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Sammanfattning  

Matematikboken har under lång tid dominerat matematikundervisningen, vilket har kritiserats av 

många. Enligt läroplanen ska eleverna få chansen att kommunicera kring matematiken, vilket 

matematikboken inte alltid inbjuder till. Sverige har under de senaste åren haft nedåtgående 

resultat i PISA och TIMSS, men orsaken är oklar. Denna studies syfte är att undersöka hur 

läraren kan arbeta för att främja muntlig kommunikation i matematikundervisningen. 

Vetenskapliga tidskriftsartiklar har legat till grund för studien och dessa artiklar har valts ut 

genom ett systematiskt urval och granskats utifrån studiens frågeställningar. Resultatet visar att 

lärarens frågor, framför allt de sonderande frågorna, har en stor inverkan på elevernas 

kommunikation. Resultatet visar också att läraren använder sig av scaffoldingstrategier som till 

exempel upprepning av elevers förklaringar, styrning av lektionsinnehållet och tillförande av 

korrekt matematiskt språk. Studier utförda i Ostasien visade att en god lektionsstruktur och 

muntlig kommunikation är framträdande drag i undervisningen. Slutsatsen är att läraren har 

möjlighet att främja den muntliga kommunikationen i klassrummet, genom frågor och 

scaffolding, dock är detta inte okomplicerat. Det krävs en medvetenhet om sitt handlande och väl 

planerade och strukturerade lektioner där den skickliga läraren både har process och innehåll i 

fokus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Förord 
I vår utbildning har det lagts mycket vikt på att matematiken ska kommuniceras och att enbart 

enskilt arbete i en matematikbok inte inbjuder till kommunikation. Vår erfarenhet från egen 

skolgång och även under de tillfällen vi varit ute på VFU är att matematikboken i stor 

utsträckning styr undervisningen och detta inbjuder sällan till kommunikation på en högre nivå. 

Detta väckte vårt intresse för att undersöka hur lärare kan arbeta för att främja en god muntlig 

kommunikation. Vi blev också nyfikna på att titta närmre på matematikundervisningen i länder 

som visar stor framgång i PISA och TIMSS. Hur ser undervisningen ut i dessa länder och på 

vilket sätt framträder den muntliga kommunikationen i undervisningen i dessa länder? 

 

I skrivandet av arbetet har vi delat upp bakgrunden, metoddelen och inskrivningen i 

artikelöversikterna mellan oss båda. Resterande delar har vi skrivit tillsammans. Alla delar i 

arbetet har vi dock bearbetat och diskuterat tillsammans för att vi båda ska ha en klar bild över 

hela arbetet.  

 

Vi skulle vilja rikta ett stort tack till våra handledare Jonna Johansson och Bo Nurmi som har 

hjälpt oss in på rätt spår när vi varit ute och cyklat. Med era värdefulla kommentarer och råd har 

ni hjälpt oss att se styrkor och svagheter i vårt arbete som har lett oss framåt och hjälpt oss att 

utvecklas. Vi vill också rikta ett tack till vår handledningsgrupp som gett oss hjälpsam feedback 

och som genom samtal i gruppen fått oss att inse att vi inte är ensamma i våra tvivel och vårt slit. 

Slutligen ett stort tack till varandra för att vi har stöttat varandra och haft ett gott samarbete 

genom hela arbetet.  

 

Eftersom vi själva är studenter vet vi att man ofta hoppar över förordet och går direkt på 

innehållsförteckningen för att hitta det man letar efter. Till er studenter som står inför att göra ert 

examensarbete och som nu har gjort er mödan att läsa vårt förord vill vi säga detta: 

Det kommer antagligen bli tufft. Ni kommer ha tvivel under resans gång och flera gånger ställa er 

frågorna ”vänta, vad håller vi på med nu?” och ”är det här rätt?” Ni kommer att vara vilse, hitta 

vägen för att sen vara vilse igen. Om detta blir er upplevelse vill vi bara säga att det är okej. Ni är 

inte ensamma och ni är inte dåliga. Kämpa er igenom det och gör ert bästa så kommer ni att vara 

en erfarenhet rikare och stolta över er själva.  

Om ni har turen (och skickligheten) att klara det här arbetet utan tvivlen och de tuffa stunderna 

vill vi bara säga… kontakta oss för vi vill veta hur ni gjorde! 

Nu tar vi sommarlov!  

 

Ulrika och Anna 

 

3 juni 2016  
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1. Inledning  

Sveriges nedåtgående resultat i PISA (Programme for International Student Assesment)- och 

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)-undersökningarna är något som 

fått stor uppmärksamhet i media. Vad beror då detta på och hur ser matematikundervisningen ut 

i Sverige? I Kvalitetsgranskningsrapport 2009:5 (Skolinspektionen, 2009,s.8) kritiseras det faktum 

att enskilt arbete i matematikboken tar allt för stor plats i jämförelse med den plats gemensamma 

matematiska samtal får. Även två år senare i TIMSS 2011 (Skolverket, 2012, s.97-98) framkom 

det att läroboken används som huvudsaklig grund för matematiklektionerna i Sverige. Enligt 

Skolinspektionen (2009) gör matematikbokens dominans att eleverna inte får möjlighet att 

utveckla alla sina matematiska förmågor, till exempel sin problemlösningsförmåga, sin förmåga 

att föra logiska resonemang och sin förmåga att sätta in matematiken i ett sammanhang. Detta 

leder till problemet att de brister i sin matematiska kompetens.  

 

Idag är goda kollaborativa förmågor så som kommunikativa förmågor och samarbetsförmågor 

något som efterfrågas på arbetsmarknaden och det behovet måste tillgodoses bättre i skolan 

bland annat inom matematiken (Carlsson, 2015). Mer samtal och diskussioner är ett sätt att göra 

detta. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011, s.62-63) står det 

i syftesdelen för matematik tydligt framskrivet att matematikundervisningen ska ge eleverna 

förutsättningar att formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, 

metoder, modeller och resultat. Vidare ska undervisningen bland annat syfta till att eleverna 

utvecklar förmågan att föra och följa matematiska resonemang och förmågan att kunna samtala, 

argumentera och redogöra för slutsatser och beräkningar. Avsaknaden av rika matematiska samtal 

är alltså både ett aktuellt problem för lärarprofessionen och för samhället.  

 

Skolverket har under de senaste åren erbjudit fortbildning i form av Matematiklyftet där lärare får 

vägledning i att arbeta mer utvecklande med matematiken. Kanske är ett paradigmskifte på väg 

att ske där matematikboken kommer få träda tillbaka, men oavsett är det aktuellt att diskutera 

vilken plats kommunikationen tar eller kan ta i det matematiska klassrummet och hur den kan 

främjas. Eftersom begreppet kommunikation är oerhört brett var en avgränsning nödvändig. 

Denna studie kommer fokusera på den muntliga kommunikationen i undervisningen och hur 

läraren kan påverka och främja uppkomsten av den. Studien riktar in sig på lärarens frågor och 

lärarens stöttning av elevernas kommunikation. Även matematikundervisningen i några av de 

länder som ligger i toppen i PISA- och TIMSS-undersökningarna kommer att studeras. 
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2. Problemområde 

Sveriges nedåtgående resultat i PISA- och TIMSS-undersökningarna signalerar att det finns 

brister i svensk matematikundervisning. Som nämns tidigare i inledningen kritiseras svensk 

matematikundervisningen för att vara inriktad mot individuellt arbete i matematikboken, vilket 

begränsar elevernas möjligheter att utveckla alla sina matematiska förmågor. Kritiken riktar sig 

också mot det faktum att matematiska samtal inte får tillräckligt med utrymme i undervisningen. 

Ett alternativ till användandet av matematikboken är ett klassrum där mer plats ges till samtal 

kring matematiken och där eleverna arbetar tillsammans kring uppgifter för att lära i samspel. 

Detta alternativa arbetssätt undersöks närmare i denna studie.  

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att genom en kunskapsöversikt studera hur lärare kan arbeta för att främja muntlig 

kommunikation i matematikundervisningen. 

 

Frågeställningarna är: 

 

Hur påverkas elevernas muntliga kommunikation av vilka frågor läraren ställer? 

 

På vilka sätt kan läraren använda sig av scaffoldingstrategier för att främja elevernas deltagande i 

den muntliga klassrumskommunikationen? 

 

Hur ser undervisningen ut i de länder som är framgångsrika i PISA, exempelvis Kina, Taiwan, 

Japan och Sydkorea, och hur arbetar lärare i dessa länder för att främja den muntliga 

kommunikationen? 

4. Bakgrund 

Eftersom studiens problemområde har sin utgångspunkt i dels hur matematikundervisningen 

bedrivs med för stort fokus på matematikboken, men även i Sveriges nedåtgående resultat i 

internationella undersökningar, kommer bakgrunden i denna studie belysa olika sidor av 

matematikboken och även ge en kort överblick av PISA- och TIMSS-resultaten. Vidare lyfts 

vikten av att kommunicera i matematikundervisningen, Vygotskys sociokulturella perspektiv 

berörs och metoden Dialogic Teaching presenteras. 

 

4.1 PISA och TIMSS 

PISA är en undersökning som ofta framträder i diskussioner angående den svenska skolan och 

ofta används den för att påvisa hur dålig svensk skola är jämfört med övriga länder. PISA 

(Programme for International Student Assessment) är en internationell undersökning som vart 

tredje år undersöker 15-åringars förmågor inom naturvetenskap, läsförståelse och matematik. Det 
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man främst undersöker är elevernas förmåga att sätta sina kunskaper i ett sammanhang, deras 

problemlösningsförmåga och deras förmåga att bearbeta information (Skolverket, 2015a). TIMSS 

(Trends in International Mathematics and Science Study) är en annan internationell studie som 

genomförs vart fjärde år och som undersöker elevers kunskaper i matematik och naturkunskap i 

årskurs 4 och årskurs 8. I TIMSS är det inte bara prestationer som mäts utan även elevers 

inställningar till och erfarenheter av matematiken (Skolverket, 2015b). Några av de länder som 

deltar i PISA- och TIMSS-undersökningarna är OECD-länder, vilket också är de länder som 

Sverige framförallt jämförs med när resultaten diskuteras. OECD står för Organisation for 

Economic Co-operation and Development och är en organisation där medlemsländerna lär av 

varandra och arbetar tillsammans för att främja den ekonomiska tillväxten och levnadsstandarden 

och arbetar för att utveckla världshandeln (Sveriges delegation vid OECD och UNESCO, u.å.). 

 

På grund av tidningar och politiska debatter har det nog undgått få att Sverige under de senaste 

åren har haft allt annat än ljusa resultat i PISA- och TIMSS-undersökningarna. Sverige ligger 

under OECD-genomsnittet och har haft en nedåtgående trend i de senaste undersökningarna. I 

PISA 2012 hade Sverige en medelpoäng på 478 poäng medan OECD-genomsnittet låg på 494. I 

topp fanns länder som Kina, Singapore, Taiwan, Sydkorea och Japan (Skolverket, 2013, s. 9). I 

TIMSS 2011 hade Sverige en medelpoäng på 504 medan OECD-genomsnittet var 518. Även här 

låg Kina, Singapore, Taiwan, Sydkorea och Japan i topp (Skolverket, 2012, s.31). Det nuvarande 

läget väcker en fundering kring vad det är som går fel i svensk matematikundervisning, men det 

väcker också en fundering kring vad som gör länderna i Ostasien framgångsrika. Denna 

fundering blev grunden för en av studiens frågeställningar där intresse riktas mot hur den 

muntliga kommunikationen främjas i dessa länder. 

