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Sammanfattning 
Ett teoretiskt perspektiv som haft stor betydelse för svensk skola och dess pedagogiska 

inriktning är Vygotskys sociokulturella teori, vilken betonar betydelsen av social interaktion i 

undervisningen (Säljö 2017). Trots detta har traditionellt sett matematikundervisningen i 

svenska klassrum utgått från läroböcker och enskilt arbete (Drath 2011). PISA-undersökningen 

från år 2012 visade att, i jämförelse med de övriga deltagande ländernas resultat, låg svenska 

elevers matematikresultat under genomsnittet (Skolverket 2016a). För att förbättra elevers 

matematikresultat gjordes en nationell satsning, som benämndes matematiklyftet. 

Matematikundervisningen idag tenderar att gå från en ”traditionell undervisning” med 

läroböcker till en undervisning där samtal och diskussioner står i fokus (Drath 2011). Denna 

kunskapsöversikt handlar om att studera vad som kännetecknar forskningen när det gäller en 

kommunikativ matematikundervisning. 

 

Vår kunskapsöversikt riktar sig mot grundskolans tidigare år. Syftet med den är att undersöka 

vad som kännetecknar forskningen när det gäller huruvida en kommunikativ 

matematikundervisning där samtal, resonemang och diskussioner står i fokus, är betydelsefull 

för att stärka elevers matematiska förmåga. Den frågeställning som vi bygger vår 

kunskapsöversikt på är: 

 Vad kännetecknar forskningen om det matematiska samtalets betydelse för att stärka 

elevers matematiska förmåga? 

 

Vidare syftar kunskapsöversikten till att studera några av de pedagogiska modeller som vi sett 

förekommer i den forskning vi studerat. Detta är modeller som lärare kan använda sig av i 

matematikundervisningen för att stärka elevers kommunikativa förmåga. 

 

Efter en systematisk litteratursökning i databaser samt genom manuell sökning inkluderades sju 

vetenskapliga artiklar som ligger till grund för denna kunskapsöversikt. En kartläggning av 

artiklarna gjordes utifrån följande kategorier: ursprungsland, syfte, metod/urval och resultat. En 

analys genomfördes där vi jämförde artiklarna utifrån dessa kategorier. Denna analys ledde till 

en fördjupad analys kring tre artiklars pedagogiska modeller. Dessa modeller är en hjälp till 

lärare för att få till stånd en kommunikativ matematikundervisning. 

 

Samtliga artiklar i kunskapsöversikten pekar mot att det matematiska samtalet har betydelse för 

att stärka elever i deras matematiska kunskaper. Forskningsområdet kännetecknas alltså av att 

samtal och diskussioner ökar elevers engagemang, resonemangsförmåga, ansvarstagande och i 

de flesta fall även den matematiska förmågan.  
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1. FÖRORD 
Denna kunskapsöversikt är utformad genom ett tätt samarbete där diskussioner och reflektioner 

har lett processen framåt. Det är en stor fördel att arbeta tillsammans eftersom fler ögon 

granskar och analyserar artiklarna samt att möjligheter till diskussioner ges. Det har varit en 

trygghet att ha någon att samarbeta med då vi har kunnat stötta och motivera varandra genom 

processen. Vi har gemensamt genomfört litteratursökningen, läst de inkluderade artiklarna, 

gjort kartläggningen och analysen samt kritiskt granskat forskningsområdet. Under hela arbetes 

gång har vi suttit och arbetat tillsammans vilket har lett till att alla delar i kunskapsöversikten 

följer en röd tråd och bildar en helhet. Vår förhoppning är att denna kunskapsöversikt ska bidra 

till en ökad förståelse kring samtalets betydelse för att stärka elevers matematiska förmåga. 

 

 

Maria Berntsson och Therese Brag 

 

Högskolan i Borås 2019 
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2. INLEDNING  
Enligt Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11, 2019) ska 

ämnet matematik bland annat syfta till att utveckla elevers taluppfattning, förmåga att föra 

matematiska resonemang samt deras förmåga att kommunicera matematik i vardagliga 

sammanhang. Sterner, Helenius och Wallby (2014) påpekar att några av skolans viktigaste 

uppdrag är att skapa möjligheter för elever att utveckla en god taluppfattning, 

resonemangsförmåga, problemlösningsförmåga samt kommunikationsförmåga. Hur skapar vi 

då möjligheter för elever att utveckla en god matematisk förmåga? I vår utbildning har vi fått 

kunskap kring samtalets betydelse i matematikundervisningen för att öka elevers matematiska 

kunskaper. Persson och Persson (2012) förklarar att det är viktigt att samtal och diskussion står 

i centrum i matematikundervisningen, det ger elever möjlighet att resonera kring olika 

lösningar, vilket ökar deras förståelse för matematik. Mot denna bakgrund är det betydelsefullt 

att undersöka hur forskningsfältet ser ut när det gäller betydelsen av en kommunikativ 

matematikundervisning. Vår ambition med kunskapsöversikten är således att belysa hur en 

matematikundervisning som fokuserar på det matematiska samtalets betydelse kan stärka 

elevers matematiska förmåga. Utgångspunkten för vårt val av ämne grundar sig i ett pågående 

forskningsprojekt i Varbergs kommun, Matematiksatsningen i Varberg (MASIV). Varbergs 

kommun (2019) förklarar att MASIV är ett projekt som syftar till att stärka elevers 

taluppfattning och matematiska förmåga genom en strukturerad undervisning med fokus på 

elevers resonemangs- och kommunikationsförmåga. Projektet genomförs, från och med 

höstterminen 2019, i samarbete med Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) med 

samtliga elever och lärare i årskurs 1.  

 

2.1. Bakgrund 

Säljö (2017) belyser Vygotskys teoretiska perspektiv som grundläggande för en kommunikativ 

undervisning. I Vygotskys sociokulturella teori betonas social interaktion och kommunikation 

med andra som en betydelsefull del av undervisningen. Genom samarbete och stöttning 

utvecklas elever i sin proximala utvecklingszon. Hattie (2014) poängterar att ett 

klassrumsklimat där elever samtalar, stöttar och hjälper varandra gynnar de allra flesta i sin 

utveckling. Även McIntosh (2008) påpekar att elever utvecklar sin matematiska förmåga bäst 

genom att de samtalar, förklarar för andra hur de tänker samt att de använder sig av olika 

representationer. Användandet av olika representationer såsom konkret material, ord, bild och 

symboler grundar sig i Gardners (1998) teori om människans sju intelligenser. Gardner menar 

att alla lär sig på olika sätt och för att tillgodose alla är det därför viktigt med en varierad 

undervisning.   

