fullo ännu (Teledahl, 2017). Det är även enklare för eleverna att interagera med varandra för 

att öka sin förståelse genom att de kan diskutera och resonera med varandra samt att skapa en 

kollektiv kunskapsmiljö. Genom grupparbeten finns dessutom större möjligheter att genom 

den muntliga kommunikationen skapa dialogiska miljöer som främjar den matematiska 

kommunikationen (Kaya & Aydın, 2016; Zacharos et al., 2011). Läraren kan genom ledande 

och undersökande frågor stötta eleverna i deras muntliga och skriftliga kommunikation 

samtidigt som lärarna kan få en vetskap om elevernas begreppsförståelse (da Ponte & 

Quaresma, 2016). 

 

Forskarna verkar vara överens om att pedagogerna i skolan ska introducera begreppen redan i 

tidiga skolåldrar. Vid introduktion av begrepp i tidigt skede påpekar både Grenees et al. 

(2004), Delacour (2016) och van den Heuvel-Panhuizen et al. (2009) att lek och interaktion är 

av stor betydelse. Det blir då elevnära situationer med verklighetsanknytning och eleverna får 

experimentera och prova på användningen av de matematiska begreppen. 

5. Diskussion 
Diskussionen inleds med en resultatsammanfattning där resultatet presenteras relaterat till 

forskningsfrågorna och studiens syfte. Därefter kommer studiens resultat att diskuteras vidare 

i förhållande till studiens bakgrund och motivet till varför detta ämne är viktigt att lyfta fram. 

De val som har gjorts under arbetets metod kommer även dem att diskuteras, följt av 

konsekvenser för undervisningen baserat på studiens resultat. Kapitlet avslutas med förslag 

till framtida forskning. 
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5.1 Resultatsammanfattning 

Med hjälp av en forskningsöversikt var målet med denna litteraturstudie att ta reda på vad den 

muntliga och skriftliga kommunikationen kan ha för elevernas begreppsförståelse och 

begreppsanvändning i grundskolan. Majoriteten av forskarna till denna studies data är överens 

om att den muntliga kommunikationen är fördelaktig att använda för att utveckla den 

matematiska begreppsförståelsen hos eleverna. Det är genom samtalen som eleverna får chans 

att resonera, förklara och argumentera tillsammans med varandra, och med läraren, för att 

skapa en gemensam kunskapsgrund för de matematiska begreppen. Samtalen kan ske i olika 

former av konstellationer som exempelvis helklassdiskussioner, grupparbeten eller genom lek. 

Det är vid dessa tillfällen som eleverna kan ta tillvara på varandras olika kunskapsnivåer 

genom en dialogisk social interaktion för att utveckla en djupare begreppsförståelse (se 

exempelvis Schoultz et al., 2001; Zacharos et al., 2011). Dialogiska samtal är även 

fördelaktigt för merparten av eleverna, oavsett kunskapsnivå eller språklig bakgrund, men då 

krävs det att det matematiska språkets begrepp används i samtalen med varandra. Vid 

introduktion av nya begrepp i undervisningen arbetar alla elever från samma nivå och de 

matematiska begreppen är nya för alla (Pöehler & Prediger, 2015). 

 

Den skriftliga kommunikationen kan genom olika representationsformer (bilder, ord, siffror 

och symboler) i sin tur bidra till att eleverna kan få syn på sitt eget lärande och sin 

begreppsförståelse. Genom skrivandet får eleverna även en koppling mellan vardagsspråket 

och det matematiska språket. (Gunel & Yesildag-Hasancebi, 2016; Teledahl, 2017). Den 

skriftliga kommunikationen är mer komplicerad för eleverna eftersom det kräver mer av deras 

kognitiva förmågor. De yngre eleverna har svårare att utnyttja bilder och ord som delar av 

lösningar på matematiska problem till skillnad från de äldre eleverna som då även har 

utvecklat en djupare begreppsförståelse (Teledahl, 2017). Resultaten av läromedelsanalyserna 

visade på stor variation på hur eleverna ges möjligheter till att resonera och förklara sina 

matematiska lösningar. De flesta läromedlen lägger mer fokus på den procedurella 

förståelsen, där eleverna ska lösa olika räkneuppgifter som de blir tilldelade, och därför ges 

inte eleverna möjligheter till att utveckla sin begreppsförståelse genom exempelvis 

resonemang (Stylianides, 2009; Bieda et al., 2014; Son & Hu, 2016). 

 

Utöver detta var även målet med studien att undersöka hur läraren kan använda dessa två 

kommunikationsformer i undervisningen. Att introducera de matematiska begreppen redan i 
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tidig ålder och att koppla begreppen till vardagliga händelser är fördelaktigt, menar en del av 

forskningen. Läraren kan då använda sig av lekar eller bilderböcker för att på ett naturligt och 

elevnära sätt få igång en dialog, där eleverna då får testa på och experimentera med de 

matematiska begreppen och dess användning. Genom lek och litteratur, och att använda sig av 

det matematiska språkets begrepp, kan läraren vägleda eleverna och de yngre barnen genom 

samtal till att förstärka sin begreppsförståelse (Greenes et al., 2004; Delacour, 2016; van den 

Heuvel-Panhuizen et al., 2009). 

 

För att en klassrumsdiskussion ska kunna genomföras och få bästa möjliga resultat, bör 

läraren tillsammans med eleverna ha skapat ett gott klassrumsklimat för att eleverna ska våga 

föra en dialog med varandra. En metod som läraren kan utnyttja vid klassrumsdiskussioner är 

IRE-metoden. Läraren kan använda sig av undersökande frågor till eleverna som exempelvis 

“hur tänker du då” för att få igång en diskussion om det matematiska problemet. Eleverna får 

då även tillfälle att använda sig av det matematiska språket. När diskussionen är igång kan 

läraren frångå från IRE-metoden eftersom en dialog har startats ur den monologiska metoden 

(da Ponte & Quaresma, 2016; de Freitas, 2013). 