 

Man kan också ställa sig frågan om varför de nedåtgående resultaten är ett problem och vad 

konsekvenserna av detta kan bli? Konsekvenser som Magnus Oskarsson och K G Karlsson 

(2013, 23 december), lektor respektive professor i didaktik samt involverade i PISA, tar upp i en 

artikel i Svenska Dagbladet är att de dåliga resultaten i matematik kan leda till svårigheter att få folk 

att söka till utbildningar som innehåller mycket matematik. Detta kan leda till kompetensbrist och 

begränsa Sveriges förmåga att konkurrera med andra länder. I en artikel i Dagens Nyheter uttalade 

sig även Pontus Braunerhjelm (refererad i Jogestrand, Gunér & Wallström, 2010, 7 december), 

professor i nationalekonomi vid KTH, angående konsekvenser av PISA-resultaten. Braunerhjelm 

hävdar att de dåliga resultaten i längden kan resultera i dålig ekonomisk tillväxt, sämre välstånd 

och även han nämner att Sveriges konkurrenskraft kommer minska. Även om resultaten i PISA 

och TIMSS naturligtvis ska tas på allvar måste man ha i åtanke att undersökningarna inte 

undersöker alla skolämnen och inte heller alla delar i de undersökta ämnena. De dåliga resultaten 

kan därför inte användas för att döma ut skolan i sin helhet. Även andra faktorer som till exempel 

brist på motivation kan vara en förklaring till Sveriges dåliga resultat. Enligt Örstadius (2014, 4 

juni) artikel i Dagens Nyheter är många elever inte motiverade att göra PISA-provet. Under 

vårterminen i åk 9 har eleverna många nationella prov som har stor betydelse för deras betyg. 

PISA-provet som utförs nära i tid till de nationella proven är däremot inte betygsgrundande och 

därför är många elever omotiverade och gör inte sitt bästa. Elevernas betyg i matematik visar 

inget samband med hur de presterar på PISA-proven. 
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4.2 Matematikbokens för- och nackdelar 

Många svenska matematiklärare använder matematikboken som grund för sin undervisning.  

Detta bekräftas av TIMSS-undersökningen 2011 (Skolverket, 2012, s.97-98) som visar på att 

läroboken används som huvudsaklig grund för matematiklektionerna i Sverige. Sverige är ett av 

de länder inom EU/ OECD som använder läroboken i störst utsträckning. Enskilt arbete i en 

matematikbok kritiseras i Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport 2009:5. 

(Skolinspektionen, 2009, s.8). Som nämns i inledningen kan man i rapporten läsa att viktiga 

gemensamma samtal om matematik får en för liten plats i förhållande till hur mycket plats det 

enskilda räknandet i en matematikbok får. 

 

I likhet med Skolinspektionens rapport menar Smith och Stein (2014, s.13) att läroböckerna mest 

innehåller rutinuppgifter som inte inbjuder till någon djupare diskussion. Johansson (2011, s. 149) 

hävdar att om undervisningen styrs för mycket av läroboken hamnar läroplanen och lärarens roll 

lite i skymundan. Den kunskapen som eleverna får med sig är den som finns representerad i 

matematikboken, vilket innebär att det som inte finns med i boken kanske aldrig blir presenterat 

för eleverna. Det är dock sällan saker är svart eller vitt och även hos matematikboken finns det en 

positiv sida. Den kan ge bra färdighetsträning, innehålla övningar man som lärare kan använda sig 

av och dessutom upplever vissa elever det som en trygghet att ha en egen bok att arbeta i 

(Johansson & Wirth, 2007, s.75). Just trygghet och struktur var något som även Lindbladh (2013, 

s.23) fick fram i sitt resultat när hon i sitt examensarbete frågade lärare om fördelar med 

matematikboken.   

 

Om man är medveten om matematikbokens begränsningar varför används den då i så stor 

utsträckning i undervisningen? Johansson (2011, s.178) påstår att en anledning till att läroboken 

används i så hög utsträckning kan vara att lärare inte kan se vilka alternativ till läroboken som 

finns. Även att det ställs högre krav på ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper för att kunna 

arbeta utan en matematikbok är en bidragande orsak till att den används så mycket. Vidare lyfter 

Johansson (2011, s.181) att det i Sverige, i motsats till flera andra länder, inte finns krav på 

officiell granskning eller godkännande av läromedel. Läraren eller lärarlaget som väljer ut 

läromedel har därför en stor betydelse för att läroböckerna ska hålla bra kvalitet.  

4.3 Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 

Alternativet till användningen av matematikboken och dess rutinuppgifter är ett mer 

kommunikativt klassrum där det matematiska innehållet bearbetas kollaborativt. Kollaborativt 

lärande, lärande i samspel, är ingen ny tanke utan tvärtom en tanke som varit verksam ända sedan 

1600-talet och kanske även innan dess. Ett av de främsta namnen angående teorier som fokuserar 

på hur vi lär tillsammans är Vygotsky. Vygotskys sociokulturella perspektiv blev känt i vätvärlden 

under 1960-talet, men är aktuellt än idag. Perspektivet lägger stark betoning på social interaktion 

och socialt samspel som avgörande för en persons utveckling och däri har språket en avgörande 

roll (Williams, 2006, s.20,40). “The zone of proximal development” (ZPD), som på svenska 

översätts “den närmsta utvecklingszonen”, är området mellan det en person kan klara av själv, 

utan stöttning, och det personen maximalt kan uppnå med hjälp av stöttning (Vygotsky, 1978, 

s.37). Ordet stöttning är den svenska översättningen av “scaffolding” som är ett centralt begrepp 
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i Vygotskys teori. Enligt Vygotsky (1978, s.37) bör både den aktuella utvecklingszonen och den 

proximala utvecklingszonen fastställas för att få en klar uppfattning om personens kognitiva 

utveckling. Wood, Bruner och Ross (1976, refererad i Bakker Smit & Wegerif, 2015 s. 1048) 

beskriver scaffolding som en process som leder en person framåt i lösningen av ett problem och 

hjälper personen att uppnå ett mål eller att genomföra en uppgift som personen inte hade klarat 

av utan stöd. Enligt Wood m.fl. (1976, refererad i Bakker m.fl. 2015, s.1048) kan scaffolding 

vidare karaktäriseras som ett samspel där läraren/handledaren reducerar ner uppgiften till en 

hanterbar nivå, lyfter viktiga aspekter, vidhåller fokus med mera. Vygotsky menar att barns 

lärande ges de allra bästa möjligheterna när de stöttas av kunniga vuxna eller kunniga kamrater, då 

de kan kommunicera och imitera andras handlande (Williams, 2006, s.40-41). Scaffolding är ett 

etablerat begrepp angående hur man kan stötta elevers lärande. I denna studie läggs dock speciellt 

fokus på att undersöka hur scaffolding kan påverka kommunikationen i undervisningen och 

därför blev detta en av frågeställningarna.  

 

Fördelarna med att lära i samspel har sedan länge konstaterats och så även språkets avgörande 

roll för lärandet. Eftersom den här studien riktar in sig på hur den muntliga kommunikationen 

kan främjas inom matematikundervisningen måste först och främst betydelsen av att 

kommunikationen får en mer framträdande roll föras fram. Detta berörs kort i inledningen där 

det framhävs att kommunikationen krävs för att eleverna ska få möjlighet att utveckla alla sina 

matematiska förmågor, men ska här utvecklas ytterligare.  

4.4 Vikten av att kommunicera  

Vad är då kommunikation? Om man slår upp ordet kommunikation i Nationalencyklopedins 

ordlista står det att kommunikation är överföring av information mellan människor, djur, växter 

eller apparater. Vidare krävs det ett språk för att kommunicera och någon form av 

informationskanal för överföring av information. Ordet kommunikation kommer från det 

latinska språket och betyder göra gemensamt, ömsesidigt utbyte, få del av, meddela, gemensam, 

allmän och offentlig (Kommunikation, Nationalencyklopedin, 2016). De flesta skulle nog hålla 

med om att förmågan att kunna kommunicera med vår omgivning är avgörande för vår 

utveckling och då även för vår matematiska utveckling. 

 

Vikten av att elever får kommunicera kring matematik, dels för en ökad matematisk förståelse, 

och dels för att undvika att eleverna får den missvisande bilden att matematik bara är en bunt 

med regelmässiga metoder som finns samlade i läroböcker, är något Boaler (2011, s.50) lyfter 

fram. Genom att eleverna får redogöra för sina egna tankar och idéer får de också känslan av att 

själva ha ansvar för sina lösningar och de får chansen att använda sitt intellekt på ett mer 

utvecklat sätt. I sitt examensarbete undersökte Claesson (2010, s.45) mellanstadieelevers 

uppfattningar om vad det innebär att ha matematik. Flera av eleverna såg både individuellt arbete 

och diskussioner som matematik, men det var också flera elever som svarade att matematik 

innebär individuellt arbete och att prata matematik inte är att ha matematik på riktigt. Detta visar 

att det till viss del finns en uppfattning hos eleverna att kommunikation inte är en del av 

matematiken, vilket tyder på den snäva bild av matematiken som Boaler (2011, s.50) varnar för. 

Dock poängterar Boaler (2011, s.51) att all kommunikation inte nödvändigtvis är kommunikation 

som leder till lärande, utan det krävs en viss organisation för att kommunikationen ska bli 
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givande. Wistedt (1996, s.67) instämmer i detta och menar att man som lärare inte kan utgå från 

att eleverna, bara för att de blir placerade i grupper, samtalar kring matematiken och att detta sker 

på en högre nivå. Wistedt (1996, s.67) hävdar också att eleverna har svårt att ta till sig andras 

tankar och idéer när de själva är upptagna med att förstå sina egna tankar, även om eleverna utgår 

från en gemensam uppgift.  

 

I Löwings (2004, s.186) avhandling tas flera klassrumsexempel upp där kommunikation kan sägas 

förekomma, men inte kommunikation av kvalité. Exemplen beskriver hur mycket av 

kommunikationen mellan lärare och elev handlade om att läraren åtgärdade missuppfattningar 

som eleverna fått på grund av att läraren inte varit tydlig med sina instruktioner. Vissa av lärarna 

hade genomgångar i början av lektionen där de beskrev vad eleverna skulle genomföra för 

procedurer, men ingen diskussion kring syftet med lektionen ägde rum. Vidare konstaterar 

Löwing (2004, s.242) att elev och lärare pratade förbi varandra, ofta för att läraren var stressad 

över att hinna hjälpa alla elever. Detta resulterade i att läraren inte tog sig tid att ta reda på vilka 

problem eleven hade stött på, utan istället lotsade eleven genom uppgiften för att därefter lämna 

eleven utan att hen tillsynes fått en bättre förståelse. Precis som Boaler (2011, s.51) uttrycker det 

är således förekomsten av kommunikation inte en garanti för kvalité. 

 

Vinsten med att kommunicera kring sina lösningar är att man genom att förklara för någon 

annan, och få feedback tillbaka, rekonstruerar sin egen kunskap och bygger upp den ytterligare. 

Det är skillnad på att ta till sig kunskap genom att lyssna och att själv sätta ord på kunskapen 

(Boaler, 2011, s.48). Enligt NCTM (2000, refererad i Borko, Jacobs, Clark & Pittman, 2005 s.1) är 

kommunikation en avgörande del av matematiken och den bör därför också vara det i 

matematikundervisningen, eftersom kommunikation är ett sätt att delge sina idéer och på så sätt 

öppna upp för reflektion och diskussion samt bearbetning och förfining av idéerna.  

4.5 Dialogic Teaching 

En metod för att skapa dialog i klassrummet är Dialogic Teaching. Grunden i Dialogic Teaching 

är att deltagande i dialoger, antingen mellan lärare-elev eller elev-elev, eller möjligheten att lyssna 

på andras dialoger är direkt avgörande för att utveckla elevers tänkande (Bakker m.fl. 2015, 

s.1048). Alexander (2016), som är den som utvecklat metoden under 2000-talet, menar att det 

som karaktäriserar Dialogic Teaching är att eleverna uppmuntras till att tänka på flera olika sätt. 