 

Kunskapsmätningar från både PISA (Programme for International Student Assessment) och 

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) visar att svenska elever 

mellan år 2000 och 2012 hade den största försämringen av matematikresultat jämfört med 

övriga deltagande länder (Skolverket 2016a, b). En nationell satsning gjordes för att öka elevers 

resultat i matematik. Satsningen innebar kompetensutveckling av matematiklärare och gavs 

namnet Matematiklyftet. Matematiklyftet handlade om kollegialt samarbete och utvecklandet 

av en mer varierad undervisning. Matematiklyftet bidrog till att utveckla elevers kunskaper 

inom matematik (Skolverket 2016c). Under åren 2012-2015 ökade svenska elevers 

matematikresultat och Sverige placerade sig över genomsnittet jämfört med de övriga 

deltagande ländernas resultat (Skolverket 2019a). Den 3 december 2019 publicerades PISA-

resultatet för år 2018. Resultatet visar på en positiv utveckling och matematikresultaten för 
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svenska elever har förbättrats ytterligare jämfört med mätningarna år 2015 (Skolverket 2019b). 

Svensk skola är alltså på rätt väg, men fortfarande krävs det ett vidare arbete för att närma sig 

de högsta resultaten i PISA-mätningarna.  För att nå en långsiktig utveckling är det viktigt att 

varje kommun arbetar vidare med att utveckla de delar som bidragit till de ökade resultaten 

(Skolverket 2016c). 

 

2.2. Syfte och frågeställning 

Kunskapsöversikten syftar till att undersöka vad som kännetecknar forskningen när det gäller 

huruvida en kommunikativ matematikundervisning där samtal, resonemang och diskussioner 

står i fokus, är betydelsefull för att stärka elevers matematiska förmåga. Kunskapsöversikten 

riktar sig mot grundskolans tidigare år. Den frågeställning som vi bygger vår kunskapsöversikt 

på är: 
 Vad kännetecknar forskningen om det matematiska samtalets betydelse för att stärka 

elevers matematiska förmåga? 

 

Efter att vi genomfört vår kartläggning av artiklarna upptäckte vi att tre av dem utgår från olika 

pedagogiska modeller i undervisningen för att få till stånd en kommunikativ 

matematikundervisning. Detta väckte vårt intresse och ledde till en fördjupad analys och 

ytterligare en frågeställning: 

 Vilka modeller kan lärare använda sig av för att stärka elevers kommunikativa 

förmåga? 

 

 

2.3. Begreppsdefinitioner 
Under denna rubrik förklaras några av de begrepp som är centrala i 

kunskapsöversikten. Begreppen kan definieras på olika sätt, de definitioner som presenteras 

nedan är så som vi har valt att begreppen ska förstås i kunskapsöversikten.  

 

Kommunikativ matematikundervisning - en undervisning som bygger på utforskande samtal 

och där samtalen är en del av tankeprocessen (Kilhamn 2019). 
Taluppfattning - tals betydelse, relation och storlek och hur tal tolkas och används. Begreppet 

innefattar tal, siffror, talraden, positionssystemet och de fyra räknesätten (Björklund & 

Grevholm 2012). 
Matematiskt samtal - att i matematikundervisningen samtala och diskutera, lyssna och fundera, 

förklara och reflektera över sina och andras tankar (Kilhamn & Nyman 2019).  
Representationer - olika sätt att synliggöra matematiken genom symboler, bilder, konkret 

material och ord (Frisk 2019).  
Resonemangsförmåga - att kunna föra och följa resonemang genom ett logiskt tänkande och 

med argumentationer. Förmågan innebär att tillsammans kunna resonera kring- samt värdera 

idéer och koppla ihop dessa idéer med kunskap (Hansson 2014). 
Traditionell undervisning - en matematikundervisning som utgår från läroböcker och fokuserar 

på innehåll snarare än processer och strategier (Drath 2011). 
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3. METOD 
Här nedan beskrivs hur vi gått tillväga i vårt arbete med kunskapsöversikten. Vårt 

tillvägagångssätt inspireras av Eriksson Barajas, Forsbergs och Wengströms (2013) 

urvalsprocess i sex steg. Dessa steg är: 

1. Bestäm område och välj ut sökord. 

2. Välj ut vilka kriterier som ska användas för artiklarna, till exempel 

publiceringsår. 

3. Sökning i lämpliga databaser. 

4. Sökning på egen hand efter pågående forskning samt icke publicerade artiklar. 

5. Läs relevanta artiklars titlar och sammanfattningar. Gör ett första urval. 

6. Läs hela artiklarna och kvalitetsvärdera dem. 

Vi genomförde en systematisk litteratursökning i olika databaser och använde manuell sökning 

vid relevanta träffar. Denna metod utgick från Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 

(2013) som beskriver att manuell sökning kan vara att gå via relevanta artiklars referenser. 

Utifrån de träffar vi fick gjordes ett urval baserat på olika kriterier. De artiklar som uppfyllde 

urvalskriterierna kartlades i en tabell och analyserades mer ingående (se Tabell 3). I 

litteratursökningen upptäckte vi att det var svårt att få relevanta träffar med sökordet “number 

sense” som är engelskans motsvarighet till taluppfattning. Vi gjorde därför ytterligare sökningar 

där vi uteslöt sökordet “number sense” för att få fler relevanta träffar. Då endast två av artiklarna 

fokuserade på elevers taluppfattning beslöt vi oss för att ändra vår frågeställning så att den 

skulle bli mer relevant till de artiklar vi valt ut. Detta är i enlighet med Stukát (2011) som 

framhäver att det efter litteratursökningen kan vara bra att specificera sitt syfte och sin 

frågeställning. I vår nya frågeställning ändrade vi begreppet taluppfattning till begreppet 

förmåga och den nya frågeställningen blev: Vad kännetecknar forskningen om det matematiska 

samtalets betydelse för att stärka elevers matematiska förmåga? 

 

3.1. Litteratursökning  

Då vi hade formulerat en frågeställning redan i uppstarten av vår kunskapsöversikt, valde vi att 

starta sökningen direkt i databasen Eric ProQuest, för att sedan gå vidare till databasen Primo, 

som används av biblioteket på Högskolan i Borås. För oss fungerade sökningarna i Eric 

ProQuest bäst. I Primo gav sökningarna många träffar men det var få som stämde överens med 

våra sökord och begränsningar. Sökningarna i Primo gav oss alltså inga relevanta träffar och på 

grund av detta valde vi att inte fortsätta vår litteratursökning i databasen Primo.  