 

Den skriftliga kommunikationen kan läraren använda när hen vill se hur varje elevs 

kunskapsläge ser ut. Läraren kan exempelvis använda läroböcker eller andra skriftliga 

matematiska uppgifter där eleverna skriftligt får redovisa hur de resonerar och tänker när de 

löser olika uppgifter. Dessa svar kan läraren använda sig av för att planera för fortsatt 

undervisning (Teledahl, 2017; Schoultz et al., 2001). 

5.2 Resultatdiskussion 

Av det underlag som denna studie baserats på, poängterar forskarna den betydelse de båda 

kommunikationsformerna har för elevernas begreppsförståelse och kunskapsutveckling i 

allmänhet. En viktig aspekt att lyfta i detta fall är att vi inte funnit några artiklar som talar 

emot varandra vilket kan bero på olika orsaker. En orsak skulle kunna vara att 

kommunikationen är så pass globalt erkänt i undervisningen i skolan för att främja elevernas 

kunskapsutveckling. Även om detta skulle vara fallet har, som nämnts inledningsvis till denna 

studie, inte kommunikationens framträdande roll observerats av oss vid olika praktiktillfällen 

inom undervisningen av matematik. Sverige har under en period uppvisat låga resultat i ämnet 

matematik i PISA-undersökningar (Skolverket, 2016) vilket kan leda till funderingar om hur 

undervisningsmetoderna som lärarna använder sig av är optimala. Frågan är om det kan vara 
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frånvaron av kommunikationen i klassrummet som är en av de bidragande orsakerna, fastän 

Skolverket (2011) trycker på betydelsen av kommunikation i läroplanen i matematik. Om inte 

läraren använder sig av kommunikation i undervisningen får inte eleverna tillfällen att öva på 

de matematiska begreppen och föra in dem i den matematiska kommunikationen.  

 

Det är genom kommunikation som vi människor utbyter information med varandra (Nilsson 

& Waldemarson, 1994) och bildar ny kunskap, vilket även Vygotskijs sociokulturella teori 

poängterar (Säljö, 2014). Den tidigare forskningen säger att den muntliga kommunikationen 

är bra att använda sig av för att eleverna ska kunna ta hjälp av varandra i sin fortsatta 

kunskapsutveckling. Vygotskij menar att med hjälp av en mer kunnig partner kan den 

handleda eleven vidare genom dennes proximala utvecklingszon. Med andra ord kan läraren 

genom att använda sig av det matematiska språket handleda sina elever vidare till en djupare 

begreppsförståelse, vilket denna studies forskningsunderlag påpekat. En detalj som inte har 

framkommit ur forskningsunderlaget är mer precist när läraren bör börja använda de 

matematiska begreppen. Forskarna till studierna säger enbart att det är fördelaktigt för 

elevernas fortsatta studier att börja tidigt och därför kan slutsatsen dras att det är upp till de 

enskilda lärarna att göra den bedömningen. Resultatet av detta blir att begreppsintroduktionen 

sker i olika åldrar beroende på de individuella lärarnas erfarenheter, engagemang och 

intressen. Konsekvenserna kan då bli, det som Topping et al. (2003) menar, att eleverna får 

olika stort matematiskt ordförråd som de ska använda sig av i olika situationer i framtida 

studier och andra sammanhang. Om ordförrådet hos eleverna är för olika kan det påverka 

kommunikationens djup och kopplingarna mellan vardagsspråket och matematikspråket. 

 

En möjlig orsak till att vi inte har upplevt vare sig den muntliga kommunikationen eller det 

matematiska språkets begreppsanvändning i större utsträckning under praktiker, kan vara på 

grund av det Kaya & Aydın (2016) lyfter gällande klassens storlek och tidsbrist att uppnå 

läroplansmål. Det kan även vara att läraren har fastnat i gamla vanor, som att använda sig av 

monologiska samtal, och är rädd för att pröva några nya undervisningsmetoder och eventuellt 

övergå till mer dialogiska samtal. Genom den dialogiska diskussionen vet inte läraren var den 

kommer att sluta och kan därmed känna en otrygghet i om kunskapen nås fram till eleverna. 

Om elevantalet är stort kan det vara svårt att få till en helklassdiskussion, men en lösning kan 

vara att eleverna får vid sådana tillfällen kommunicera i grupper. Det som har observerats 

under praktiktillfällena är att undervisningen fortfarande är relativt läromedelsstyrd, vilket 

även Löwing (2006) påpekat. Eleverna får lösa uppgifterna i boken i sin egen takt och då 
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framträder den monologiska skriftliga kommunikationen, där eleverna antingen får ett rätt 

eller fel på svaren av läraren som de sedan får rätta till eller arbeta vidare i boken. Hur pass lik 

de svenska läromedlen är den kinesiska och den traditionella amerikanska läroboken, som Son 

& Hu (2016) analyserar, framgår inte i detta arbete. Son & Hu (2016) lyfter ändå liknande 

aspekter, även om den mer moderna amerikanska läroboken har jämnat ut förhållandet mellan 

muntlig och skriftlig kommunikation. Viktigt att påpeka här är att detta gäller dessa tre 

specifika läromedel, vilket inte nödvändigtvis kan generaliseras till alla amerikanska och 

kinesiska läromedel eller ens de svenska läromedlen. 

 

Avslutningsvis bidrar möjligen inte denna studie med någon nyare kunskap för forskare i 

området, mer än att stödja tidigare forskning. Däremot har ny kunskap och en tankeställare 

om hur kommunikationen kan användas i matematikundervisningen nåtts för oss som 

blivande lärare. Med figur 1 nedan vill vi försöka förtydliga resultatet som studien ändock 

kommit fram till. 

 
Figur 1. Egen illustration. 

 

Den nya kunskap som kommit till oss är hur betydelsefullt det är att använda sig av de båda 

kommunikationsformerna i matematikundervisningen och användningen av det matematiska 

språket, för att öka elevernas begreppsförståelse och begreppsanvändning. Den muntliga och 

skriftliga kommunikationen påverkar också varandra genom att eleverna börjar använda de 

matematiska begreppen verbalt innan de övergår till skriften och det matematiska språket är 

hela tiden en central del till begreppsförståelsen. Det matematiska språket är i sin tur en del av 



 37 

kommunikationen där eleverna får tillfälle att använda sig av begreppen och därmed fördjupa 

sina kunskaper. 