Frågor som ställs kräver mer utvecklade svar vilket också ges av eleverna och feedback som ges 

leder dialogen vidare. Saker ifrågasätts och argumenteras för och det tillkommer bidrag som 

bygger vidare på dialogen. Bakker m.fl. (2015, s.1048) poängterar att målet med metoden inte 

endast är att undervisa genom dialog, utan undervisningen ska också se till att eleverna lär sig att 

kommunicera, men på det specifika sätt som nämns ovan. Vidare hävdar Alexander (2016) att 

Dialogic Teaching skiljer sig från det traditionella fråga-svara mönstret. Alexander använder sig 

inte av begreppet IRF, men Gibbons (2013, s.50) förklarar hur IRF-strukturen (initiation, 

response, feedback) ofta genererar korta svar som värderas av läraren som korrekt eller inkorrekt. 

Detta kan likställas med den fråga-svara-struktur som Alexander nämner. IRF-strukturen kan 

även kallas IRE (initiation, response, evaluation), men i den här studien kommer IRF att 

användas. 
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Dialogic Teaching har sin teoretiska grund i Vygotskys sociokulturella perspektiv där, som nämns 

ovan, språket och dialogen ses som centrala för utvecklingen. Även elevdeltagande och 

elevinflytande är centralt i undervisningen om man ägnar sig åt Dialogic Teaching. Tanken är att 

lärare och elever ska skapa dialog och bygga ny kunskap tillsammans (Scott, 1998 refererad i 

Sedova, Svaricek, Sedlacek & Salamounova, 2014, s.14). Det finns flera forskare som har 

intresserat sig för metoden och genomfört flera studier där de valt att studera olika komponenter 

som ingår i Dialogic Teaching. Dessa komponenter är bland annat lärarens frågor, lärarens 

feedback och hur mycket talutrymme som lärare respektive elev får i klassrummet. Vidare har 

forskningen tytt på att Dialogic Teaching tycks ha en positiv inverkan på elevernas lärande och 

deras kognitiva förmåga (Sedova m.fl. 2014, s.12-14).  

5. Metod 

Denna studie är en kunskapsöversikt, vilket enligt Backman (2008, s.76) bland annat 

kännetecknas av att man utgår från källor i form av olika sorters vetenskaplig litteratur. Källorna i 

den här översikten består av vetenskapliga tidskriftsartiklar. Backman (2008, s.71) menar att det 

finns ett stort behov av översikter då den vetenskapliga textmassan hela tiden växer. Nedan 

presenteras metoden som har använts i denna kunskapsöversikt.  

5.1 Datainsamling  

Under de två följande rubrikerna redogörs det för hur sökningar av artiklarna presenterade i 

denna studie har genomförts. 

5.1.1 Databassökning  

Sökningen av artiklar inleddes med att utifrån studiens intresseområde och frågeställningar 

definiera sökord. Petticrew och Roberts (2006, refererad i Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström 2013, s.78) menar att man kan utgå från ord i frågeställningen och söka på ord eller 

ordkombinationer och även kombinera dessa med booleska operatorer som ”AND”, ”OR” och 

”NOT”. Genom att använda sig av operatorn ”AND” så innebär det att sökresultaten måste 

innehålla båda orden man söker på, vilket ger en smalare sökning. Använder man sig istället av 

operatorn ”OR” breddar man sin sökning då ”OR” hittar referenser som innehåller antingen det 

ena eller andra ordet. Slutligen genererar ”NOT” en smalare sökning då man utesluter vissa ord. 

 

Vid sökningarna användes olika inklusionskriterier. Vid alla sökningar användes peer-reviewed 

som inklusion och beroende på i vilken databas sökningarna gjordes användes också fulltext och 

tidskriftsartikel som inklusion. Vissa av sökningarna begränsades genom att sätta en viss tidsram 

för när artiklarna skulle ha varit publicerade. Detta för att dra ner antalet träffar, men också för 

att få så färsk forskning som möjligt. Artiklarna som används i studien är publicerade från 2002-

2016. I tabellen över sökhistorik (bilaga A) och i artikelöversikterna (bilaga B1-B13) kan 

inklusionskriterierna studeras närmare.  

 

De flesta av sökningarna utfördes i Summon, som finns tillgänglig via Högskolebiblioteket i 

Halmstad, men även ERIC, Swepub och Google Scholar användes vid sökningarna. De artiklar 
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som till slut valdes ut hittades via Summon eller ERIC. Summon är ett sökverktyg som möjliggör 

sökningar av artiklar, uppsatser, böcker med mera i merparten av bibliotekets resurser. ERIC 

(Educational Resources Information Center) är en databas som är ledande i världen inom 

tidskriftsartiklar och andra dokument som rör pedagogik och utbildning. I Swepub kan man söka 

på avhandlingar, artiklar och konferensbidrag med mera som blivit publicerade vid Sveriges 

lärosäten och myndigheter. Google scholar är en sökmotor som söker i vetenskapliga 

publikationer.  

 

De sökord som använts i olika kombinationer och som ledde till att artiklar valdes ut är: 

mathematics, communication, teacher questioning, probing questions, dialogic teaching, primary, 

discourse, cooperative group work, early childhood, primary school, effective teaching, discourse 

community, discussion, scaffolding, mathematics instruction och South Korea. Anledningen till 

användandet av South Korea som sökord var att Sydkorea är ett av de länder från Ostasien som 

studeras. Även andra sökord användes, där ibland svenska sökord, men dessa ledde inte till att 

någon artikel valdes ut. Alla ord som nämndes ovan ingår inte i frågeställningarna, men efterhand 

som arbetet fortskred dök nya begrepp upp i artiklar som granskades och på det sättet hittades 

nya sökord att utvidga sökningarna med då arbetet med sökningarna kört fast. Sökningar på bara 

ett par sökord åt gången gav enormt många träffar. Till en början sågs inte detta som ett problem, 

men det framkom senare att man för att kunna genomföra ett systematiskt urval förväntas läsa 

alla abstract man får vid sina sökningar. På grund av detta gjordes vissa sökningar om och flera 

relevanta sökord adderades för att avgränsa sökningen och få ett mindre antal träffar. Därefter 

lästes alla abstract.  

5.1.2 Manuell sökning 

Eriksson Barajas m.fl. (2013, s.74) menar att man kan göra en manuell sökning genom att studera 

referenslistan i en intresseväckande artikel som berör det man vill studera. Genom att göra det 

kan man hitta andra artiklar som kan vara användbara. Detta tillvägagångssätt har använts vid ett 

antal tillfällen och på det sättet hittades en av våra artiklar. Även tre av de fyra artiklarna som 

används för att studera matematikundervisningen i några av PISA:s toppländer hittades genom 

manuell sökning. Genom att söka i Summon hittades artikeln om matematikundervisningen i 

Sydkorea. Artikeln lästes genom tidskriften ZDM Mathematics education, och i samma nummer, 

som var inriktad på matematikundervisningen i Ostasien, var även de andra artiklarna 

publicerade. De artiklar som hittats genom manuell sökning redovisas inte i bilaga A, utan endast 

i artikelöversikterna.  

5.2 Databearbetning 

Under nedanstående rubrik presenteras tillvägagångssättet vid urval och bearbetning av artiklarna 

som hittades vid sökningarna.  

5.2.1 Urval och granskning 

Till en början lästes alla abstracten för de träffar som dök upp i sökningarna och baserat på om 

artiklarna verkade relevanta för studiens syfte och frågeställningar, gjordes ett första urval. Efter 

det första urvalet studerades artiklarna närmare för att se om de gick att använda i studien. Bland 

annat granskades artiklarna för att se till att de innehöll inledning, metod, resultat och slutsats, 
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eftersom en vetenskaplig artikel bör innehålla dessa delar. Det undersöktes också att dessa delar 

relaterade till varandra. För att granska om artiklarna kunde kopplas till studiens syfte användes 

studiens frågeställningar som kategorier De delar som söktes efter var olika typer av frågor och 

deras inverkan på undervisningen och eleverna, samt efter olika former av scaffoldingstrategier 

som lärarna använde sig av. I artiklarna från Kina, Taiwan, Japan och Sydkorea söktes 

framträdande drag ur undervisningen och eventuella kommunikationsfrämjande aspekter. 

I urval två valdes flera artiklar bort då de inte innehöll ovan nämnda delar och då de inte kunde 

svara på studiens frågeställningar. I slutändan valdes 13 artiklar. Dessa artiklar lästes igenom 

ytterligare och en artikelöversikt gjordes där bland annat syfte, metod och resultat noterades. 

Varje artikel granskades först var för sig och därefter söktes det efter likheter och skillnader 

artiklarna emellan.  

6. Resultat 

I detta avsnitt presenteras de delar av de olika källornas resultat som bedömdes vara relevanta för 

studiens syfte och frågeställningar. Resultatet är uppdelat under tre rubriker som direkt kan 

kopplas till studiens frågeställningar. Dessa rubriker är: Frågors påverkan på kommunikationen, 

Scaffodlingstrategiers påverkan på kommunikationen och Matematikundervisning i Kina, Taiwan, 

Japan och Sydkorea. 

6.1 Frågors påverkan på kommunikationen 

I flera av de undersökta studierna framgår det att lärarna genomgått någon form av utbildning för 

att utveckla sin förmåga att ställa frågor. Det visade sig att lärare som genomgått dessa kurser 

använde sig av fler medierande handlingar och i större utsträcknings stöttade elevernas lärande. I 

Franke, Webb, Chan, Ing, Freund och Batteys (2009) studie visar det sig att lärarna använde sig 

av fyra frågetyper: generella frågor, specifika frågor, ledande frågor och sonderande frågor av 

specifika frågor (en serie relaterade frågor angående något specifikt en elev sa). Sonderande frågor 

är vår översättning av ”probing questions”. De sonderande frågorna är ofta varför-och hur-frågor 

och kan till exempel vara ”varför tycker du att denna metod är bäst?” eller “hur vet du att det inte 

finns fler lösningar?” Franke m.fl. visar hur lärarna följde upp både elevernas korrekta och 

felaktiga lösningar för att uppmuntra eleverna att vidareutveckla svaren. De frågor som gav bäst 

resultat, gällande att få eleverna att vidareutveckla, var de sonderande frågorna och det var också 

de sonderande frågorna som oftast fick ett felaktigt svar att utvecklas till ett korrekt svar. Det ska 

dock nämnas att lärarens frågor inte ledde till vidareutveckling i alla fallen. Franke m.fl.:s studie 

utfördes med hjälp av videoobservationer. De tre lärare som observerades undervisade i 

”second” och ”third grade” i USA (i Sverige motsvarande åk 1-2).  

 

Även Gillies och Haynes (2010) gjorde en jämförelse mellan lärares frågor och hur de påverkar 

eleverna. I studien, som utfördes i Australien, deltog 31 mellanstadielärare och 615 elever som var 

i 12-årsåldern. Lärarna och eleverna blev ljudinspelade. I likhet med Franke m.fl.:s (2009) studie 

hade lärarna genomgått en utbildning där de lärt sig specifika frågestrategier och man ville då 

undersöka vilken inverkan detta hade på lärarnas förmåga att stötta elevernas lärande och vilken 

inverkan det hade på elevernas förmåga att ge förklaringar och att resonera. De lärare som 
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genomgått utbildningen började använda fler medierande handlingar som till exempel att ställa 

utmanande frågor och sammanfatta nyckelaspekter. Eleverna som undervisades av en lärare som 

genomgått utbildningen började ge mer utvecklade svar, i jämförelse med elever som gick i en 

klass som undervisades av en lärare som inte genomgått utbildningen. Eleverna presterade också 

bättre på tester som testade deras resonemangsförmåga och problemlösningsförmåga. Det 

intressanta här är att lärarna i båda grupperna som jämfördes hade fått samma grundläggande två-

dagarskurs i hur de kunde arbeta kooperativt, men sedan hade endast en grupp fått ytterligare 

utbildning i hur de kunde ställa frågor. Det var alltså inte så att jämförelsegruppen fick traditionell 

katederundervisning eller jobbade enskilt, utan de använde sig av grupparbete.  