Eftersom vår kunskapsöversikt grundar sig i ett forskningsprojekt där NCM är en del av 

projektet, sökte vi även efter relevanta artiklar på deras hemsida. Dessutom tog vi kontakt med 

NCM för att ta reda på vilka studier som de grundar sitt forskningsprojekt på. Denna kontakt 

gav oss dock inga nya artiklar till vår kunskapsöversikt då vi redan hade en av dem och de andra 

exkluderades på grund av att de inte uppfyllde våra urvalskriterier (se urvalskriterier under 

rubriken Urval av artiklar nedan). Vidare gick vi in på Skolforskningsinstitutet (Skolfi) för att 

ta del av deras forskningsöversikt i ämnet, här använde vi oss av manuell sökning när vi gick 

igenom deras referenser. Manuell sökning användes också på de relevanta träffar som vi fick 

fram från vår systematiska sökning i databaser. I den manuella sökningen använde vi oss av 

databasen Ulrichsweb, där vi kontrollerade huruvida den gällande tidskriften som artikeln kom 

från var refereegranskad eller inte. En mer detaljerad beskrivning av vår litteratursökning där 
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det framgår vilka sökord, booleska operatorer samt avgränsningar som användes, visas i 

tabellen nedan (se Tabell 1). 

 

Tabell 1 - översikt över litteratursökningen 

Sökmotor Sökord Booleska 

operatorer 

Avgränsningar Antal 

träffar 

Relevanta 

träffar 

Eric ProQuest Mathematics, 

reasoning, 

”number sense” 

AND Peer reviewed 33 1 

Eric ProQuest Mathematics, 

reasoning, 

”number sense” 

AND Peer reviewed, 

Elementary Education 
7 1 

Eric ProQuest Mathematics, 

reasoning, “use 

language” 

AND, OR Peer reviewed, 

Elementary Education 
592 1 

Eric ProQuest Mathematics, 

reasoning, “use 

language” 

AND Peer reviewed, 

Elementary Education 
2 1 

Eric ProQuest Mathematics, 

reasoning, 

discussion 

AND Peer reviewed, 

Elementary Education 
64 1 

Eric ProQuest Mathematics, 

reasoning, 

discussion, talk 

AND Peer reviewed, 

Elementary Education 
11 1 

Primo Mathematics, 

reasoning, 

”number sense” 

OCH Peer reviewed 103 - 

Primo Mathematics, 

reasoning, 

”number sense” 

OCH Peer reviewed, 

Elementary Education 
16 - 

Primo Mathematics, 

reasoning, “use 

language” 

OCH Peer reviewed, 

Elementary Education 
1425 - 

NCM 

(manuell 

sökning) 

     Avhandlingar   4 

Skolfi.se 

(manuell 

sökning) 

     Ulrichsweb   5 

Övrig manuell 

sökning 
     Ulrichsweb   6 
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3.2. Urval av artiklar 

Efter att vi hade genomfört vår litteratursökning hade vi 21 artiklar kvar som var relevanta för 

vårt syfte och vår frågeställning. Av dessa behövde vi nu göra ett urval. Urvalet av våra artiklar 

genomfördes i fyra steg: 

1.   Urvalskriterier baserat på artiklarnas utgivningsår. Vi bestämde oss för att titta närmare 

på de artiklar som är mer än tio år gamla och alltså publicerade innan 2009. Fyra av 

artiklarna publicerades innan 2009, vi läste dessa artiklars abstract för att se om de, trots 

sin ålder, var relevanta för vår frågeställning. Två av de fyra valdes bort, medan vi behöll 

två som var relevanta i förhållande till vårt syfte och vår frågeställning. 19 artiklar 

återstod. 

2.   Urvalskriterier baserat på vilka av artiklarna som riktar sig mot grundskolans tidigare 

år. Här valdes fyra artiklar bort eftersom de inte riktar sig mot grundskolans tidigare år. 

15 artiklar återstod. 

3.   Urvalskriterier baserat på artiklarnas abstract. Vi läste de 15 artiklarnas abstract för att 

se om de var relevanta i förhållande till vårt syfte och vår frågeställning. Fem av 

artiklarna valdes bort på grund av att de riktade sig mer mot lärare än elever och svarade 

således inte på vår frågeställning. Tio artiklar återstod. 

4.   Fem av dessa artiklar valde vi att köpa och fick vänta på att de skulle skickas hem till 

oss med posten. När de kom var tre av dem sammanfattningar av artiklarna och det 

framgick varken syfte eller metod. På grund av detta valdes dessa tre artiklar bort och 

kvar återstod sju artiklar. 

 

En översikt över de artiklar som inkluderas i kunskapsöversikten visas i Tabell 2 (se Bilaga 1). 

 

 

3.3. Kartläggning och analys 

Sju artiklar uppfyllde de urvalskriterier som vi utgick från. En djupare granskning av dessa 

artiklar gjordes för att kartlägga relevant information i förhållande till vårt syfte och vår 

frågeställning. Enligt Nilholm (2017) skapas ordning och en tydlighet om denna information 

kodas i en tabell. Mot denna bakgrund skapade vi en tabell där vi kodade informationen utifrån 

följande kategorier: titel/författare/ursprungsland, syfte, metod/urval och resultat (se Tabell 3 

nedan). Valet av kategorier baserades på att de tillsammans skapar en god överblick över det 

forskningsområde som vi har valt att studera. Ursprungslandet visar vilken geografisk spridning 

som forskningsområdet har. Artikelns syfte var betydelsefullt för oss att analysera eftersom det 

visar hur relevant den är i förhållande till vår frågeställning. Vilka metoder och vilket urval som 

använts i de olika artiklarna är av intresse att analysera för att kunna bedöma forskningens 

reliabilitet samt validitet i relevans till kunskapsöversiktens syfte. Christoffersen och 

Johannessen (2012) förklarar att begreppet reliabilitet handlar om hur pålitlig forskningens data 

är. Begreppet validitet handlar om hur relevant den data som ska studeras är i förhållande till 

det som efterfrågas i forskningen. Sist men inte minst spelar resultatet i de olika artiklarna en 

betydande roll för att kunna besvara vårt syfte och vår frågeställning. 