5.3 Metoddiskussion 

I alla forskningsstudier som görs finns det alltid moment som kunde ha genomförts på ett 

annorlunda sätt, såväl den här studien som annan vetenskaplig forskning. För den här studien 

finns det viss problematik i söksträngen och valen av de sökord som användes. I och med att 

specifika sökord valdes för syftet i denna studie innebar det att artiklar som har med ämnet att 

göra, men inte med de orden går förlorade. Detta försöktes att kompenseras genom att bredda 

söksträngen med ord som hade liknande innebörd, men utan vidare resultat. Här blir då frågan 

om fel ord valdes, att de redan var inräknade i den trunkering som användes eller översattes 

felaktigt från svenska till engelska, eftersom sökorden skulle vara på det engelska språket. Det 

kan finnas synonymer till sökorden på engelska som är specifika enbart för det språket och är 

då svåra att få kännedom på svenska, eller att forskare använder sig av andra ord helt och 

hållet för att beskriva detta område. Söksträngen bearbetades ett flertal gånger för att försöka 

undvika den nämnda problematiken, men den mänskliga faktorn är alltid närvarande och vissa 

ord kan ha missats. Fokuset på sökningen låg på begreppsförståelse och kommunikation, 

vilket har inneburit att alla tänkbara sökord inte har påkommits. I slutändan valdes 42 artiklar 

av 458 uppsökta, vilket kan indikera på att söksträngen ändå inte var helt fulländad. Vissa 

artiklar kan även redan vid det manuella titelurvalet och abstraktläsningen ha missats på grund 

av att titeln eller abstraktet inte avslöjade någonting om innehållet i den och därmed valts 

bort. 

 

Till denna studie användes endast databasen WoS och dess samling av vetenskapliga artiklar. 

Det gjorde att forskning som är publicerad på andra databaser inte nåddes. Om andra 

databaser använts i sökprocessen hade forskning som nu missats upptäckts, men detta var inte 

möjligt i den här studien då tiden inte fanns till att bearbeta den enorma mängd data som då 

skulle ha påträffats. Eftersom WoS är en internationell databas är alla publicerade artiklar på 

engelska, vilket kan medföra att djupet i artiklarna inte förstås på samma sätt som om artikeln 

hade varit skriven på svenska. Artiklarna har lästs ett antal gånger för att ändå försöka undgå 

denna problematik. 

 

Temana som har använts i studien var redan förutbestämda när artiklarna skulle läsas och 

placeras in i dem. Det gjordes för att nå syftet och frågeställningarna i arbetet. Om man 
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istället hade låtit artiklarna styra valet av teman skulle det då vara intressant att se om arbetets 

upplägg blivit annorlunda. Exempelvis skulle kanske teman som begreppsförståelse genom 

lek, litteratur, dataprogram, gruppsamtal, helklass med mera, vilka har upptäckts under 

arbetets gång men som bortsågs från i och med de redan fasta temana. 

5.4 Konsekvenser för undervisning 

Tidigare forskning påpekar att undervisningen i matematik har varit läromedelsstyrt (Löwing, 

2006) och av egna erfarenheter är undervisningen fortfarande det till viss del. Genom denna 

litteraturstudie ges belägg för att både muntlig och skriftlig kommunikation skapar goda 

förutsättningar för elevernas begreppsförståelse. Detta kan lärare ta tillvara på vid planering 

av lektioner i matematik som kan innefatta introduktion av nya begrepp. Genom grupparbeten 

uppfylls grundskolans läroplan, där det står att eleverna ska få resonera, samtala, argumentera 

och analysera begrepp genom matematikens alla uttrycksformer (Skolverket, 2011). Med 

andra ord förespråkar läroplanen att läraren ska uppmuntra eleverna att använda sig av 

matematisk kommunikation så att begreppsförståelsen fördjupas. Det handlar inte bara om att 

använda kommunikationen för användandets skull, utan kommunikationen ska ses som ett 

medel för att nå ett mål. 

 

Läraren behöver även tänka på att variera de båda kommunikationsformerna för att främja 

begreppsförståelsen. Det finns vissa elever som har svårt att föra en verbal kommunikation 

och föredrar den skriftliga istället och tvärtom. Vid planeringen av lektioner bör läraren 

använda sig av all tänkbar material och inte enbart följa läroboken. Lekar och andra 

skönlitterära böcker fungerar bra som komplement till vanliga matematikböcker (van den 

Heuvel-Panhuizen et al., 2009), där det dessutom blir en närmre verklighetsanknytning för 

eleverna och kan därmed förstärka begreppsförståelsen. 

5.5 Framtida forskning 

Den muntliga kommunikationen i klassrummet har idag blivit allt mer vanligare, även om det 

fortfarande finns klassrum där kommunikationen inte är så uppenbar. För denna studie 

påträffades inte många artiklar som handlade om den skriftliga kommunikationen relaterat till 

begreppsförståelse. Därför skulle mer forskning om den skriftliga kommunikationen vara av 

intresse för att se dess betydelse i kommunikationsform och inte endast ett sätt att se elevernas 

kunskapsnivå. Majoriteten av de funna artiklarna har dessutom belyst lärarnas tankar och 
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åsikter inom begreppsförståelse och kommunikation. Därför vore det intressant att se detta ur 

ett elevperspektiv, då det är de som ska ta till sig kunskaperna och använda lärarens metoder. 

 

Att kommunicera för att skapa förståelse är bara en liten del i ett större sammanhang. Det sker 

mycket mer vid kommunicerandet än bara verbal kommunikation, det finns gester, tonlägen, 

blickar med mera som även dem påverkar kommunikationen. Det här arbetet har inte 

fokuserat på detta och därför skulle det vara intressant om även interaktionens betydelse för 

förståelsen studerades. 
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Bilaga 2 - Muntlig kommunikation 
 
Referens Syfte Metodval/Deltagare Slutsatser Implikationer 
An Examination of the 
Implementation of 
Mathematics Lessons in a 
Chinese Kindergarten 
Classroom in the Setting 
of Standards Reform 
 
Hu, Bi Ying, Fuentes, Sarah 
Quebec, Ma, Jingjing, Ye, 
Feiwei & Roberts, Sherron 
Killingsworth  
 
(2017) 

Undersöka läroplanen för 
förskolan “New Outline” 
utifrån de fem 
kategorierna 
förväntningar och resultat, 
utvecklingsstadier, 
resurser och kopplingar, 
aktiv inlärning, 
interaktion och 
kommunikation. 