 

Smart och Marshall (2012) utförde sin studie i USA där tio mellanstadielärare (i Sverige 

motsvarande åk 5-7) från två olika skolor blev observerade mellan fyra och tolv gånger. Smart 

och Marshalls resultat visade precis som Gillies och Haynes (2010) att lärarens frågor hade en 

påverkan på elevernas deltagande. Lärarens frågor hade ett starkt samband med vilken typ av svar 

eleven genererade och på vilken kognitiv nivå dessa svar låg. När läraren endast krävde 

memorerad basfakta fick läraren endast svar på en lägre kognitiv nivå och dessa frågor ledde inte 

till någon ytterligare diskussion. Även om dessa frågor inte benämns som IRF i studien kan 

paralleller dras till IRF-strukturen. När läraren ställde frågor på en högre nivå var även elevens 

svar på en högre kognitiv nivå. Dessa frågor benämner inte Smart och Marshall (2012) som 

sonderande, men återigen kan paralleller dras till tidigare nämnda studier. I sin studie observerade 

Smart och Marshall även att frågorna på lägre nivå ofta kännetecknade en lärarcentrerad 

undervisning där eleverna förväntades ge korta rutinmässiga svar.  

 

I forskningen förefaller det således ligga en betoning på användandet av frågor som får eleverna 

att leverera utvecklade svar, istället för de korta svar som ofta genereras i den traditionella IRF-

strukturen. I Sahin och Kulms (2009) studie lyfte dock lärare fram att de i stor utsträckning 

använde sig av frågor som krävde korta svar, med motiveringen att frågorna hjälpte dem se om 

eleverna tillägnat sig kunskap kring begrepp och algoritmer. I studien deltog två lärare, som 

undervisade i ”sixth grade” (i Sverige motsvarande åk 5), på två olika skolor i USA och deras 

undervisning videofilmades. Sahin och Kulms resultat visade även att de frågor som lärarna 

använde sig mest av näst efter IRF-frågorna var de sonderande frågorna. I likhet med andra 

studier poängterades vikten av att genom de sonderande frågorna få eleverna att utveckla sina 

svar, men också att de för läraren ger en öppning för att bedöma om eleverna har utvecklat en 

djupare förståelse. Läraren i Sherins (2002) studie använde, i motsats till lärarna i Sahin och Kulm 

(2009), sig av en struktur som skilde sig från IRF-strukturen då han istället för att värdera 

elevernas svar ställde frågor som han i förväg bestämt sig för att utgå från. Dessa frågor var: ”Vad 

tycker du om detta?”, ”Varför” och ”Vad tycker ni andra om den här idén?” Studien 

genomfördes i USA där en lärare och hans åttondeklass (i Sverige motsvarande åk 7) 

videoobserverades under ett år och där även läraren intervjuades fyra gånger.  

 

Sammanfattning 
De sonderande frågorna är de frågor som framträder mest i studierna och som ger det mest 

önskvärda resultatet, vilket är mer utvecklande svar. Dock nämns andra sorters frågor i studierna 

som till exempel ledande frågor, generella frågor och IRF-frågor som endast kräver korta svar. 
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Resultatet som presenterats ovan visar också att lärare som genomgått utbildning i att ställa frågor 

ställde mer utmanande frågor, vilket påverkade elevernas svar som blev mer utvecklade. 

6.2 Scaffoldingstrategiers påverkan på kommunikationen 

Även om frågor kan ses som en typ av scaffoldingstrategi var det även intressant att undersöka 

andra strategier som lärare använde sig av, utöver frågor, och hur dessa påverkade eleverna. Som 

nämndes i bakgrunden är syftet med scaffolding att hjälpa eleven klara av något som hen inte 

klarar av själv och på så sätt få eleven att mer och mer röra sig mot självständighet. När studierna 

beskrivs nedan kommer scaffolding och stöttning (den svenska översättningen) användas som 

synonymer. 

 

Bell och Papes (2012) studie utfördes i USA och Kanada. Den genomfördes genom intervjuer 

och observationer, där åtta klasser medverkade, men bara en klass valdes ut för att demonstrera 

hur undervisningen kan se ut. Denna klass var en ”ninth grade” (i Sverige motsvarande åk 8) och 

undervisades av två lärare. Lärarna i Bells och Papes studie började läsåret med att undervisa 

eleverna i hur man kommunicerar till exempel genom att lyssna aktivt och ställa frågor. Redan här 

ser man en insats för att stötta eleverna i sitt lärande. I studien noterade Bell och Pape flera 

handlingar från lärarnas sida som stöttade elevernas kommunikation och lärande. De såg hur 

lärarna skickade vidare frågor till eleverna och själva tog ett steg tillbaka i sin auktoritära roll 

genom att säga ”jag vet inte”. De använde pronomet ”vi” när de talade till exempel ”hur löser vi 

den här ekvationen?”, vilket tonade ner deras auktoritära roll ytterligare. Genomgående under 

observationerna uppmärksammade Bell och Pape hur lärarna upprepade och klargjorde elevernas 

förklaringar, samt använde deras förklaringar för att belysa nyckelaspekter. Det var inte bara de 

korrekta lösningarna som betonades utan även de felaktiga diskuterades och eleverna 

uppmuntrades alltid att utveckla sina svar, även om de hade gett ett korrekt svar. 

 

Vidare kunde Bell och Pape (2012) urskilja att lärarna fyllde en viktig roll då de styrde lektionen, 

vilket de gjorde genom att sammanfatta innehåll, men också genom att förse eleverna med ett 

korrekt matematiskt språk. Balansgången i att både ha en diskussion som fungerar väl sett till 

processen och som fokuserar på relevant matematiskt innehåll är något Sherin (2002) valde att 

undersöka. Läraren i Sherins studie skiftade mellan att ha innehåll och process i fokus, men 

lyckades stundtals uppnå en balans. Läraren utgick från en struktur i tre steg: idégenerering, 

jämförelse och utvärdering, och slutligen filtrering. Det innebar att läraren först lät eleverna 

komma med idéer, dessa idéer diskuterades sedan och till sist valde man ut några för närmare 

undersökning. Genom filtreringen av idéer hade läraren hela tiden en viss kontroll på samtalet 

och kunde då föra in relevant matematiskt innehåll och språk som förde lektionen framåt. Även i 

den här studien betonade läraren vikten av att eleverna förklarade sina resultat och att han inte 

ville att eleverna skulle släppa igenom saker utan motivering eller förklaring.  

 

I Muhonen, Rasku-Puttonen, Pakarinen, Poikkeus och Lerkkanens (2016) studie, som 

genomfördes i Finland, deltog åtta förskoleklasser och fem lågstadieklasser. Forskarna använde 

sig av observationer. Muhonen m.fl. (2016) studerade lärarnas stöttning av eleverna i Dialogic 

Teaching som presenterades i bakgrunden och undersökte tre olika kontexter: 

”literacy”(textorienterade aktiviteter), naturvetenskap och matematik. I sin analys delade 
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Muhonen m.fl. upp Dialogic Teaching episoderna i fyra olika kategorier beroende på om de var 

initierade av lärare eller elev och vilken kvalité lärarens scaffolding höll. De konstaterade att den 

vanligaste interaktionstypen var IRF, som berördes kort i bakgrunden, men även “Dialogic 

Teaching episodes” förekom. Resultatet visar att det under matematiklektionerna endast förekom 

en lärarinitierad episod av hög kvalité och inte en enda elevinitierad episod av hög kvalité, dock 

en med måttlig kvalité. Muhonen m.fl. hävdar att anledningen till att vissa episoder inte nådde 

upp till en hög kvalité var att läraren ibland la sig på en nivå över elevernas kunskapsnivåer och 

då, på grund av sin bristande erfarenhet, kunde eleverna inte delta. Det var också tillfällen då 

dialogen fortlöpte med mångas deltagande, men där innehållet inte nådde upp till målen för 

lektionen. Läraren i Muhonen m.fl.:s studie uppnådde alltså inte den balans som Sherin (2002) 

studerade och lyckades inte stötta eleverna på det sättet som Bell och Pape (2012) beskriver. 

 

Muhonen m.fl.:s (2016) resultat visar också att lärarnas strategier för scaffolding varierade 

beroende på om episoderna var lärar- eller elevinitierade, delvis beroende på att eleverna i de 

elevinitierade episoderna visade ett annat engagemang och förde dialogen framåt tillsammans 

med läraren. Detta gjorde att läraren i de elevinitierade episoderna agerade som vägledare och till 

exempel byggde på elevernas kommentarer och sammanfattade innehållet. De få frågor som 

läraren ställde i det här fallet var främst för att förtydliga det eleverna sagt. Vid de lärarinitierade 

episoderna använde sig läraren till exempel av upprepning av elevernas kommentarer och frågor 

och läraren gav även hintar och omformulerade frågor om de var för svåra. Läraren repeterade 

också det som tidigare hade lärts genom att utgå från IRF-strukturen, samma struktur som 

lärarna i Sahin och Kulm (2009) använde sig av. Detta visar att IRF-strukturen, som inte ses som 

Dialogic Teaching, fyller ett syfte dels för att se att eleverna förstått, men också som 

repetitionsverktyg. Den behöver inte, som nämns under första rubriken i resultatet, känneteckna 

en lärarcentrerad undervisning som Smart och Marshall (2012) observerade. Muhonen m.fl.:s 

(2016) resultat visar att eleverna deltog aktivt i de lärarinitierade episoderna med hög kvalité när 

lärarens frågor ledde till att eleverna kunde dela med sig av sina erfarenheter och sin kunskap. Till 

en början var eleverna beroende av lärarens frågor, men när de väl hade nått en punkt där de 

kände sig bekväma började eleverna självmant att delta i dialogen och delade denna likvärdigt 

med läraren. 

 

Jung och Reifels (2011) fallstudie genomfördes i USA där en lärare i ”kindergarten” (i Sverige 

motsvarande förskola) deltog i studien och blev intervjuad och observerad. Jung och Reifel 

undersökte hur en förskolelärare genom sin undervisning strävade efter att främja 

kommunikation i sin undervisning. Det läraren lyfte fram som direkt avgörande för en god 

kommunikation i klassrummet var klassrumsklimatet. Eleverna måste känna sig bekväma för att 

vilja dela med sig av sina tankar. Även Muhonen m.fl. (2016) nämner att en av 

scaffoldingstrategierna som läraren använde sig av i deras studie var att acceptera elevernas svar 

utan att värdera, detta för att skapa en trygg atmosfär. Jung och Reifel (2011) kunde under sina 

observationer se hur läraren arbetade för att skapa en gemenskap där eleverna jobbade 

tillsammans och delade med sig av sina tankar. Även läraren i deras studie poängterade att det 

inte alltid är att hitta rätt svar som är det viktiga, utan att eleverna resonerar och tränar sitt 

matematiska tänkande. Att dela med sig av en lösning som är ofullständig kan vara jobbigt för 

eleverna och det accepterande klimatet är då avgörande. I Makar, Bakker och Ben-Zvis (2015) 

studie kallas detta för intellektuella risker (intellectual risks) och att få eleverna att ta dessa risker 
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var något som läraren i deras studie arbetade för att uppnå genom scaffolding. Läraren ville också 

att eleverna skulle bli mer aktiva lyssnare och att de skulle motivera och förklara sina lösningar 

för kamraterna. Hennes övergripande mål var att etablera detta arbetssätt som norm i 

klassrummet. För att uppnå detta använde sig läraren av en rad scaffoldingstrategier. Dessa var 

positiv feedback, användandet av elevexempel, påminnelse av normerna, skapandet av 

möjligheter att få träna på arbetssättet och modellering av det önskvärda beteendet. Studien 

utfördes i Australien och en lärare och dennes fjärdeklass (i Sverige motsvarande åk 3) deltog. 

Sjutton lektioner videoinspelades och tre intervjuer genomfördes med läraren. 