 

Kodning av informationen innebar alltså att vi delade upp de olika artiklarna i mindre delar 

(kategorier). Vi jämförde sedan de olika artiklarna utifrån dessa kategorier, för att identifiera 

likheter och skillnader i forskningen. Detta gjorde att vi fick en ny helhetsbild av 

forskningsområdet. Eriksson Barajas, Forsbergs och Wengströms (2013) beskriver att 

analysarbetet handlar om att dela upp det som studeras i mindre delar för att sedan göra en 

syntes, det vill säga sätta ihop det till en ny helhet. I vårt analysarbete använde vi ett iterativt 

tillvägagångssätt, det vill säga att vi hela tiden gick fram och tillbaka mellan artiklarna och vår 
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text. I analysen med att skapa en syntes av de olika artiklarna använde vi ett 

färgkodningssystem, där vi markerade de likheter vi hittade med samma färg. Detta gjorde det 

lättare för oss att se hur många av artiklarna som hade liknande syfte, metod/urval och resultat 

samt vilka artiklar som skiljde sig från de övriga. Vidare gjorde vi en djupare analys kring några 

av de pedagogiska modeller som var en del av forskningen i tre av artiklarna. Hela analysen 

presenteras under resultat.  

 

 
 

Tabell 3 – översikt över kartläggningen 

 
Nr. Titel/Författare/ 

Ursprungsland 

Syfte Metod/Urval Resultat 

1 Danielowski, J. 

(2016). 

Increasing 

Number Sense 

through 

Mathematical 

Discourse in the 

Primary 

Classroom. 

 

USA 

Att undersöka hur det 

matematiska samtalet 

påverkar 

taluppfattningen hos 

elever i lågstadiet. 

”Number Talks” och ”5 

practices for orchestrating 

mathematical discussions” 

används i undervisningen, 

vilket innebär att lärarna 

utgår från en strukturerad 

undervisning. Standardiserat 

matematiktest (CoM), 

formativa- och summativa 

tester och elevernas 

självskattning görs före och 

efter den strukturerade 

undervisningen. 

Observationer och 

fältanteckningar förs under 

lektionerna. Studien 

genomförs under 6 veckor 

och observationerna följs 

upp varje vecka. 

 

18 elever i årskurs 1. 

Genom att öka det 

matematiska samtalet i 

klassrummet utvecklas 

elevers taluppfattning. I ett 

samtalsorienterat klassrum 

skapar eleverna ett ansvar 

för sitt eget lärande. 

2 Hunter, J. (2014). 

Developing 

Learning 

Environments 

Which Support 

Early Algebraic 

Reasoning: A 

Case from a New 

Zealand Primary 

Classroom. 

Mathematics 

Education 

Research Journal. 

 

Nya Zeeland 

Att undersöka hur 

lärarens undervisning 

kan påverka elever att 

utveckla sitt 

matematiska 

resonemang och på så 

sätt stärka dem i sitt 

matematiska lärande. 

Strukturerad undervisning 

med helkassintroduktion – 

grupparbete – 

helklassdiskussion. 

Observationer av 17 

videoinspelningar från 

lektioner. Studien pågår i tre 

månader. Lärare och 

forskare analyserar data 

tillsammans.  

 

En klass med elever 9-11 år, 

1 lärare. 

Genom att läraren stöttar 

eleverna i de matematiska 

diskussionerna, med hjälp 

av öppna frågor och 

betänketid, ökar elevernas 

förmåga att resonera kring 

matematik. Samtalen blir 

mer utforskande och 

reflekterande. 

3 Hufferd-Ackles, 

K., Fuson, K. C., 

& Sherin, M. G. 

(2004). 

Describing Levels 

and Components 

of a Math-Talk 

Att studera hur 

elevers matematiska 

samtal påverkas av 

att gå från en 

traditionell 

undervisning, där 

läraren är i centrum, 

till en varierad 

Forskningen pågår i sju 

månader. Observationer av 

videoinspelningar från två 

lektioner i veckan. Lärarna 

får stöd av forskarna samt 

genom ett forskningsbaserat 

material där de har tillgång 

När lärarna låter det 

matematiska samtalet vara 

i fokus och stöttar eleverna 

genom att ställa öppna 

frågor, be dem förklara och 

låta dem ta eget ansvar 

samt hjälpa varandra, 

stärks deras förmåga att 
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Learning 

Community. 

 

USA 

undervisning där 

eleverna är i centrum 

med eget ansvar 

genom gemensamma 

samtal och 

diskussioner med 

varandra. 

till matematikuppgifter. De 

arbetar även kollegialt.  

 

25 elever i årskurs 3 från 

samma skola. 

diskutera och resonera 

kring matematik.  

4 Mercer, N., & 

Sams, C. (2006). 

Teaching 

Children How to 

Use Language to 

Solve 

Maths Problems.  

 

England 

Att undersöka tre 

ställda hypoteser: 

1. Om elever får stöd 

och möjlighet att 

samtala och resonera, 

kommer de att mer 

effektivt kunna lösa 

matematiska problem 

tillsammans. 

2. Om elevers 

resonemangsförmåga 

utvecklas kommer 

deras inlärning och 

förståelse för 

matematik att 

utvecklas. 

3. Läraren är viktig 

som en förebild. 

Undervisnings- 

programmet ”Thinking 

together” används, det består 

av tolv lektionsplaneringar 

som inriktar sig på samtal. 

Observation av 

videoinspelningar och 

intervjuer görs före och efter 

programmet med lärare och 

elever. Det görs också ett 

matematiktest före och efter 

programmet. Forskningen 

pågår under 23 veckor. 

Ca: 230 elever i årskurs 5. 

14 lärare. En 

experimentgrupp på 109 

elever och en kontrollgrupp 

på 121 elever från andra 

skolor. 

Genom användandet av 

”Thinking together”, där 

läraren ställer öppna 

frågor, låter eleverna 

diskutera med varandra 

samt förklara sina svar, 

ökar 

resonemangsförmågan och 

deras resultat i 

matematiktestet.  

5 Parks, A. N. 

(2011). Diversity 

of practice within 

one mathematic 

classroom. 

Pedagogies: An 

international 

journal. 

 

USA 

Att undersöka 

huruvida en varierad 

undervisning med 

olika sätt att arbeta i 

matematik skapar 

möjligheter eller 

hinder för elevers 

deltagande i 

matematiska samtal. 

Arbetssätten som 

observeras i denna 

artikel är: 

- Matematiska 

diskussioner 

- Lekövningar 

- Smågrupps-

diskussioner 

Observationer där 

fältanteckningar förs. 

Elevarbeten samlas in, 

samtal spelas in och 

transkriberas, lärares 

lektionsplaneringar samlas 

in och lärare och elever 

intervjuas. Detta genomförs 

under sju månader. 