Medverkande: Elever 5-6 
år (35 elever/klass) och 
lärare. 
Videoinspelning, 
observationer, intervjuer. 
10 lektioner under 6 
månaders period. 

Lärarna vet inte hur de 
ska gå tillväga i 
undervisningen utifrån de 
fem kategorierna när 
lärande situationerna ser 
ut som de gör. 

Effektivare sätt att öka 
lärarens professionalitet i 
elevcentrerad 
undervisning. 

Teachers' professional 
practice conducting 
mathematical discussions 
 
da Ponte, João Pedro & 
Quaresma, Marisa  
 
(2016) 

Se bilaga 4    
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Elementary 
Mathematics Teachers' 
Perceptions and Lived 
Experiences on 
Mathematical 
Communication 
 
Kaya, Defne & Aydın, Hasan 
 
(2016) 

Fokus på matematisk 
kommunikation som ett 
medel att skapa 
matematisk förståelse, 
utifrån ett 
lärarperspektiv. 

Kvalitativ 
Fenomenologisk studie. 
Ostrukturerade 
inspelade intervjuer som 
sedan transkriberades. 
9 matematiklärare. 

Det finns många sätt 
läraren kan arbeta på 
för att skapa 
matematiska 
diskussioner och det 
finns även många 
fördelar med dessa 
diskussioner även ur ett 
lärarperspektiv. Det 
krävs tid och 
engagemang för arbetet. 

Ytterligare forskning 
inom enbart 
kommunikation för 
förståelse och ur ett 
sociokulturellt 
perspektiv på 
matematisk förståelse. 

Mathematics and didactic 
contract in Swedish 
preschools 
 
Delacour, Laurence 
 
(2016) 

Se bilaga 4    

Rituals and right answers: 
barriers and supports to 
autonomous activity 
 
Wood, Marcy B. 
 
(2016) 

Undersöka hur elever 
engagerar sig i 
matematiska diskussioner 
genom ett kommunikativt 
perspektiv. 

20 Elever i åk 4, 1 lärare. 
Videoinspelning och 
intervjuer. 

Elever engagerar sig på 
många olika sätt men 
läraren ska försöka skapa 
en öppen miljö där alla 
elever vågar och kan ta 
plats för att frammana en 
gemensam förståelse. 

Ytterligare forskning 
inom hur lärare ska stödja 
elever som finner rätt svar 
snabbt. Ytterligare 
forskning behövs även för 
att se hur kopplingar 
mellan 
representationsformer och 
rätta svar kan främja 
elevernas självständighet. 
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Mathematics as a 
universal language: 
transcending cultural lines 
 
Waller, Patrice Parker; Flood, 
Chena T. 
 
(2016) 

Se bilaga 5    

Intertwining Lexical and 
Conceptual Learning 
Trajectories - A Design 
Research Study on Dual 
Macro-Scaffolding 
towards Percentages 
 
Pöehler, Birte & Prediger, 
Susanne 
 
(2015) 

Bidra till 
instruktionsteorier 
rörande matematisk 
förståelse hos elever med 
svag akademisk 
språkkunnighet. 

Tre designade experiment 
i en årskurs 7 med en 
kvalitativ analys. 

Studien bidrar med 
viktiga teoretiska punkter 
för vidare forskning inom 
ämnet. 

Denna studie är för liten 
för att kunna 
generaliseras. 

Student and teacher 
interventions: a 
framework for analysing 
mathematical discourse in 
the classroom 
 
Drageset, Ove Gunnar 
 
(2015) 

Att beskriva den 
matematiska diskursen 
utifrån en 
turtagningsgrund. 

356 lärare fick ett test 
varav 12 stycken blev 
utvalda för studien. 5 av 
dessa 12 lärare valde att 
delta i videoinspelade 
lektioner. Årskurs 5 till 7. 

Den matematiska 
diskursen är lärarledda 
samtal, där läraren ställer 
frågor och eleverna svarar 
varpå läraren ger sin 
respons eller försöker 
arbeta vidare på det 
eleven sagt. 
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Backward Transfer: An 
Investigation of the 
Influence of Quadratic 
Functions Instruction on 
Students' Prior Ways of 
Reasoning About Linear 
Functions 
 
Hohensee, Charles 
 
(2014) 

Skapa en struktur för nya 
matematiska områden 
som utmanar 
resonemangsförmågan om 
den tidigare 
begreppsförståelsen. 

Pilotstudie 
Transkriberande 
intervjuer och tester på 7 
elever i årskurs 7. 

“Backwards transfer” är 
ett sätt att hjälpa eleverna 
utveckla sina 
resonemangsförmågor. 

Göra samma forskning i 
större skala. 

Redirecting, progressing, 
and focusing actions-a 
framework for describing 
how teachers use students' 
comments to work with 
mathematics 
 
Drageset, Ove Gunnar 
 
(2014) 

Beskriva hur lärare svarar 
på elevkommentarer. 

Filmat 5 lärare i årskurs 5 
till 7. 

Läraren använder 
elevkommentarer för att 
hjälpa dem närma sig det 
mer matematiska djupet, 
peka på viktiga aspekter 
och idéer men även för att 
se elevernas 
kunskapsnivåer. 

Detta var en liten studie 
på kort tid, därför skulle 
det vara bra med liknande 
studier i större skala. 

What Were You 
Thinking? A 
Deleuzian/Guattarian 
analysis of 
communication in the 
mathematics classroom 
 
De Freitas, Elizabeth 
 
(2013) 

Lyfta fram Deleuzes och 
Guattaris perspektiv på 
kommunikation i 
klassrummet. 

Analys av en tidigare 
studies videoinspelning. 

Deleuzes och Guattaris 
perspektiv på 
kommunikation 
överensstämmer med 
dagens matematiska idéer 
om “tänka högt”. 