 

En strategi som inte framkommit i de andra studierna är användandet av en artefakt för att stötta 

eleverna. I Makar, Bakker och Ben-Zvis (2015) studie rörde det sig om planscher med fraser som 

läraren satte upp och sedan hänvisade till när hon ville betona beteende som var i linje med de 

normer hon ville fastställa. Läraren arbetade med detta under en längre tid, fyra terminer, och till 

en början kämpade eleverna med det nya arbetssättet, men mot slutet av termin fyra hade de 

uppnått den självständighet som är målet med scaffolding.  Eleverna hade då blivit bekväma med 

arbetssättet, precis som eleverna Muhonen m.fl. (2016) studerade behövde tid att vänja sig innan 

de var redo att stå på egna ben. I de tidigare omnämnda studierna har stort fokus legat på att få 

eleverna att utveckla sina svar och det var även framträdande i studien av Makar m.fl., men här 

framträdde också vikten av att engagera sig i andras lösningar och bygga vidare på dessa. Den 

punkten har inte varit lika framträdande i de andra studierna, även om Bell och Pape (2012) i viss 

mån berörde detta. Utgångspunkten i Makar m.fl.:s (2015) studie var ett undersökande (vår 

översättning av inquiry) arbetsätt, vilket grundar sig på att man ska engagera sig i andras 

lösningar.  

 

Sammanfattning 
I tabellen nedan sammanfattas de scaffoldingstrategier som identifierats i de olika studierna. 
 

Tabell 1 

Scaffoldingstrategi Kommentarer 

Nertoning av auktoritet Genom användandet av ”vi” och ”jag vet inte” 

Upprepning  Av elevernas förklaringar 

Klargöring av förklaringar Hör ihop med upprepning då upprepningen i 

vissa fall klargjorde. 

Uppmuntring Uppmuntring av utvecklande svar, både 

korrekta och inkorrekta 

Styrning Styr lektionen mot relevant innehåll 

Användandet av korrekt matematiskt språk Ingår i styrning 

Införande av relevant matematiskt innehåll Ingår i styrning 

Anpassning av nivå  Innehållet i diskussionen ligger på en hanterbar 

nivå för eleverna 

Sammanfattning Sammanfattning av nyckelaspekter 

Påbyggnad av elevernas kommentarer  

Hintar och omformuleringar av frågor Kan både vara positivt och negativt beroende 

på hur ledande hintarna är 
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Skapande av gemenskap  

Accepterar elevernas svar utan värdering Bidrar till skapandet av en gemenskap 

Modellering Läraren visar/framhäver det önskvärda 

beteendet 

Positiv feedback Kan ses som del i uppmuntringen 

Användning av elevexempel För att belysa önskvärt beteende 

Påminnelser om vad som förväntas Behövs speciellt i början innan eleverna blivit 

självständiga 

6.3 Matematikundervisning i Kina, Taiwan, Japan och Sydkorea 

I de studerade artiklarna från Kina, Taiwan, Japan och Sydkorea framträder en tydlig struktur i 

hur lektionerna är upplagda. Lin och Li (2009) utförde klassrumsobservationer i sex klassrum i 

”primary school” (i Sverige motsvarande F-klass-åk 5) i Taiwan och kom fram till att 

karaktäristiskt för alla klassrum var sättet undervisningen strukturerades på. En typisk lektion 

började med en genomgång av föregående lektion. Därefter presenterades problemet för dagen, 

som ofta var uppbyggt från föregående lektions arbete, och eleverna fick lösa problemet antingen 

själva eller i grupp. Eleverna fick sedan förklara sina lösningar och tankar för varandra och till sist 

avslutades lektionen med en summering av viktiga lärdomar. Även Pang (2009) kunde i sin studie, 

som utfördes i Sydkorea, se en liknande struktur i undervisningen som den Lin och Li (2009) 

uppmärksammade. Pang (2009) kunde i sina observationer urskilja en klar struktur i lektionen, 

vilket var en tillbakablick på föregående lektion, introducering av nya matematikaktiviteter som 

genomfördes individuellt eller i grupp och till sist helklassdiskussion och sammanfattning.  I 

Pangs studie observerades och intervjuades ursprungligen 15 lärare, därefter valdes fem stycken 

ut och till sist valdes en enskild lärare ut för att studeras närmare. De fem lärarna bedrev relativt 

likartad undervisning, men de skilde sig åt när det gällde i vilken utsträckning de använde sig av 

elevernas idéer som utgångspunkt i klassrumssamtalet. Läraren som slutligen valdes ut var den 

som ansågs vara mest framgångsrik och hon undervisade i ”sixth grade” (i Sverige motsvarande 

åk 7). 

I Kina, studerade Li och Li (2009) en prisbelönt matematiklektion som genomförts i ”eight 

grade” (i Sverige motsvarande åk 7). Även i denna studie var strukturen mycket lik den som både 

Lin och Li (2009) och Pang (2009) observerade i sina studier. Li och Li (2009) kunde urskilja tre 

segment i lektionen: introduktion av ämnet (genom introducering av ett problem), utvecklandet 

av procedurregler (genom fortsatt problemlösning) samt träning (ytterligare problemlösning med 

varierade problem) och sammanfattning. Läraren organiserade problemen på ett sätt som följde 

lektionens syfte och även så att de stegvis ökade i svårighetsgrad. Problemen valdes inte ut 

slumpmässigt utan baserades på lärarens kunskaper i det aktuella ämnet och hur det förhöll sig till 

eleverna. 

Eftersom bakgrunden tar upp att användandet av en matematikbok i den svenska 

matematikundervisningen kritiseras var det intressant att se vad för sorts uppgifter några av 

PISA:s toppländer arbetar med. Lin och Li (2009) beskriver att de problem som användes i 

undervisningen valdes i de flesta fall ut ifrån läroböcker, men reviderades av lärarna. Av totalt 276 

uppgifter var 153 av denna karaktär. 42 uppgifter var direkt tagna från läroboken och 55 

uppgifter var designade av läraren. 26 uppgifter av de 276 uppgifterna var uppgifter som skapats 
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av elever eller elever och lärare tillsammans. Även läraren i Li och Lis (2009) studie använde en 

lärobok, men istället för att följa läroboken fullt ut omarbetade han dess innehåll så som han 

ansåg det passa lektionen. I det innehåll han undervisade, lyckades han identifiera både 

nyckelaspekter och aspekter som kunde vara svåra för eleverna att förstå. Precis som läraren i Li 

och Lis studie var läraren i Pangs (2009) studie duktig på att omstrukturera innehållet i 

matematikboken för att framhäva vissa matematiska poänger. 

I artiklarna från de framgångsrika ostasiatiska länderna kan man se att den muntliga 

kommunikationen har en framträdande roll trots användandet av matematikbok. I Lin och Lis 

(2009) studie valde läraren ut lösningar till en helklassdiskussion där det var lika stort fokus på 

lösningen och på själva processen i uträkningarna av problemen. Alla lösningar redovisades av 

eleverna och inte av lärarna. I helkassdiskussionerna bad lärarna eleverna förklara hur de kom 

fram till sina lösningar och eleverna uppmuntrades att förklara hur de resonerat och vilka 

skillnader som fanns mellan de olika lösningarna. Även läraren i Pangs (2009) studie använde 

helklassdiskussioner för att låta eleverna resonera kring olika lösningsstrategier och hur effektiva 

de olika metoderna var i förhållande till varandra. Läraren uppmuntrade genomgående eleverna 

att dela med sig av sina lösningar, dock fick de inte utforska helt fritt utan läraren ville att de först 

skulle tänka igenom hur uppgiften skulle kunna lösas för att därefter pröva sina idéer. 

Anledningen var att eleverna inte rutinmässigt skulle lösa uppgiften, utan även reflektera kring 

innehållet. Läraren uttryckte själv att hon ville att eleverna inte endast skulle genomföra en 

algoritm utan att de skulle ha en djupare förståelse för vad de genomfört. 

 

Precis som lärarna i Lin och Lis (2009) och i Pangs (2009) studie bad läraren i Li och Lis (2009) 

studie eleverna presentera sina lösningar för klassen och resonera samt diskutera olika 

tillvägagångssätt. Ytterligare en studie från Ostasien är Shimizus (2009) studie som utfördes i 

Japan. I studien deltog tre lärare och 60 elever från ”junior high” (i Sverige motsvarande åk 7-9) 

Lektionerna spelades in och utgicks från i intervjuer med lärare och elever. Även denna studie 

visar att helklassdiskussioner förekom och att dessa diskussioner var något som eleverna ansåg 

vara viktigt för att det skulle bli en bra lektion. Det framkom även att eleverna ansåg det viktigt 

att få presentera sin lösning för att lektionen skulle vara en bra lektion. Även lärarna tillfrågades 

angående vad de ansåg känneteckna en bra lektion. En av lärarna framhöll vikten av att eleverna 

fick tänka och lösa uppgifter tillsammans med sina klasskamrater och en annan att ett gemensamt 

mål för både lärare och elever var viktigt. Det som lärare värdesatte var således det som även 

eleverna värdesatte. När lärarna valde att framhäva vikten av att kommunicera med och lyssna på 

andra, var det också det som eleverna började värdesätta.  

 

Sammanfattning 

Resultatet av de studier som studerats ovan visar att undervisningen i Kina, Taiwan, Japan och 

Sydkorea var tydligt strukturerad och att strukturen inbjöd till kommunikation. Arbetet utgick i 

många fall från en matematikbok, men läraren omarbetade ofta uppgifterna för att de skulle passa 

in i undervisningen. Helklassdiskussioner där eleverna delade med sig av sina lösningar och 

resonerade kring dessa var ett tillfälle som skapade god kommunikation och lärarna uppmuntrade 

hela tiden eleverna att dela med sig av sina lösningar.  
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7. Diskussion 

Under denna rubrik kommer metod och resultat att diskuteras.  

7.1 Metoddiskussion 

Nedan följer samma rubriker som redovisas i metoddelen och dessa diskuteras närmare genom 

reflektioner kring styrkor och svagheter i denna studie. 

7.1.1 Datainsamling 

En svaghet i genomförandet av studien är att syftet och frågeställningarna i utgångsläget var 

oklara. Det resulterade i väldigt breda sökningar och ett stort antal träffar. Till en början hölls en 

viss struktur, men efterhand som artikelmassan växte blev det mer och mer problem att bibehålla 

den strukturen då textmassan upplevdes överväldigande. Arbetet med sökningarna blev därför 

väldigt tidskrävande. En del i detta är bristen på erfarenhet angående hur man skriver denna typ 

av arbete. Efter hjälp från handledare framkom dock till sist en klarare bild av studiens syfte och 

frågeställningar, vilket underlättade sökningarna.  

 

Genom att vissa sökningar hade en tidsram för när artiklarna skulle vara publicerade kan artiklar 

som är relevanta för studien ha förbigåtts, vilket kan ses som en svaghet. Tidsramen sattes dels 

för att begränsa antalet träffar och dels för att relativt ny forskning bedömdes som mest relevant. 

7.1.2 Databearbetning 

För att ge en överblick av artiklarna och sökningarna skapades tabeller, både för artikelöversikter 

och för sökhistorik. Dock har enbart de sökningar som i slutändan resulterade i att en eller flera 

artiklar valdes ut förts in i sökhistorikstabellen. Man kan alltså inte se sökningar utöver dessa. 

Denna del av processen redovisas inte, vilket kan ses som en svaghet i studien. Detta kändes inte 

som relevant information att ge, men andra kan vara av en annan åsikt. När tanken väl uppstod 

att detta skulle kunna vara av intresse hade redan en stor del av sökningarna genomförts och de 

sökningar där inga artiklar valts ut hade inte dokumenterats. Detta gjorde att en fullständig 

redovisning av dessa sökningar inte var möjlig.  