Elever från en klass i årskurs 

3, 1 lärare med 30- års 

erfarenhet, speciellt utvald 

för sina kunskaper inom 

varierad 

matematikundervisning, där 

samtal får stort utrymme. 

Elever trivs mer eller 

mindre bra med olika 

arbetssätt och engagerar 

sig mer eller mindre 

beroende på detta. Således 

är det viktigt att utgå från 

en varierad undervisning 

för att göra alla elever 

engagerade. Alla elever 

behöver dock lära sig att 

föra matematiska 

resonemang i större 

grupper. 

6 Sterner, G. 

(2015). Tal, 

resonemang och 

representationer 

en interventions-

studie i matematik 

i förskoleklass. 

 

Sverige 

Att undersöka hur 

elevers matematiska 

förmåga påverkas av 

en strukturerad, 

explicit (tydlig) 

undervisning med 

mycket diskussioner 

och fokus på 

taluppfattning och 

representationer. 

Studien genomförs i 

förskoleklass 

eftersom syftet är att 

se hur denna 

undervisning 

påverkar elevernas 

senare 

Lärarna får 

kompetensutveckling och 

utgår från CRA-modellen, 

som bygger på konkret 

material och 

representationer, i 

undervisningen. Eleverna får 

30 minuter 

matematikundervisning/ 

dag i 10 veckor. Eleverna 

utför taluppfattningstest i 

början och slutet av studien, 

samt ett uppföljningstest ett 

år efter i årskurs 1. Lärarna 

för dagliga anteckningar om 

undervisningen.  

 

Att utgå från en 

strukturerad och explicit 

undervisning med 

diskussioner och fokus på 

taluppfattning och 

representationer, redan i 

förskoleklass, utvecklas 

elevernas matematiska 

kunskaper. Detta visade 

sig också senare när 

eleverna gick i årskurs 1. 

Vidare visar resultatet att 

elevernas ansvarstagande 

ökar. 
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matematikkunskaper 

i årskurs 1. 

12 förskoleklasser med 124 

elever som lottas in i en 

experimentgrupp och en 

kontrollgrupp. 26 

förskollärare. Skolor från 

storstad, mindre stad och 

landsort. 

7 Webb, N. M., 

Franke, M. L., 

Ing, M., Wong, J., 

Fernandez, C. H., 

Shin, N., & 

Turrou, A. C. 

(2014). Engaging 

with others' 

mathematical 

ideas: 

Interrelationships 

among student 

participation, 

teachers' 

instructional 

practices, and 

learning. 

International 

Journal of 

Educational 

Research. 

USA 

Att undersöka två 

olika sätt för elever 

att samtala om 

matematik:  

1. Att förklara sina 

egna tankar. 

2. Att lyssna till och 

engagera sig i andras 

tankar.  

Att ta reda på 

huruvida detta sätt att 

samtala ökar 

elevernas resultat.  

Observationer av 

videoinspelningar från 

lektioner. Tester före och 

efter studien. Studien 

genomförs under 1 år.  

 

111 elever från sex klasser i 

årskurs 3-4 och sex lärare.  

Ett representativt urval från 

skolor i Kalifornien. 

De elever som är mest 

engagerade i de 

matematiska samtalen får 

också högre resultat på 

testerna. Det som har störst 

betydelse för elevernas 

resultat är att de lyssnar 

och engagerar sig i 

varandras tankar. Lärarens 

stöd i samtalen visar sig 

också viktiga för elevernas 

utveckling. 

 

 

4. RESULTAT 
Här nedan presenteras resultatet av den analys vi gjorde när vi jämförde de olika artiklarna. 

Analysen delas upp i underrubriker utifrån de kategorier vi skapade när vi kodade information 

från artiklarna. I analysen görs en jämförelse utifrån de likheter och skillnader som identifierats 

inom de olika kategorierna. Resultatet avslutas med en fördjupad analys av de pedagogiska 

modellerna. En diskussion och en kritisk granskning kring analysen redovisas under rubriken 

Resultatdiskussion. 

 

4.1. Ursprungsland 

I vår sökprocess kring forskningsområdet, där vi från början hade 21 artiklar, var samtliga från 

västvärlden utom en som var från Cypern. De valda artiklarna som ingår i denna 

kunskapsöversikt har följande geografiska fördelning: Danielowskis (2016), Hufferd-Ackel, 

Fuson och Sherins (2004), Parks (2011) och Webb, Franke, Ing, Wong, Fernandez, Shin och 

Turrous (2014) artiklar kommer från USA, Hunters (2014) artikel kommer från Nya Zeeland, 

Mercer och Sams (2006) artikel kommer från England och Sterners (2015) artikel kommer från 

Sverige. Artikeln som har genomförts i Sverige är en avhandling (licentiatuppsats). 
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4.2. Syfte 

Det övergripande syftet för samtliga studier är att förändra undervisningen inom matematik så 

att den fokuserar på samtal, resonemang och diskussioner. Danielowskis (2016), Hunters 

(2014), Mercer och Sams (2006), Sterners (2015) och Webbs et al. (2014) studier syftar till att 

undersöka hur samtalet i klassrummet påverkar elevers matematiska förmåga. Av dessa fem 

fokuserar Danielowskis (2016) och Sterners (2015) studier specifikt på hur elevers 

taluppfattning påverkas. Hufferd-Ackel, Fuson och Sherins (2004) och Parks (2011) studier har 

inte fokus på elevers matematiska förmåga utan syftar istället till att ta reda på huruvida en 

varierad undervisning leder till att elever deltar mer i det matematiska samtalet. Hunter (2014), 

Mercer och Sams (2006), Parks (2011) och Sterner (2015)  vill också studera lärarens betydelse 

för att undervisningen ska ge elever möjlighet att samtala, resonera och diskutera.  

 

 

57%

14%

14%

14%

Artiklarnas geografiska fördelning

USA England Sverige Nya Zeeland

43%

29%

29%

Artiklarnas uttalade syfte

Påverkar samtalet den matematiska förmågan?

Påverkar samtalet taluppfattningen?

Påverkar en varierad undervisning det matematiska samtalet?
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4.3. Metod och urval 

Eftersom syftet i samtliga studier är att skapa förändring i undervisningen, är aktionsforskning 

en del av studiernas metod. I Danielowskis (2016), Hunters (2014), Hufferd-Ackel, Fuson och 

Sherins (2004), Mercer och Sams (2006), Parks (2011) och Sterners (2015) studier får läraren 

någon form av stöd för att genomföra en strukturerad undervisning. I Danielowskis (2016), 

Hunters (2014), Hufferd-Ackel, Fuson och Sherins (2004), Mercer och Sams (2006) och 

Sterners (2015) studier handlar stödet om kompetensutveckling eller färdiga metoder/modeller 

och i vissa fall båda. I Parks (2011) studie är läraren speciellt utvald utifrån sin långa erfarenhet 

och specifika kompetens inom området. I Webbs et al. (2014) studie kan vi inte utläsa huruvida 

läraren får stöd eller inte, men då fokus ligger på att samtala om matematik på två olika sätt, 

antar vi att läraren får någon form av stöd.  