Det behövs mer forskning 
om Deleuzes och 
Guattaris perspektiv inom 
utbildning. 
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Using synchronous peer 
tutoring system to 
promote elementary 
students' learning in 
mathematics 
 
Tsuei, Mengping 
 
(2012) 

Undersöka hur 
synkroniserade 
elevhandledningsmiljöer 
påverkar eleverna i 
matematik. 

88 elever i åldrarna 10-11 
år, indelade i tre grupper 
varav två försöksgrupper 
och en kontrollgrupp. 
Semistrukturerade 
intervjuer med 10 elever i 
experimentgruppen. 

Experimentgrupperna 
som använde 
synkroniserade 
elevhandledningar på 
datorn gagnades betydligt 
mer än kontrollgruppen 
som gjorde samma sak 
ansikte mot ansikte. 

En större undersökning 
om området behövs. 

Comparing the effects of 
representational tools in 
collaborative and 
individual inquiry 
learning 
 
Kolloffel, Bas, Eysink, Tessa 
H. S. & de Jong, Ton 
 
(2011) 

Se bilaga 4    

A multimodal approach to 
coding discourse: 
Collaboration, distributed 
cognition, and geometric 
reasoning 
 
Evans, Michael A., Feenstra, 
Eliot, Ryon, Emily & McNeill, 
David 
 
(2011) 

Identifiera elevernas 
kommunikativa strategier 
när de ska lösa 
geometriska pussel 
(tangram) i grupp. 

Två små grupper av 7-8 
åringar. 

Vid muntligt grupparbete 
uppstod en “ledare” varpå 
de andra såg denne för 
guidning. De grupper som 
arbetade via en dator gav 
större upphov till muntlig 
kommunikation samtidigt 
som de elever som lär sig 
mer i praktiska situationer 
tystnade i den muntliga 
kommunikationen. 
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Activities in 
mathematics education 
and teaching 
interactions. The 
construction of the 
measurement of 
capacity in pre-
schoolers 
 
Zacharos, Konstantinos, 
Antonopoulos, Konstantinos 
& Ravanis, Konstantinos 
 
(2011) 

Markera den 
pedagogiska rollen i 
aktiviteter som syftar till 
att lära förskoleelever 
volym och kapacitet. 

20 elever 5-6 år. Förtest 
- handledning - eftertest. 
Inspelade intervjuer av 
elever. I handledningen 
var det aktiviteter i små 
grupper. 

Det är mycket möjligt 
att undervisa barn i 
förskolan om volym och 
kapacitet. Genom 
aktiviteter och lekar 
ökar intresset för 
lärdom. 

 

Instructional 
responsibility in 
mathematics education: 
modelling classroom 
teaching using Swedish 
data 
 
Hansson, Åse 
 
(2010) 

Undersöka hur 
lärarcentrerad respektive 
elevcentrerad 
undervisning överlappar 
instruktionsansvaret för 
elevernas 
kunskapsutveckling. 

3288 observationer i 217 
klassrum, årskurs 8. 

Tre olika dimensioner för 
instruktionsansvaret 
framkommer genom en 
modell som skapats i 
studien. Lärarcentrerad 
(kommunikation och 
interaktion får inte en 
framträdande roll), 
elevcentrerad 
(kommunikation och 
interaktion får en 
framträdande roll) och 
innehålls- och 
utformningscentrerad. 

Den modell som 
framkommit i studien kan 
användas för att analysera 
flera dimensioner 
instruktionsansvaret. 
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Professional development 
focused on children's 
algebraic reasoning in 
elementary school 
 
Jacobs, Victoria R., Franke, 
Megan Loef, Carpenter, 
Thomas P., Levi, Linda & 
Battey, Dan 
 
(2007) 

Se bilaga 4    

The discursive practice of 
participation in an 
elementary classroom 
community 
 
Kovalainen, Minna & 
Kumpulainen, Kristiina 
 
(2005) 

Undersöka den diskursiva 
praktiken I ett 
grundskoleklassrum inom 
kontexterna 
problemlösning 
(matematik), 
undersökning 
(naturvetenskap) och 
öppen dialog (filosofi). 

17 stycken årskurs 3 
elever och deras lärare. 
Videoinspelade 
instruktioner från tre 
tillfällen och pre-
observationer i 
klassrummet. 

Diskursen i klassrummet 
har socialt etablerade 
normer för hur man 
samtalar. 

Ytterligare forskning 
behövs på djupet inom 
den individuella elevens 
kollektiva 
meningsskapande i 
klassrummet. 

Cross-age peer tutoring in 
mathematics with seven- 
and 11-year-olds: 
influence on 
mathematical vocabulary, 
strategic dialogue and 
self-concept 
 
Topping, Keith, Campbell, 
Jean, Douglas, Walter & 
Smith, Andrea 
 
(2003) 

Se bilaga 5    
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Conceptual knowledge in 
talk and text: What does it 
take to understand a 
science question? 
 
Schoultz, Jan, Säljö, Roger & 
Wyndhamn, Jan 
 
(2001) 

Illustrera vikten av de 
kommunikativa formerna 
när det gäller 
begreppsförståelse. 

25 elever i årskurs 7 blev 
intervjuade. De 
videoinspelades och 
transkriberades. 

Interaktion hjälper 
eleverna med att förstå 
textuella svårigheter i 
skrivna frågor. 
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Bilaga 3 - Skriftlig kommunikation 
 
Referens Syfte Metodval/Deltagare Slutsatser Implikationer 
How young students 
communicate their 
mathematical problem 
solving in writing 
 
Teledahl, Anna 
 
(2017) 

Bidra till kunskaper om 
elevers matematiska 
skrivande. 

Kvalitativ 
innehållsanalys. 
Elever 9-12 år. 519 
texter om svar på 
problemlösningar 
analyserades. 

Elever har många 
perspektiv på vad som 
värderas genom skriftlig 
kommunikation, men 
alla verkar ha fokus 
från ett läsarperspektiv. 

 

The initial treatment of 
the concept of function 
in the selected secondary 
school mathematics 
textbooks in the US and 
China 
 
Son, Ji-Won & Hu, Qintong 
 
(2016) 

Analysera hur 
läromedel i Kina 
respektive Amerika 
presenterar och arbetar 
med området 
funktioner. 