 

De artiklar som har använts i kunskapsöversikten kommer till största del från USA. Sex artiklar 

kommer från USA, en från Finland och två från Australien. Det hade varit intressant att ta med 

någon artikel från Sverige men ingen lämplig artikel som kunde besvara studiens frågeställningar 

hittades. Det behöver dock inte ses som en svaghet att det inte används någon forskning från 

Sverige då studiens frågor inte specifikt studerar svenska förhållanden. Dessutom kan resultaten 

från de använda artiklarna överföras på svensk undervisning. Det faktum att en stor del av 

artiklarna kommer från USA kan ses som en svaghet då undervisningen, lärare och elever kan 

vara påverkade av den amerikanska kontexten. Utöver de nämnda nio artiklarna användes 

ytterligare fyra artiklar, en från Kina, en från Taiwan, en från Sydkorea och en från Japan, 

eftersom vi ville studera matematikundervisningen i dessa länder.  När artiklar för att studera hur 

matematikundervisningen såg ut i dessa länder söktes så hittades först en artikel från Sydkorea i 

tidskriften ZDM Mathematics Education. I samma tidskrift och i samma nummer påträffades även 
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artiklar som rörde matematikundervisningen i Japan, Taiwan och Kina. En brist i 

tillvägagångssättet kan i det här fallet vara att när artiklarna som ansågs besvara studiens 

frågeställning hittats genomfördes det inte fler sökningar. Anledningen till att det inte 

genomfördes ytterligare sökningar var att dessa artiklar gav den inblick i Ostasiens undervisning 

som ansågs behövas för kunskapsöversikten.  

 

I studien har det ingått både kvalitativa och kvantitativa studier och studier med en blandning 

mellan de två. Bryman (2011, s.369) menar att det ofta är svårt att generalisera en kvalitativ 

studies resultat då det ofta är bundet till en specifik situation och miljö. Detta gör att även denna 

studies resultat är begränsat i sin generaliserbarhet. Något annat som påverkar 

generaliserbarheten är det faktum att flera av studierna som granskats har relativt få deltagare och 

att vissa av studierna utfördes under en kort tidsperiod. Flera av studierna framhävde också 

framgångsexempel, vilket inte styrker generaliserbarheten. Det som styrker generaliserbarheten är 

att flera av studierna visar på liknande resultat. 

 

En av de källor som ingår i studien, Smart och Marshall (2012), är en studie som undersöker 

lärarens frågor och deras påverkan på elevers kognitiva deltagande under 

naturkunskapsundervisning. Även om denna källa inte specifikt berör matematikämnet är den 

ändå relevant, då de olika frågetyper som användes i naturkunskapen kan föras över till 

matematikundervisningen och dess innehåll. Smart och Marshalls resultat har dessutom flera 

likheter med de resultat som framgått i andra studier angående matematik, vilket gör att 

användandet av denna artikel är befogat. Inte heller Gillies och Haynes (2015) studie är utförd 

inom matematikundervisningen utan här studeras undervisningen inom samhällskunskap. 

Resultatet visar på att en god förmåga i att ställa frågor inte alltid kommer av sig själv, utan det 

kan behövas speciell utbildning i detta, vilket även flera studier gällande matematik visar på. Om 

man studerar typen av frågor som lärarna blev instruerade att använda sig av, och som de lärde 

eleverna, ser man att dessa kan överföras till matematikundervisningen.  

7.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat i förhållande till dess syfte och frågeställningar. Syftet är 

att genom en kunskapsöversikt studera hur lärare kan arbeta för att främja muntlig 

kommunikation i matematikundervisningen. Frågeställningarna är hur elevers muntliga 

kommunikation påverkas av vilka frågor läraren ställer samt på vilka sätt läraren kan använda sig 

av scaffoldingstrategier för att främja elevers deltagande i den muntliga 

klassrumskommunikationen. Den sista frågeställningen är hur matematikundervisningen ser ut i 

Kina, Taiwan, Japan och Sydkorea och hur lärare arbetar för att främja den muntliga 

kommunikationen i dessa länder. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att lärares frågor har ett starkt samband med hur eleverna 

deltar i klassrumskommunikationen och i resultatet ges flera exempel på hur läraren kan 

uppmuntra och stötta elevdeltagande. Resultatet visar också att den muntliga kommunikationen 

är framträdande i de ostasiatiska länder som studerats. Lärarna i dessa länder arbetade aktivt med 

att främja kommunikationen, vilket eventuellt kan vara en bidragande faktor till deras goda 

resultat. 
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7.2.1 Frågors påverkan på kommunikationen 

Denna studie riktar bland annat in sig på lärares frågor och deras påverkan. I resultatet 

framkommer det tydligt att typen av frågor man använder påverkar kvalitén på svaren man får av 

eleverna. Eftersom detta framträder i flera av studierna som granskats kan detta ses som ett 

tillförlitligt resultat.  I flera av studierna hade lärarna genomgått någon form av utbildning för att 

förbättra sina frågestrategier och sin medvetenhet. I till exempel Gillies och Haynes (2010) studie 

visade sig detta ge bra resultat som också färgade av sig på eleverna som tog efter lärarna. 

Betydelsen av lärarens frågor blev här extra tydlig då det som skilde de två grupperna som 

jämfördes åt var just att en av lärarna använde sig av speciella frågestrategier, vilket resulterade i 

bättre resultat. Av detta kan man dra slutsatsen att det inte är en självklarhet att lärare och elever 

vet hur man skapar och upprätthåller en god kommunikation, utan detta är något som kräver 

träning både för lärare och för elever. Detta knyter an till det som tidigare nämns i bakgrunden 

där Wistedt (1996, s.67) poängterar att man inte kan förvänta sig att elever ska kommunicera bara 

för att man sätter dem i grupp, och även Boaler (2012, s.51) menar att det krävs viss organisation 

för att få god kommunikation att uppstå.  

 

Överlag visar resultatet att de sonderande frågorna är de frågor som ger bäst resultat när det 

gäller att få eleverna att utveckla sina svar och därigenom få en uppfattning om deras förståelse. 

De sonderande frågorna kan kopplas till de frågor som Alexander (2016) menar är karaktäristiska 

för Dialogic Teaching. Även Alexander menar att dessa frågor ger utvecklade svar och Bakker 

m.fl. (2015, s.1048) framhåller att möjligheten att få delta i dialoger är oerhört viktigt för att 

elevernas tänkande ska utvecklas. Resultatet visar dock på att andra sorters frågor fyller andra 

typer av funktioner. I både Sahin och Kulms (2009) studie och i Muhonen m.fl.:s (2016) studie 

framkommer det att IRF-strukturen med sitt klassiska fråga-svara-mönster användes av lärarna. 

Det är även intressant att se att både IRF-frågorna och de sonderande frågorna lyfts fram som 

verktyg för att få en uppfattning av elevernas kunskaper och förståelse. Dessa frågor kräver svar 

på olika nivåer, men då djupet i en elevs kunskaper även kan variera kan olika sorters frågor 

användas för att kommunicera innehåll på olika nivåer. Detta innebär att även om man ska sträva 

efter det kommunikativa klassrum som Alexander talar för i Dialogic Teaching, kan även annan 

typ av kommunikation fylla ett syfte. Det viktigaste är att läraren är medveten om vad för slags 

frågor hen ställer och vad frågorna har för funktion. Inga frågor kan egentligen ses som dåliga, så 

länge inte undervisningen domineras av en viss typ av frågor.  

7.2.2 Scaffoldingstrategiers påverkan på kommunikationen 

I resultatet kan man se flera olika scaffoldingstrategier som lärarna använde sig av (se tabell 1), 

men som framkommer i Muhonen m.fl.:s (2016) studie var det inte alltid läraren lyckades med att 

stötta på rätt sätt för att uppnå en god kommunikation. Muhonen m.fl. nämner att läraren ibland 

la sig på en för hög nivå över elevernas kunskapsnivåer och att detta hade en negativ inverkan på 

kommunikationen. Som nämns i bakgrunden hävdar Vygotsky (1978, s.37) att det är av stor vikt 

att man både tar reda på var eleven befinner sig, den aktuella zonen, och vart eleven kan nå, den 

proximala zonen. Bara genom att veta var eleven befinner sig kan man erbjuda rätt stöttning på 

rätt nivå för att hjälpa eleven framåt. De olika scaffoldingstrategierna som redogörs för i 

resultatet inriktar sig på att stötta både process och innehåll. Vissa av strategierna som till 

exempel nertoning av auktoritet, skapandet av gemenskap och användning av elevexempel är mer 
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inriktade på process, medan till exempel tillförandet av matematiskt språk, matematiskt innehåll 

och sammanfattning riktar in sig på innehåll. Detta knyter an till den balansgång mellan process 

och innehåll som diskuterades i Sherins (2002) studie. Denna balansgång är som sagt inte 

oproblematisk. Det krävs en skicklig lärare som bör lägga fokus både på process och på innehåll 

för att stötta eleven på bästa sätt i hens proximala utvecklingszon och för att stimulera till en 

givande kommunikation i undervisningen.  

7.2.3 Matematikundervisning i Kina, Taiwan, Japan och Sydkorea 

Anledningen till att studera de framgångsrika ländernas undervisning är för att se hur lärarna 

arbetar för att främja den muntliga kommunikationen. Resultatet visar på att kommunikation 

förekommer i stor utsträckning och att det i flera av länderna finns en struktur i undervisningen 

som inbjuder till mycket kommunikation. Dock kan man utifrån resultatet inte med säkerhet säga 

att kommunikationen i klassrummet är den faktor som gett länderna deras goda resultat, utan 

bara att den kan ha en viss påverkan. Man måste ta med i beräkningen att man inte vet i vilken 

utsträckning till exempel kultur och utbildningssystem inverkar på resultatet och denna studie ger 

inte en heltäckande bild. I TIMSS (Skolverket, 2012, s.104) undersökning kan man till exempel se 

att det både i Sydkorea och i Japan är vanligt med privatundervisning utanför skoltid, vilket kan 

påverka. Skolmoralen är en annan faktor som kan påverka resultaten. I bakgrunden framkommer 

det att svenska elever inte var motiverade att genomföra PISA-provet eftersom det inte gynnade 

dem, men eleverna i Ostasien kan eventuellt ha haft en högre motivation för att prestera sitt 

bästa.  

 

I bakgrunden tas det även upp hur användandet av matematikboken har kritiserats på grund av 

ensidig färdighetsträning. Dock kan man i både Lin och Lis (2009), Pangs (2009) och Li och Lis 

(2009) studier se hur lärarna använde matematikboken i sin undervisning, men att de granskade 

och reviderade uppgifterna för att passa undervisningen. I bakgrunden lyfts problematiken kring 

att en undervisning styrd av matematikboken gör att läraren hamnar i skymundan och att 

eleverna endast får ta del av det matematiska innehåll som finns i boken (Johannson, 2011), dock 

kan man i resultatet se att rik kommunikation kan uppstå även med en matematikbok som grund 

där läraren lyfter relevant innehåll och har en klar vägledande roll i klassrummet. Om lärare 

använder matematikboken på det sätt som lärarna i Ostasien gör behöver den inte ha en negativ 

inverkan på kommunikationen. I Korea är endast en matematikbok godkänd för-användning i 

deras ”elementary school” (8-13 år) (Pang, 2009), medan Sverige har flera olika, och som 

poängteras av Johansson (2011, s.181) finns det inget krav på officiell granskning av läromedel i 

Sverige. En tanke som väcks är att matematikläromedel från början borde utformas på ett sätt 

som i större utsträckning gör dem lämpliga för diskussion. På det sättet skulle den trygghet och 

den struktur som många elever och lärare känner sig trygga med till viss del kunna bibehållas 

samtidigt som möjligheten till kommunikation i klassrummet skulle öka.  
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8. Slutsats och implikation  

Slutsatsen är att läraren spelar en avgörande roll för uppkomsten av god kommunikation och att 

hen både genom sina frågor och genom övriga scaffoldingstrategier har möjligheten att främja 

den muntliga kommunikationen i klassrummet, dock är detta inte okomplicerat. Det krävs en 

medvetenhet om sitt handlande och vilka frågor samt scaffoldingstrategier man använder sig av. 