 

Samtliga forskare använder sig av kvalitativ metod. Danielowski (2016), Hunter (2014), 

Hufferd-Ackel, Fuson och Sherin (2004), Mercer och Sams (2006), Parks (2011) och Webb et 

al. (2014) genomför observationer av undervisningen. Hunter (2014), Hufferd-Ackel, Fuson 

och Sherin (2004), Mercer och Sams (2006) och Webb et al. (2014) använder sig av 

videoinspelningar medan Danielowski (2016) och Parks (2011) för fältanteckningar på plats. 

Mercer och Sams (2006) och Parks (2011) genomför även intervjuer med lärare och elever. 

Sterner (2015) använder sig inte av observation eller intervju och är inte själv lika delaktig i 

praktiken som de andra. I denna studie utgår läraren från en strukturerad modell som bygger på 

användandet av konkret material och representationer samt för dagliga anteckningar om 

undervisningen. I denna studie använder sig forskaren även av kvantitativ metod i form av ett 

taluppfattningstest före och efter tillämpningen av modellen. Detta är en likhet med 

Danielowski (2016), Mercer och Sams (2006) och Webb et al. (2014) som också använder 

kvantitativ metod genom att utföra olika tester i början och slutet av studien. Mercer och Sams 

(2006) och Sterner (2015) har experiment- och kontrollgrupper, detta gör att testernas resultat 

kan jämföras mellan dessa grupper. Webb et al. (2014) jämför istället resultaten på testerna med 

i vilken grad eleverna deltar i samtalen under matematikundervisningen. Danielowski (2016) 

som använder sig av tester har inga experiment- och kontrollgrupper och således inget att 

jämföra resultaten på testerna med, samtidigt framhåller artikelförfattaren att elevernas 

taluppfattning utvecklas när det matematiska samtalet ökar i klassrummet.  

 

 
 

 

43%

57%

Artiklarnas val av metod  

Kvalitativ metod Kvalitativ + kvantitativ metod
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Danielowskis (2016), Hunters (2014), Hufferd-Ackel, Fuson och Sherins (2004) och Parks 

(2011) forskning är fallstudier där urvalet är elever från en klass med en lärare. I Hufferd-Ackel, 

Fuson och Sherins (2004) och Parks (2011) studier är läraren speciellt utvald för sina kunskaper 

inom varierad matematikundervisning med samtalet i fokus. Mercer och Sams (2006), Sterner 

(2015) och Webb et al. (2014) har ett större urval på 111, 124 respektive 230 elever från olika 

klasser samt 6, 14 respektive 26 lärare. De har också en geografisk spridning på sitt urval. 

Webbs et al. (2014) studie består av ett representativt urval från skolor i Kalifornien. Sterners 

(2015) studie som genomförs i Sverige bygger på ett urval som representerar både storstad, 

mindre stad och landsort och Mercer och Sams (2006) har en kontrollgrupp med elever från 

andra skolor. De årskurser som representeras i de olika studierna är förskoleklass, årskurs 1, 

årskurs 3 samt årskurs 5. Sterners (2015) studie, där urvalet är förskoleklass, kommer från 

Sverige, de övriga är alltså från USA, England och Nya Zeeland där elever vanligtvis börjar i 

skolan vid fem års ålder, det vill säga ett år tidigare än i Sverige.  

 

 

 

 

4.4. Resultat 

Samtliga studier visar på ett positivt resultat när det gäller samtalets betydelse i 

matematikundervisningen. I Danielowskis (2016), Mercer och Sams (2006), Sterners (2015) 

och Webbs et al. (2014) studier visar resultatet att den matematiska förmågan stärks hos 

eleverna om de får möjlighet att samtala och diskutera. Danielowski (2016) och Sterner (2015) 

belyser att ett samtalsorienterat klassrum dessutom leder till att eleverna tar ett större ansvar för 

sitt eget lärande. Detta kan jämföras med Hufferd-Ackel, Fuson och Sherins (2004) studie där 

resultatet visar att elevernas förmåga att resonera kring matematik stärks när de tar ansvar för 

sitt eget arbete. Vidare förklarar Hufferd-Ackel, Fuson och Sherin (2004) att det är 

betydelsefullt för elevers resonemangsförmåga att de får förklara sina strategier samt hjälpa 

varandra. Även Mercer och Sams (2006) påvisar att förmågan att resonera stärks när elever ges 

möjlighet att förklara sina svar. Sterner (2015) påpekar att förutom att utgå från en strukturerad 

undervisning med diskussioner, bör fokus ligga på taluppfattning och representationer, för att 

stärka elevers matematiska kunskaper. I Hunters (2014), Hufferd-Ackel, Fuson och Sherins 

(2004) och Parks (2011) studier finns inga belägg för att de matematiska kunskaperna stärks, 

där visar resultatet enbart att elevernas förmåga att resonera kring matematik ökar. I Hufferd-

Ackel, Fuson och Sherins (2004) och Parks (2011) studier är, som vi nämnt tidigare, inte heller 

57%

43%

Artiklarnas representerade urval

Mindre urval Större urval



 

- 13 - 

 

syftet att ta reda på huruvida den matematiska förmågan utvecklas, utan i vilken grad eleverna 

deltar i det matematiska samtalet. Hunter (2014) och Hufferd-Ackel, Fuson och Sherins (2004) 

påpekar vikten av att läraren ställer öppna frågor för att öka elevers förmåga att resonera kring 

matematik. Detta är i likhet med Mercer och Sams (2006) studie där resultatet visar att öppna 

frågor och elevernas diskussioner utvecklar resonemangsförmågan. Parks (2011) studie skiljer 

sig något från de andra då resultatet pekar på att det är viktigt med en varierad undervisning när 

det gäller hur samtalen förs. Detta på grund av att elever trivs mer eller mindre bra med olika 

arbetssätt och för att kunna engagera alla elever i samtal och diskussioner krävs en variation av 

olika samtalssituationer. Samtidigt visar studien att det är viktigt att alla elever får öva sig i att 

föra matematiska resonemang i större grupper.   