Innehållsanalys på 
läromedel. 

Amerikanska läromedel 
introducerade 
funktioner ett år 
tidigare än de kinesiska, 
men de kinesiska 
böckerna kräver mycket 
mer kognitivt tänkande 
från eleverna. 

 

Comparison of Turkish 
and American Seventh 
Grade Mathematics 
Textbooks in Terms of 
Addition and Subtraction 
Operations with Integers 
 
Kar, Turğul & Işık, Cemalettin 
 
(2015) 

Påvisa likheter och 
olikheter mellan turkiska 
och amerikanska 
läroböcker, med fokus på 
hur de presenterar 
addition och subtraktion 
med heltal. 

Läromedelsanalys på 
matematikböcker till 
årskurs 6-8. 2 
matematikböcker i 
Turkiet och 2 böcker i 
Amerika. 

Det fanns skillnader 
mellan de turkiska och 
amerikanska läromedel 
där de lade mer vikt på 
olika saker. 

Ytterligare forskning på 
andra områden inom 
matematiken är viktigt 
enligt denna studie. 
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Reasoning-and-proving 
opportunities in 
elementary mathematics 
textbooks 
 
Bieda, Kristen N., Ji, Xueying, 
Drwencke, Justin & Picard, 
Andrew 
 
(2014) 

Få reda på mer om 
tillfällen som 
matematikböckerna ger 
eleverna att resonera och 
bevisa. 

Innehållsanalys på ett sju 
olika läromedel i 
matematik till åldrarna 9-
11. 

Det fanns ett få antal 
uppgifter som fokuserade 
på att eleverna kunde 
resonera och bevisa. 

Det fanns luckor i 
studiens tillvägagångssätt 
(få observationstillfällen 
med mera) så ytterligare 
forskning kan behövas. 

Reasoning-and-Proving in 
School Mathematics 
Textbooks 
 
Stylianides, Gabriel J. 
 
(2009) 

Undersöka hur läroböcker 
är designade för att 
engagera elever i deras 
resonemangs och 
bevisförmåga. 

Analys av läromedlet och 
dess elevers respektive 
lärares stödmaterial, 
årskurserna 6 till 8. 

Det finns inte så många 
tillfällen i läroboken att 
utöva resonemang och 
bevisföring. 

Den analytiska ansatsen 
som skapats i denna 
studie skulle kunna 
fungera att använda i 
andra matematikböcker 
samt inom andra 
områden. 

Categorizing pupils' 
written answers to a 
mathematics test 
question: 'I know but I 
can't explain' 
 
Evans, Hilary & Houssart, 
Jenny 
 
(2004) 

Kategorisera skriftliga 
elevförklaringar gjorda 
under testförhållanden för 
att påvisa 
inlärningsstrategier. 

Detta är en del av ett 
större projekt, men här 
undersöks 11 åringars 
skrivna förklaringar. 

Många elever fann det 
rätta svaret men hade 
svårt att förklara hur de 
kommit fram till 
lösningen. 

Forskarna föreslår att 
lärarna ska hjälpa 
eleverna att förklara 
istället för att ge dem ett 
“modellsvar”, då kan de 
se att det behövs 
argumentation och inte 
bara exemplifiering. 
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Conceptual knowledge in 
talk and text: What does it 
take to understand a 
science question? 
 
Schoultz, Jan, Säljö, Roger & 
Wyndhamn, Jan 
 
(2001) 

Illustrera vikten av de 
kommunikativa formerna 
när det gäller 
begreppsförståelse. 

25 elever i årskurs 7 blev 
intervjuade. De 
videoinspelades och 
transkriberades. 

Interaktion hjälper 
eleverna med att förstå 
textuella svårigheter i 
skrivna frågor. 
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Bilaga 4 - Begreppsförståelse 
 
Referens Syfte Metodval/Deltagare Slutsatser Implikationer 
On mathematical 
understanding: 
perspectives of 
experienced Chinese 
mathematics teachers 
 
Cai, Jinfa & Ding, Meixia 
 
(2017) 

Undersöka hur erfarna 
kinesiska lärare ser på 
matematisk förståelse. 

61 erfarna 
matematiklärare fick 
svara på ett 
frågeformulär. 

Lärarna finner att 
förståelse är ett stort nät 
av kopplingar där 
begreppen är kärnan. 

Denna studie gjordes på 
erfarna kinesiska lärare, 
därför behövs vidare 
forskning även inom 
andra kulturer. 

Conceptual and 
procedural knowledge in 
mathematics: their 
development after 
decades of research 
 
Castro, Ángela, Prat, 
Montserrat & Gorgorió, Núria 
 
(2016) 

Påvisa vad forskningen 
säger om 
begreppsförståelse och 
procedurell förståelse. 

Litteraturstudie. Man kan inte alltid 
separera 
begreppsförståelsen med 
den procedurella 
förståelsen. 
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Teachers' professional 
practice conducting 
mathematical 
discussions 
 
da Ponte, João Pedro & 
Quaresma, Marisa  
 
(2016) 

Undersöka lärarens 
agerande under 
matematiska 
diskussioner, utifrån 
representationsformer, 
begreppsförståelse, 
processer, kopplingar 
och 
resonemangsförmåga. 

22 elever i en femteklass, 
kvalitativt tolkande 
ansats, transkriberad 
videoinspelning av 
diskussion. 

Läraren gav uppgifter 
som inte eleverna kunde 
lösa på en gång utan var 
tvungna att arbeta fram 
en lösning. På det sättet 
fick eleverna chans att 
öva på olika 
representationsformer, 
begreppsförståelse, 
kopplingar och 
resonemangsförmågan. 

Göra samma studie i 
andra årskurser och 
ämnen. Användandet av 
olika lärartekniker och 
undervisningsformer. 

Elementary Mathematics 
Teachers' Perceptions and 
Lived Experiences on 
Mathematical 
Communication 
 
Kaya, Defne & Aydın, Hasan 
 
(2016) 

Se bilaga 2    

Mathematics and 
didactic contract in 
Swedish preschools 
 
Delacour, Laurence 
 
(2016) 

Analysera hur lärare 
implementerar 
realistiska 
utomhusmiljöer i svensk 
förskola för att eleverna 
ska möta matematiska 
begrepp. 