Det krävs också väl planerade och strukturerade lektioner där den skickliga läraren stöttar process 

och innehåll och har dessa två i fokus. Den forskning som studerats från några av de länder som 

har stor framgång inom matematik i PISA och TIMSS visar att undervisningen där utformas för 

att ge rum till den muntliga kommunikationen, men undervisningen utgår ändå till viss del utifrån 

en matematikbok. Slutsatsen är att matematikboken inte utesluter ett kommunikativt klassrum, 

utan att det går att kombinera de båda. Lärarna i dessa länder arbetade på relativt liknande sätt 

som lärarna i de andra studierna från t.ex. USA och Australien. I de ostasiatiska artiklar som 

studeras i den här studien framhävs framgångsexempel, men i en jämförelse med de övriga 

artiklarna framkom inget revolutionerande i undervisningen. Det som framhävdes var strukturen 

på lektionerna. Slutsatsen är att lärarna i de ostasiatiska länderna inte arbetade med att främja 

kommunikationen på ett mer utmärkande sätt än de andra lärarna i de andra studierna. Eftersom 

det är framgångsexempel som lyfts i artiklarna som studerats kan denna kunskapsöversikt inte 

svara på frågan hur undervisningen ser ut överlag i de olika länderna.  

 

Denna studie har betydelse för läraryrket då den ger en inblick i hur undervisningen kan 

organiseras och bedrivas för att främja den muntliga kommunikationen. Även om studien inte är 

en handbok, kan den ge en tankeställare då den visar på de fördelar som kan komma ur en mer 

kommunikativt inriktad undervisning. Genom den här studien har en kunskapsbas påbörjats, 

men det finns mer att lära kring det aktuella ämnet och även andra aspekter av kommunikation 

kan då studeras. Eftersom det framkommit att svensk matematikundervisning i stor utsträckning 

bedrivs genom enskilt arbete i matematikboken hade det som framtida forskning varit intressant 

att gå ut i verksamheten och bedriva en undervisning med utgångspunkt i det kommunikativa 

arbetssätt som framkommit i denna studie. Det som skulle kunna undersökas är elevernas 

inställning till arbetssättet och dess påverkan på elevernas matematikkunskaper. Även lärarnas 

inställning till matematik hade varit intressant att studera för att se om det finns ett samband 

mellan lärarens inställning och på vilket sätt läraren bedriver sin undervisning.  
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anställd i public 

kindergarten, 

undervisningserfarenhet 

minst 3år i kindergarten, 

stort intresse för 

matematikutbildning och 

hennes vilja att bli 

observerad och 

intervjuad. 

 

Genomfördes i USA 

En nyckelstrategi 

för kommunikation 

är ett tillåtande 

klassrumsklimat. 

Utmanande 

uppgifter som 

skapar diskussioner 

visar hur eleverna 

tänker. Öppna 

frågor som tillåter 

elever att prata om 

sina idéer och 

utveckla deras 

matematiska 

tänkande är viktiga. 

Frågor som “varför 

”och ”hur” är bra 

för att eleverna ska 

sätta ord på sina 

tankar och leda 

dem mot rätt 

tänkande. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga B4 

Publikationsår/utgivare Databas (er) 

Sökord/kriterier/inklusions-

och exklusionskriterier 

Författare Titel Syfte Metod Urval/bortfall Resultat/Slutsats 

2009 

 

Journal of Teacher 

Education 

Hittades genom 

referenslistan i en annan 

artikel 

Finns på online.sagepub.com 

Megan L. 

Franke 

 

Noreen 

M. Webb 

 

Angela G. 

Chan 

 

Marsha 

Ing 

 

Deanna 

Freund 

 

Dan 

Battey 

Teacher 

Questioning to 

Elicit Students’ 

Mathematical 

thinking in 

Elementary 

School 

Classrooms 

Syftet är att titta 

närmre på de 

frågor som 

lärare ställer när 

de samtalar med 

sina elever och 

även studera i 

vilken 

utsträckning 

eleverna deltar i 

relation till 

lärarens frågor 

Kvalitativ metod i form av 

videoobservation och övrig 

ljudupptagning. Ett 

kodningsschema användes 

och observationerna 

delades in i segment. 

Speciellt observerades 

uppföljningsfrågorna som 

läraren ställde. Till sist 

identifierades fyra olika 

frågetyper. 

Tre lärare valdes ut att 

delta i studien baserat på 

att de kom från liknande 

skolor, undervisade på 

liknande sätt och 

liknande innehåll, men 

skilde sig åt när de kom 

till hur eleverna 

presterade på 

algebraprov. Alla 

skolorna låg i ett 

lågpresterande 

skoldistrikt. Lärarna var 

alla deltagare i ett 

utvecklingsarbete i 

algebra.  

 

Genomfördes i USA 

Resultatet visade att 

lärarens frågor spelade stor 

roll för hur utvecklade 

elevernas svar blev. Lärarna 

ställde frågor i lika stor 

utsträckning vare sig 

eleverna hade gett ett 

korrekt eller inkorrekt svar. 

Beroende på vilken 

frågetyp som användes 

blev det dock olika resultat. 

Vissa frågor ledde till mer 

explicita svar och vissa 

frågor vägledde eleverna 

från ett felaktigt svar till ett 

korrekt. Slutsatsen blev att 

lärares frågor kan stötta 

elevers matematiska 

förståelse och genom att 

studera vad elever gör och 

säger i förhållande till 

lärarens frågor kan 

förståelsen kring hur lärare 

kan stödja elevernas 

förståelse genom dialog 

öka. 

 

 

 

 

 



 

Bilaga B5 

Publikationsår/utg

ivare 

Databas (er) 

Sökord/kriterier/inklusions-och 

exklusionskriterier 

Författare Titel Syfte Metod Urval/bortfall Resultat/Slutsats 

2013 

 

Journal of Science 

Teacher Education 

ERIC 

 

sökord: “teacher questioning” 

AND discourse 

 

Inklusionskriterier: 

Peer-reviewed only  

2007-2016 

Julie B. 

Smart, 

Jeff c. 

Marshall 

Interactions 

between 

classroom 

discourse, 

teacher 

questioning 

and student 

cognitive 

engagement 

in middle 

school 

science 

Syftet med studien var att 

undersöka lärarens roll i att 

främja 

klassrumskommunikation 

som stöttar elevers 

kognitiva processer i NO-

klassrummet på 

mellanstadiet. 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

studie. Datan 

samlades in 

genom 

observationer 

som kodades 

individuellt av 

medlemmarna i 

forskarteamet 

och sen 

jämfördes. Bl.a. 

användes 

analysverktyget 

EQUIP. 

10 mellanstadielärare från två 

olika skolor som var med i ett 

utvecklingsprogram med fokus 

på att förbättra kvalitén i 

matematik- och 

naturkunskapsundervisningen. 

Alla lärarna var kvinnor med 

undervisningserfarenhet från 1 -

35år. 

 

Genomfördes i USA 

Resultatet visade att 

lärarens frågenivå 

hade ett positivt 

samband med 

elevernas kognitiva 

nivå. I de kvalitativa 

resultaten gavs det 

exempel på hur läraren 

t.ex. omdirigerade 

frågor och riktade 

dem mot klassen, 

ställde en rad frågor 

för att stötta eleverna i 

att formulera en 

förklaring, tog tillvara 

på elevfrågor för att 

bygga vidare på 

undervisningen och 

uppmuntrade eleverna 

att ta hjälp av 

varandra. Slutsatsen 

blev att man genom 

att utgå från 

kommunikationen 

som läraren främjade 

kunde förutse den 

kognitiva nivå som 

man sedan kunde 

observera.  

 

 



 

Bilaga B6 

Publikationsår/utgivare Databas (er) 

Sökord/kriterier/inklusions-

och exklusionskriterier 

Författare Titel Syfte Metod Urval/bortfall Resultat/Slutsats 

2010 

 

Instructional Science 

Summon 

 

Sökord: mathematics AND 

communication AND 

students AND questions 

AND roles AND concepts 

 

Inklusionskriterier: fulltext, 

peer-reviewed, 

tidsskriftsartikel, education, 

2010-2016 

 

Robin M. 

Gillies 

 

Michele 

Haynes 

Increasing 

explanatory 

behaviour, 

problem-

solving, and 

reasoning 

within 

classes using 

cooperative 

group work 

Syftet var att 

avgöra om lärare 

som utbildats i att 

ställa strategiska 

frågor för att 

utmana barns 

tänkande och 

stötta deras 

lärande visar mer 

verbala beteenden 

som leder till 

lärande hos barnen 

än de lärare som 

inte deltog i denna 

utbildning. Syftet 

var också att 

avgöra om elever 

som utbildades i 

att ställa strategiska 

frågor visade mer 

förklarande 

beteende än elever 

som inte tränats 

och om de visade 

mer avancerat 

tänkande, 

resonemang och 

förmåga att lösa 

problem. 

Kvantitativ studie då 

resultatet bestod av statistik. 

Lärarna blev ljudinspelade två 

gånger under ca 45 min. 

Elever från två små grupper i 

varje klass blev också 

ljudinspelade och det var 

samma grupper vid båda 

tillfällena. Lärarnas 

inspelningar kategoriserades i 

sex olika kategorier.( control, 

discipline, mediates, 

encourage, question, 

maintenance) Elevernas 

inspelningar analyserades och 

kategoriserade i fem olika 

kategorier.(elaboration, 

questions, short response, 

engages, direction) 

I studien ingår 31 

mellanstadielärare från 7 

skolor i Australien. 9 män 

och 22 kvinnor med 

undervisningserfarenheten 

varierade från 1-21år. 615 

elever i 12 års ålder deltog 

i studien. 

 

Genomfördes i Australien 

Lärarna som hade fått 

utbildning använde 

betydligt mer 

medierande beteende 

än lärare som inte fått 

utbildning. Det råder 

inget tvivel att lärare 

spelar en nyckelroll i 

aktivt främja samtal 

bland studenter och 

uppmuntra dem att 

förklara sitt tänkande. 

Eleverna som ingick i 

utbildningen deltog i 

mer bearbetning av 

lösningar än de elever 

som inte ingick i 

utbildningen. Det 

verkar som att när barn 

utsätts för frågor som 

utmanar deras 

tänkande och stöttar 

deras lärande, inser de 

vikten av att svara med 

mer fullständiga och 

detaljerade svar än de 

tidigare gjorde. 

 



 

 

Bilaga B7 

Publikationsår/utgivare Databas (er) 

Sökord/kriterier/inklusions-

och exklusionskriterier 

Författare Titel Syfte Metod Urval/bortfall Resultat/Slutsats 

2008 

Journal of Mathematics 

Teacher Education 

 

ERIC 

mathematics AND probing 

questions 

 

Alpaslan 

Sahin    

Gerald 

Kulm 

 

Sixth grade 

mathematics 

teachers’ 

intentions and 

use of 

probing, 

guiding, and 

factual 

questions 

 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

kännetecken för 

undersökande 

frågor och 

vägledande frågor 

och utveckla 

definitioner för 

dem och lärares 

avsikter med att 

använda frågorna. 

 

Det använder en mix 

av både kvalitativa 

och kvantitativa 

metoder för 

datainsamling och 

analys. Videofilmade 

lektioner 

transkriberades och 

analyserades. Alla 

frågor från lärarna 

kodades i följande 

kategorier: 

undersökande frågor, 

vägledande frågor 

och frågor som 

kräver korta svar. 

I studien ingick två 

kommunala skolor. Det var två 

lärare som medverkade. Den 

första var en kvinna med 

många års 

undervisningserfarenhet. I 

hennes klass gick 10 flickor 

och tio pojkar. Den andra 

läraren var en man som 

undervisade sitt första år. I 

hans klass gick 16 fickor och 

13 pojkar. 

Genomfördes i USA 

Resultatet visar att lärare 1 

använder sig mest av 

frågor som kräver korta 

matematiska svar. Minst 

använder hon sig av 

vägledande frågor. 

Resultatet visar också när 

under lektionen de olika 

frågorna används.  Lärare 

2 använde även han mest 

frågor som kräver korta 

svar och minst vägledande 

frågor. Lärarna fick sedan 

se tre videoklipp och 

förklara varför de använde 

sig av de olika frågorna. 