 

Vidare visar resultaten i samtliga studier att läraren har en stor betydelse när det gäller att stötta 

det matematiska samtalet och leda det framåt. Exempelvis betonar Hunter (2014) vikten av 

lärarens stöttning, genom öppna frågor och betänketid, för att samtalen ska bli mer utforskande 

och reflekterande. Att som lärare utgå från en strukturerad undervisning, ställa öppna frågor 

samt låta elever förklara sina tankar och lyssna till varandra är viktigt för att få till stånd ett 

klimat där samtal och diskussioner står i fokus. Danielowski (2016), Mercer och Sams (2006) 

och Sterner (2015) utgår från modeller som möjliggör en sådan undervisning. Webbs et al. 

(2014) studie visar att det som har störst betydelse för elevers matematiska utveckling är att de 

lyssnar och engagerar sig i varandras tankar.  

 

 

 
 

4.5. Sammanfattning av resultatet 

De sju artiklarna i kunskapsöversikten kommer alla från västvärlden och syftar till att förändra 

matematikundervisningen så att den fokuserar på samtal, diskussioner och resonemang. I 

Danielowskis (2016), Hunters (2014), Hufferd-Ackel, Fuson och Sherins (2004), Mercer och 

Sams (2006), Parks (2011) och Sterners (2015) studier får lärarna någon form av stöd för att 

lättare kunna genomföra denna förändring och få till stånd en kommunikativ undervisning. I 

Danielowskis (2016), Mercer och Sams (2006) och Sterners (2015) studier handlar detta stöd 

om pedagogiska modeller som lärarna kan använda sig av i sin undervisning. Under nästa rubrik 

följer en fördjupad analys av dessa modeller. Vidare visar resultatet i samtliga studier att det 

matematiska samtalet har betydelse för elevers förmåga att resonera kring matematik. I 

57%

43%

Artiklarnas visade resultat

Matematiska förmågan stärks Förmågan att resonera stärks
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Danielowskis (2016), Mercer och Sams (2006), Sterners (2015) och Webbs et al. (2014) studier 

visar resultatet dessutom att en kommunikativ matematikundervisning ökar elevers 

matematiska förmåga. Under rubriken resultatdiskussion följer en mer utförlig diskussion och 

en kritisk granskning kring analysen av resultatet. 

 

 

4.6. Modeller i undervisningen  

Danielowski (2016), Mercer och Sams (2006) och Sterner (2015) utgår alla från pedagogiska 

modeller i sina studier för att skapa en matematikundervisning där samtal och diskussioner står 

i fokus. Under denna rubrik svarar vi på frågeställningen: Vilka modeller kan lärare använda 

sig av för att stärka elevers kommunikativa förmåga? 

Vi kommer först att ge en kortfattad beskrivning av respektive modell och sedan görs en analys 

av de olika modellerna. Vår kartläggning av de olika modellerna utgår från följande kategorier: 

teori, struktur, lärarens roll och effekt. Kartläggningen utifrån de fyra kategorierna presenteras 

i Tabell 4 (se Bilaga 2). 

 

4.6.1. Beskrivning av modeller 

Danielowski (2016) utgår från en modell utvecklad av Sherry Parish. Parish (2010) nämner sin 

modell vid namn ”Number Talks” och beskriver den som en strukturerad modell där fokus 

ligger på att öka elevers matematiska förståelse med hjälp av beräkningar och strategier. 

Number Talks är en minilektion utöver den dagliga matematikundervisningen och varar i 5-15 

minuter. Ett problem presenteras för eleverna som delger varandra sina strategier och prövar 

nya strategier. Modellen bygger på fyra olika steg: 

 

1. Tänka – läraren skriver en uppgift på tavlan och väntar på att eleverna ska visa tummen 

upp (vilket betyder att de tänkt färdigt). De som är färdiga tidigt ombeds tänka ut 

ytterligare en strategi. 

2. Lyssna/delge – läraren skriver upp några olika svar från eleverna på tavlan och frågar 

dem om det är rimligt att svaren blir olika. 

3. Förklara – läraren låter eleverna förklara sina strategier först för varandra och skriver 

därefter upp några av dem på tavlan. Läraren låter eleverna få chans att ändra sina 

strategier. 

4. Ifrågasätt – läraren tillåter eleverna att ifrågasätta varandras strategier och se likheter 

och skillnader i olika strategier. (Detta steg kommer efter ett tag när eleverna känner 

trygghet med modellen). 

 

Parish (2010) påpekar att det är betydelsefullt med ett gott klassrumsklimat innan Number Talks 

introduceras i undervisningen, så att alla elever vågar presentera sina strategier. Ytterligare en 

viktig aspekt är att läraren accepterar och värderar alla svar, även de inkorrekta. Eleverna får 

på det viset en förståelse för att de kan lära sig av både rätta och felaktiga svar. Modellen 

synliggör också att olika strategier kan användas för att komma fram till samma svar. Läraren 

är betydelsefull genom sitt sätt att lyssna, stötta diskussionerna och ställa öppna frågor. 

 

Mercer och Sams (2006) har inspirerats av programmet ”Thinking together” som är ett 

dialogbaserat program som används för att utveckla elevers kommunikationsförmåga. I sin 

forskning har Mercer och Sams utgått från Thinking together när de utformat en modell som är 



 

- 15 - 

 

anpassad för matematikundervisning. Modellen bygger på tolv lektionsplaneringar som alla 

utgår från tre olika steg: 

 

1. Introduktion – läraren presenterar ett problem i helklass. 

2. Gruppaktivitet – eleverna arbetar med problemet i smågrupper genom samtal och 

diskussioner. 

3. Helklass – diskussion i helklass kring de idéer och lösningar de kommit fram till i sina 

grupper. Tillsammans reflekterar lärare och elever kring lektionen. 

Modellen grundar sig på Vygotskys sociokulturella teori, vilken betonar betydelsen av social 

interaktion för elevers lärande. Under de fem första lektionerna ligger fokus på att bygga upp 

elevernas medvetenhet kring samtalets betydelse. Här skapar läraren tillsammans med eleverna 

gemensamma regler där samarbete och resonemang betonas. Under de kommande sju 

lektionerna ligger fokus mer på själva matematikundervisningen, och kunskaperna kring samtal 

och resonemang tillämpas för att lösa problem tillsammans. Mercer och Sams (2006) betonar 

vikten av att läraren fungerar som en guide och modell samt stöttar eleverna genom att ställa 

öppna frågor. 