Hermeneutisk ansats. 
Intervju av 4 
förskollärare, barnens 
ålder 4-5 år. 

Genom realistiska 
problemsituationer 
utomhus som eleverna 
får stöta på introduceras 
matematiska begrepp 
för barnen. En del 
anammar det på en 
gång medan andra inte 
gör det, men genom att 
göra det återigen 
anammar fler och fler 
begreppen. 
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Modal Representations 
and their Role in the 
Learning Process: A 
Theoretical and Pragmatic 
Analysis 
 
Gunel, Murat & Yesildag-
Hasancebi, Funda 
 
(2016) 

Undersöka i detalj 
representationsformernas 
relation till inlärning. 

Framgår inte. Representationsformer 
hjälper eleverna att 
utveckla sin 
begreppsförståelse och få 
djupare kunskaper. 

 

Intertwining Lexical and 
Conceptual Learning 
Trajectories - A Design 
Research Study on Dual 
Macro-Scaffolding 
towards Percentages 
 
Pöehler, Birte & Prediger, 
Susanne 
 
(2015) 

Bidra till 
instruktionsteorier 
rörande matematisk 
förståelse hos elever med 
svag akademisk 
språkkunnighet. 

Tre designade experiment 
i en årskurs 7 med en 
kvalitativ analys. 

Studien bidrar med 
viktiga teoretiska punkter 
för vidare forskning inom 
ämnet. 

Denna studie är för liten 
för att kunna 
generaliseras. 

Dispelling the notion of 
inconsistencies in 
teachers' mathematics 
beliefs and practices: A 3-
year case study 
 
Francis, Dionne I. Cross 
 
(2015) 

Utforska två 
grundskollärares 
övertygelser inom 
matematikämnet. 

En del av ett 3-årigt 
utvecklingsprojekt med 
15 lärare varav 2 lärare 
blev av fokus för denna 
studie. 

Lärarens handlande är 
inte alltid i linje med 
deras uppgivna 
övertygelser. 

Det kan vara bra att skapa 
ett program för att stärka 
lärarnas inställning till 
undervisning så att 
elevernas 
begreppsförståelse ökar. 



 62 

 
Comparison of Turkish 
and American Seventh 
Grade Mathematics 
Textbooks in Terms of 
Addition and Subtraction 
Operations with Integers 
 
Kar, Turğul & Işık, Cemalettin 
 
(2015) 

Se bilaga 3    

Backward Transfer: An 
Investigation of the 
Influence of Quadratic 
Functions Instruction on 
Students' Prior Ways of 
Reasoning About Linear 
Functions 
 
Hohensee, Charles 
 
(2014) 

Se bilaga 2    

Quality of the tasks in the 
new Turkish elementary 
mathematics textbooks: 
The case of reasoning 
 
Bayazit, Ibrahim 
 
(2013) 

Undersöka 
matematikböcker i 
grundskolan med fokus på 
de kognitiva krav 
frågorna ställer på 
eleverna. 

Läromedelsanalys, 3 
läroböcker för årskurs 6-
8. 

Läroböckerna ger många 
tillfällen för eleverna att 
få chans att koppla 
textuella uppgifter med 
begrepp till verkligheten. 
Forskarna fann också att 
det fanns en majoritet av 
frågor med låga kognitiva 
krav. 

Ytterligare forskning på 
hur grundskollärare 
hanterar kognitivt 
krävande uppgifter i 
undervisningen och hur 
detta kan påverka 
elevernas inlärning. 
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Finnish Mathematics 
Teaching from a Reform 
Perspective: A Video-
Based Case-Study 
Analysis 
 
Andrews, Paul 
 
(2013) 

Presentera en analys av 
finsk 
matematikundervisning. 

Videoinspelade lektioner, 
elever mellan 10-14 år i 
fem olika länder. 

Det är inte bara att 
analysera en annan 
skolkultur då det finns 
många faktorer utanför 
skolans väggar som 
påverkar resultaten inom 
skolan. 

 

Improvement of effective 
communication - The case 
of subtraction 
 
Olteanu, Constanta & Olteanu, 
Lucian 
 
(2012) 

Påvisa hur lärare kan 
koppla samman 
vetenskaplig kunskap till 
klassrummets praktik. 

Ett kommunalt projekt, 
kontrollgrupp bestående 
av forskare och rektorer 
från olika skoltyper. 
2007-2010, fyra 
grundlärare med 262 
elever. 

Kopplingen mellan 
vetenskap och praktik är 
inte alltid lätt att se, 
lärarens mål är inte alltid 
samma som elevernas mål 
men med en lektionsplan 
och tydliga mål 
underlättar för 
matematiskt lärande. 

 

The Role of the Teacher 
in Supporting Imagery in 
Understanding Integers 
 
Akyüz, Didem, Stephan, 
Michelle & Dixon, Juli K. 
 
(2012) 

Att förbättra lärares 
undervisning när det 
gäller att hjälpa elever att 
förstå heltal. 

20 elever i årskurs 7. 
Video- och 
bandinspelningar. 

Lärare kan genom bilder 
och andra redskap 
kopplade till kontexter 
lättare nå ut till elever 
med nya begrepp. 

Denna studie fokuserade 
på addition och 
subtraktion, ytterligare 
forskning behövs inom 
andra områden. 
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Why is the learning of 
elementary arithmetic 
concepts difficult? 
Semiotic tools for 
understanding the nature 
of mathematical objects 
 
Godino, Juan D., Font, Vicenç, 
Wilhelmi, Miguel R. & 
Orlando, Lurduy 
 
(2011) 

Presentera ur ett 
semiotiskt perspektiv hur 
matematisk förståelse kan 
förstås. 

Framgår inte. Den semiotiska analysen 
hjälper oss att förstå 
komplexiteten bakom 
vetande och utvecklande. 

 

Comparing the effects of 
representational tools in 
collaborative and 
individual inquiry 
learning 
 
Kolloffel, Bas, Eysink, Tessa 
H. S. & de Jong, Ton 
 
(2011) 

Undersöka de medierande 
redskapens roll i 
samarbete med 
undervisningen. 