Deras svar finns 

redovisade i resultatet. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga B8 

Publikationsår/utgivare Databas (er) 

Sökord/kriterier/inklusions-

och exklusionskriterier 

Författare Titel Syfte Metod Urval/bortfall Resultat/Slutsats 

2002 

 

Kluwer Academic 

Publishers: Journal of 

mathematics teacher 

education 

ERIC 

 

sökte: mathematics AND 

discourse community 

 

Inklusionskriterier: academic 

journals 

Miriam 

Gamoran 

Sherin 

A balancing 

act: developing 

a discourse 

community in 

a mathematics 

classroom 

Syftet med studien 

är att studera hur 

spänningen mellan 

en lärares fokus på 

processen i det 

matematiska 

samtalet och hans 

fokus på innehållet 

i det matematiska 

samtalet tog sig 

uttryck. 

Kvalitativ metod i form av 

videoobservation användes 

och fältanteckningar fördes. 

Under året som studien 

gjordes intervjuades läraren 4 

gånger. Forskarna möttes en 

gång i veckan för att diskutera 

vad som ägde rum i 

klassrummet. Läraren förde 

också en form av dagbok 

under läsåret. Vidare kopierade 

forskarna alla uppgifter och 

over-headbilder som användes 

i klassrummet. 

En lärare och hans 

åttondeklass deltog. 

Totalt observerades 

78 lektioner under ett 

läsår. Man kan säga 

att studien ägde rum 

som följd av ett annat 

projekt och i detta 

projekt hade läraren, 

som studeras i 

studien, deltagit. 

 

Genomfördes i USA 

Resultatet blev att man 

under läsåret kunde se 

att läraren skiftade 

fokus och betonade 

process och innehåll 

olika under olika 

lektioner. Under vissa 

perioder lyckades han 

uppnå en balans 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga B9 

Publikationsår/utgivare Databas (er) 

Sökord/kriterier/inklusions-

och exklusionskriterier 

Författare Titel Syfte Metod Urval/bortfall Resultat/Slutsats 

2009 

 

ZDM: Mathematics 

Education 

 

Hittades via ”Good 

Mathematics instruction in 

South Korea” 

Yeping Li 

Jun Li 

Mathematics 

classroom 

instruction 

excellence 

through the 

platform of 

teaching 

contest 

Syftet med studien var 

att undersöka och 

presentera karaktäristiska 

drag i den typ av 

matematikundervisning 

som värderas högt i 

Kina.  

Kvalitativ metod p.g.a. hur 

enkäten är utformad. Dock 

kvantitativa inslag i form av 

statistik.  Forskarna 

använde sig av en typ av 

enkät som de skickade till 

den deltagande läraren, två 

tävlingsorganisatörer och 

sju matematiklärare. 

Enkäten var utformad för 

att ge utförliga svar och 

hade främst öppna frågor. 

Forskarna granskade även 

den inspelade lektionen. De 

analyserade materialet 

utifrån tre aspekter: 

innehåll, lärarens 

undervisning och eleverna. 

En lärare 

deltog och 

valdes ut p.g.a. 

att hans 

lektion vunnit 

en tävling. 

 

Genomfördes 

i Kina 

Resultatet redogör för de 

aspekter som forskarna 

identifierade i lektionen, vad 

de tillfrågade 

matematiklärarna ansåg vara 

framgångsfaktorerna i 

lektionen samt omdömet som 

lektionen fick från domarna i 

tävlingen. 

Slutsatsen blev att de drag 

som värderades högt i 

matematikundervisningen 

enligt tävlingar var också de 

som värderades högt av de 

lärare som fick granska den 

prisvinnande lektionen. De 

faktorer som gjorde att 

lektionen vann är alltså 

allmänt högt värderade i Kina. 

 

 

 

 

 



 

Bilaga B10 

Publikationsår/utgivare Databas (er) 

Sökord/kriterier/inklusions-

och exklusionskriterier 

Författare Titel Syfte Metod Urval/bortfall Resultat/Slutsats 

2009 

 

ZDM: Mathematics 

Education 

Summon 

 

sökte: “mathematics 

instruction” “South Korea” 

 

Inklusionsktierier: fulltext, 

peer-reviewed, 

tidskriftsartikel, education 

JeongSuk 

Pang 

Good 

Mathematics 

instruction in 

South Korea 

Syftet var att detta 

arbete skulle ligga 

till grund för 

framtida produktiva 

diskussioner inom 

de internationella 

forskarkretsarna. 

Kvalitativ studie och 

forskarna använde sig av 

observationer och intervjuer. 

Lektionerna de observerade 

spelades in och 

transkriberades. Förutom 

intervjuer och 

lektionsobservationer 

spelades även “gruppmöten” 

in där de deltagande lärarna 

diskuterade sina filmade 

lektioner.    

Från början valdes 

15 lärare ut, som 

sedan blev 5 som 

till slut blev en 

lärare. Läraren 

valdes ut för att 

hon ansågs vara 

mest framgångsrik 

framför allt när det 

gällde att involvera 

och utgå från 

eleverna.  

 

Genomfördes i 

Sydkorea 

Resultatet redogör för de 

faktorer som gjorde den 

utvalda lärarens 

undervisning framgångsrik. 

T.ex. att hon omarbetade 

innehållet i 

matematikboken för att 

passa eleverna och det hon 

ansåg att de behövde 

fokusera på. Hon var även 

noga med att de skulle 

utveckla sina svar och hon 

kopplade ihop deras 

lösningar samt 

uppmuntrade dem att 

värdera lösningarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga B11 

Publikationsår/utgivare Databas (er) 

Sökord/kriterier/inklusions-

och exklusionskriterier 

Författare Titel Syfte Metod Urval/bortfall Resultat/Slutsats 

2009 

 

ZDM: Mathematics 

Education 

Hittades via ”Good 

Mathematics instruction in 

South Korea” 

Yoshinori 

Shimizu 

Characterizing 

exemplary 

mathematics 

instruction in 

Japanese 

classrooms 

from the 

learner’s 

perspective 

 

Syftet med studien är att 

undersöka vad som 

karaktäriserar 

exemplarisk 

matematikundervisning i 

Japan, både ur ett 

lärarperspektiv och från 

ett elevperspektiv.  

Både kvalitativa och 

kvantitativa inslag. 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

genomfördes med 

eleverna efter varje 

relevant lektion. 

Lektionerna spelades 

in och utgicks ifrån 

under intervjuerna. 

Även lärarna 

intervjuades. Vid 

analysen av datan 

användes ett 

kodningsschema 

med fem olika 

kategorier plus en 

övrigt. 

I studien deltog tre lärare 

som valdes ut p.g.a. att 

de alla föreläst på 

konferenser, hade aktiva 

roller i studiegrupper för 

lärare och för att de 

bland lärare var kända för 

att bedriva väldigt bra 

undervisning. Två av de 

tre lärarna var män och 

en kvinna och de 

återspeglade på ett 

ungefär 

könsfördelningen i 

huvudpopulationen av 

lärare. Alla tre hade 

undervisat i över 20 år. 

Lärarna undervisade på 

tre olika skolor i Tokyo. I 

studien deltog också 

deras elever, 20 från var 

klass alltså 60 totalt. 

 

Genomfördes i Japan 

Resultatet visade bl.a. att 

nästan hälften av 

eleverna upplevde att 

förståelse och tänkande 

var det som gjorde en 

lektion bra. En fjärdedel 

ansåg gruppdiskussioner 

gjorde lektionen bra. Det 

som framträdde var dock 

att elevernas uppfattning 

om vad som var en bra 

lektion var beroende av 

klassrumspraktiken som 

elever och lärare skapar 

tillsammans. Lärarna 

poängterade elevernas 

tankar kring olika 

lösningsvägar som det 

viktiga och en annan 

lärare betonade vikten av 

ett gemensamt mål för 

lärare och elever. 

Slutsatsen blev att 

elevernas tankar kring 

vad som är en bra 

lektion stämmer överens 

med vad lärare 

värdesätter i sin 

undervisning.     

 



 

Bilaga B12 

Publikationsår/utgivare Databas (er) 

Sökord/kriterier/inklusions-

och exklusionskriterier 

Författare Titel Syfte Metod Urval/bortfall Resultat/Slutsats 

2009 

 

ZDM: Mathematics 

education 

Hittades via ”Good 

Mathematics instruction in 

South Korea” 

Pi-Jen 

Lin 

 

Yeping Li 

Searching for 

good 

mathematics 

instruction at 

primary 

school level 

valued in 

Taiwan 

 

Syftet är att och 

undersöka och försöka 

finna mönster i bra 

matematikundervisning 

som värdesätts i Taiwan. 

Kvalitativ metod där 

lärarna observerades. 

Lektionerna filmades 

och transkriberades, 

totalt 92 lektioner 

användes i slutändan 

som data. Lärarna 

intervjuades också 

och deltog i 

gruppmöten där de 

diskuterade 

lektionerna.   

Sex lärare deltog i 

studien och alla sex 

var deltagare i ett 

professionellt 

utvecklingsprogram. 

 

Genomfördes i 

Taiwan 

Resultatet visade att 

undervisningen utvecklades 

både före, under och efter 

lektionen. Före lektionen 

studerade läraren litteratur 

och granskade läroboken 

samt organiserade 

lektionsinnehållet. Själva 

lektionen började med 

presentation av ett problem, 

därefter lösning av 

problemet antingen enskilt 

eller i grupp, sen diskussion i 

helklass och till sist 

sammanfattning av 

nyckelaspekterna. Slutsatsen 

som drogs var att den 

undervisning som studerades 

hade flera likheter med den 

typen av undervisning som 

generellt sätt uppfattas som 

eftersträvansvärd i Taiwan. 

Det finns flera faktorer som 

motiverar lärarna att utveckla 

sin undervisning, dock är det 

svårt att hitta flera 

framgångsexempel inom 

samma skola.   

 

 



 

 

Bilaga B13 

Publikationsår/utgivare Databas (er) 

Sökord/kriterier/inklusions-

och exklusionskriterier 

Författare Titel Syfte Metod Urval/bortfall Resultat/Slutsats 

2015 

 

ZDM: Mathematics 

education 

ERIC 

 

Sökte: mathematics AND 

scaffolding AND primary 

 

Inklusionskriterier: peer-

reviewed 

Katie 

Makar 

 

Arthur 

Bakker 

 

Dani 

Ben-Zvi 

Scaffolding 

norms of 

argumentation-

based inquiry in 

a primary 

mathematics 

classroom 

Syftet är att söka förstå 

hur en lärare etablerar 

normer för 

argumentationsbaserad 

undersökning (inquiry) i 

klassrummet.  

Kvalitativ metod i 

form av en fallstudie. 

Studien är baserad på 

data från ett större 

projekt där man ville 

förbättra användandet 

av argumentation i 

klassrummet. Empirin 

består av 

videoinspelningar av 17 

lektioner samt tre semi-

strukturerade intervjuer 

med läraren. Ur 

empirin plockades 

relevanta delar ut där 

scaffolding ägde rum 

och dessa delar 

transkriberades. 

En lärare med mer 

än sex års erfarenhet 

i att undervisa 

genom ett 

undersökande 

arbetssätt i olika 

forskningsprojekt. 

Läraren deltog med 

sin klass, en 

fjärdeklass (9-10 år) 

med 26 elever.  

 

Genomfördes i 

Australien. 

Resultatet visade att 

eleverna till en början 

kämpade med arbetssättet, 

men blev mer och mer 

bekväma genom att läraren 

använde sig av olika 

scaffoldingstrategier. 

Läraren använde 

elevexempel för att betona 

önskvärt beteende och 

påminde eleverna om 

förväntningar hon hade 

t.ex. att de skulle motivera 

sina lösningar och bygga 

vidare på sina kamraters 

lösningar. I slutändan hade 

läraren stöttat eleverna mot 

självständighet och hennes 

stöttning behövdes då inte 

i samma utsträckning. 

Slutsatsen blev att det inte 

finns så mycket forskning 

kring hur lärare kan stötta 

eleverna i utvecklandet av 

normer kring ett 

undersökande arbetssätt 

och att studien bidrar med 

en större förståelse för 

detta. 
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