Tvillingstudie med 128 
respektive 95 elever i 
högstadiet. 

De elever som arbetade i 
grupp presterade bättre än 
de elever som arbetade 
individuellt. Vad gäller 
representationsformernas 
inverkan finns det ingen 
större indikation på att 
eleverna får en bättre 
begreppsförståelse, 
varken för de individuella 
eleverna eller de i grupp. 

En kvalitativ 
undersökning gällande 
representationsformerna 
behövs. 
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Activities in mathematics 
education and teaching 
interactions. The 
construction of the 
measurement of capacity 
in pre-schoolers 
 
Zacharos, Konstantinos, 
Antonopoulos, Konstantinos & 
Ravanis, Konstantinos 
 
(2011) 

Se bilaga 2    

Picture books stimulate 
the learning of 
mathematics 
 
van den Heuvel-Panhuizen, 
Marja, van den Boogaard, 
Sylvia & Doig, Brian 
 
(2009) 

Undersöka hur 
bilderböcker kan bidra 
till matematisk 
begreppsutveckling hos 
unga barn. 

Videoinspelade 
högläsningsstunder för 
barnen i åldrarna 5-6 
år. 

Bilderböcker kan 
erbjuda meningsfulla 
kontexter för 
matematikinlärning 
samt ge en informell 
start till matematiska 
erfarenheter och idéer 
för fortsatta studier. 

 

Professional development 
focused on children's 
algebraic reasoning in 
elementary school 
 
Jacobs, Victoria R., Franke, 
Megan Loef, Carpenter, 
Thomas P., Levi, Linda & 
Battey, Dan 
 
(2007) 

Ett professionellt 
utvecklingsprojekt med 
syfte att utveckla det 
algebraiska 
resonemanget. 

180 lärare och deras 3735 
elever från 19 
grundskolor, årskurs 1-5. 
Gruppintervjuer med 
lärarna och skolornas 
matematikcoach. 

Projektet hade en positiv 
effekt för både lärares 
undervisning och 
elevernas 
kunskapsutveckling. 
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Big Math for little kids 
 
Grenees, Carole, Ginsburg, 
Herbert P. & Balfanz, Robert 
 
(2004) 

Se bilaga 5    

Children's constructions 
of knowledge for fraction 
division after solving 
realistic problems 
 
Sharp, Janet & Adams, Barbara 
 
(2002) 

Undersöka hur elever som 
får möjlighet att 
konstruera sina egna 
kunskaper om division 
och bråk tänker. 

Klassrumsexperiment i 
årskurs 5. 

Barn lär sig genom att 
bygga vidare på redan 
upplevda erfarenheter, 
därför är det viktigt att 
som lärare bygga vidare 
på dessa realistiska 
kopplingar för 
begreppsförståelsen. 

 

Conceptual knowledge in 
talk and text: What does it 
take to understand a 
science question? 
 
Schoultz, Jan, Säljö, Roger & 
Wyndhamn, Jan 
 
(2001) 

Se bilaga 2 & 3    
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Bilaga 5 - Det matematiska språket 
 
Referens Syfte Metodval/Deltagare Slutsatser Implikationer 
Teachers' professional 
practice conducting 
mathematical discussions 
 
da Ponte, João Pedro & 
Quaresma, Marisa  
 
(2016) 

Se bilaga 4    

Mathematics as a 
universal language: 
transcending cultural lines 
 
Waller, Patrice Parker & 
Flood, Chena T. 
 
(2016) 

Undersöka det 
matematiska språket som 
ett sätt att korsa kulturella 
gränser. 

Fältstudie. Observationer, 
videoinspelning och 
fältanteckningar. 

Det matematiska språket 
är ett internationellt språk 
så alla kulturer kan förstå 
varandra. 

 

Intertwining Lexical and 
Conceptual Learning 
Trajectories - A Design 
Research Study on Dual 
Macro-Scaffolding 
towards Percentages 
 
Pöehler, Birte & Prediger, 
Susanne 
 
(2015) 

Bidra till 
instruktionsteorier 
rörande matematisk 
förståelse hos elever med 
svag akademisk 
språkkunnighet. 

Tre designade experiment 
i en årskurs 7 med en 
kvalitativ analys. 

Studien bidrar med 
viktiga teoretiska punkter 
för vidare forskning inom 
ämnet. 

Denna studie är för liten 
för att kunna 
generaliseras. 
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Categorizing pupils' 
written answers to a 
mathematics test 
question: 'I know but I 
can't explain' 
 
Evans, Hilary & Houssart, 
Jenny 
 
(2004) 

Se bilaga 3    

Big Math for little kids 
 
Grenees, Carole, Ginsburg, 
Herbert P. & Balfanz, Robert 
 
(2004) 

Undersöka programmet 
“Big math for little 
kids” utifrån 
läroplanen. 

Observationer av 4-5 
åringar. 

“Big math for little 
kids” ger alla barn 
chansen att utveckla 
matematiska lärdomar. 

Vilka kompetenser kan 
elever utveckla i en rik 
matematisk miljö? På 
vilket/vilka sätt kan 
matematik främja 
språkande och 
läskunnighet? 

Cross-age peer tutoring in 
mathematics with seven- 
and 11-year-olds: 
influence on 
mathematical vocabulary, 
strategic dialogue and 
self-concept 
 
Topping, Keith, Campbell, 
Jean, Douglas, Walter & 
Smith, Andrea 
 
(2003) 

Undersöka om 
strukturerade 
årskursöverskridande 
elevhandledningar har en 
positiv påverkan på 
attityder och förståelse för 
matematik. 

13 stycken 7-åringar och 
14 stycken 11-åringar. 
Inspelade samtal. 

Båda elevgrupperna fick 
ökad matematisk 
självkänsla, markant 
ökade matematiska 
ordförråd, strategiska 
dialoger med beröm 
samtidigt som 
procedurella samtal 
minskade. 

Intressant skulle vara om 
man jämförde 
elevhandledning samma 
ålder och/eller lärar-elev 
handledning. 
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