 

Sterner (2015) har utformat en pedagogisk modell för att kunna skapa en 

matematikundervisning där social interaktion med samtal, resonemang och representationer 

står i fokus. Modellen inspireras av CRA-modellen (Concrete – Representational – Abstract), 

vilken är en strukturerad och tydlig modell som innebär att undervisningen rör sig i tre faser, 

från konkreta - till representativa - till abstrakta representationer. Sterners modell är mer 

utvecklad och utgår från cykler där varje cykel innehåller sex faser som innehåller aktiviteter 

och diskussioner i helklass, par- eller smågruppsarbete samt individuell dokumentation: 

 

1. Talkör – eleverna säger efter läraren. 

2. Inledande aktivitet – läraren introducerar en aktivitet i helklass där konkret material 

används. 

3. Par- eller smågruppsarbete – eleverna arbetar tillsammans i smågrupper och aktiviteten 

utvidgas genom användandet av andra representationer. Läraren lyssnar till elevernas 

tankar och resonemang. 

4. Diskussion i helklass – eleverna diskuterar tillsammans det de har kommit fram till 

under arbetet i smågrupper. 

5. Individuell dokumentation – eleverna dokumenterar, genom att rita bilder, det de 

kommit fram till så här långt. 

6. Uppföljande aktivitet – eleverna redovisar sina teckningar i helklass och diskuterar 

tillsammans. 

 

Denna pedagogiska modell grundar sig på Vygotskys sociokulturella teori. Den bygger på en 

systematisk och strukturerad matematikundervisning med gemensamma diskussioner och 

många repetitioner för att ge elever möjlighet att befästa sina kunskaper och utveckla en god 

taluppfattning. Sterner (2015) påpekar att det är viktigt att undervisningen bygger på upprepade 

repetitioner med samma aktiviteter och begrepp i varje cykel. Elever måste ges möjlighet att 

samtala, resonera och utforska sina matematiska idéer och tankar flera gånger och i olika 

sammanhang. Genom social interaktion kommer de elever som inte själva når den abstrakta 

nivån i en viss cykel ändå vara delaktiga i de gemensamma resonemangen och diskussionerna. 

Repetitioner av samma aktiviteter och begrepp i samtliga cykler ger dessa elever fler 

möjligheter att så småningom nå den abstrakta nivån. Detta sätt att undervisa stärker alla elever 
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men det är framförallt de svaga eleverna som gynnas av en matematikundervisning där samtal, 

resonemang och diskussioner står i fokus.  

 

 

4.6.2. Analys av modeller 

Mercer och Sams (2006) och Sterner (2015) bygger sina modeller på Vygotskys sociokulturella 

teori. I Danielowskis (2016) artikel framgår ingen bakomliggande teori. Samtliga modeller 

innebär en strukturerad undervisning där varje lektion utgår från förutbestämda steg. Alla 

modeller innehåller steg som innefattar att läraren introducerar ett problem, eleverna diskuterar 

i smågrupper samt i helklass. Sterner (2015) har ytterligare steg i sin modell där eleverna gör 

individuella dokumentationer i form av teckningar som sedan redovisas i helklass. 

Danielowskis (2016) modell skiljer sig från de andra två modellerna på så sätt att eleverna 

arbetar med uppgifterna självständigt och delger sedan varandra sina olika idéer och strategier. 

Eleverna löser alltså inte uppgifterna tillsammans genom samtal och resonemang så som i 

Mercer och Sams (2006) och Sterners (2015) modeller. 

 

I samtliga studier poängteras lärarens betydelse för att guida, stötta och lyssna till eleverna. 

Läraren leder diskussionerna framåt genom att ställa öppna frågor. I Mercer och Sams (2006) 

och Sterners (2015) studier framgår det att lärarna genomgår kompetensutveckling innan den 

pedagogiska modellen används. Dessutom understryks vikten av kollegialt samarbete och 

reflektion kring modellen. I Danielowskis (2016) studie kan vi inte utläsa huruvida 

kompetensutveckling eller kollegialt samarbete förekommer kring modellen.  

 

När det gäller effekten av modellerna pekar samtliga tre studier mot att modellerna möjliggör 

en matematikundervisning där elever tillåts att kommunicera och resonera tillsammans samt 

delge varandra sina tankar, idéer och strategier. Detta i sin tur leder till att elever utvecklar sin 

matematiska förmåga. För att komma fram till sina resultat använder alla forskarna sig av 

kvantitativ data och en longitudinell design i form av matematiktester före och efter 

implementeringen av modellerna. I Mercer och Sams (2006) samt Sterners (2015) fall är 

forskningen dessutom en randomiserad kontrollerad studie där eleverna delas in i expert- och 

kontrollgrupper. I Mercer och Sams (2006) studie framgår det att modellen bygger på 20-års 

forskning kring relationen mellan språket och det kognitiva tänkandet. Utformningen av 

Sterners (2015) modell innebar ett gediget arbete som höll på i tre år.  

 

Här ovan har vi framförallt jämfört de olika modellerna med varandra. Samtliga modeller 

bygger på en strukturerad undervisning som utgår från olika steg. Stegen möjliggör en 

matematikundervisning där det matematiska samtalet står i fokus, vilket i sin tur utvecklar 

elevers matematiska förmåga. Analysen visar också att lärarens stöttning är betydelsefull i 

tillämpningen av modellerna. En kritisk granskning kring analysen av modellerna görs under 

rubriken Resultatdiskussion. 

 

5. DISKUSSION 
Under denna rubrik kommer vi att diskutera styrkor och svagheter i vår kunskapsöversikt. Vi 

kommer också att diskutera det resultat, kopplat till vår frågeställning, som framkommit i 

kunskapsöversikten. Vidare kommer vi att diskutera vilka styrkor och svagheter som vi har 

funnit då vi har undersökt det som karaktäriserar forskningen inom området, samt hur 

reliabiliteten och validiteten i forskningen ser ut. Vi belyser hur forskningen bör implementeras 
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i undervisningen samt vilken vidare forskning som skulle vara betydelsefull inom området 

kommunikativ matematik. 

 

 

5.1. Metoddiskussion 

Den tidspress som förekommit i detta arbete har inte möjliggjort en tidsomfattande, djupgående 

sökning av forskningsfältet och är alltså något som kan påverka resultatet. I vår sökprocess fann 

vi många artiklar som inte var tillgängliga för oss, vilket gör det svårt att skapa en helhetsbild 

av forskningsfältet. Detta är en aspekt som helt klart påverkar kunskapsöversikten. En annan 

aspekt som troligen påverkar vår kunskapsöversikt är vår ovana att läsa vetenskapliga artiklar 

samt vår ovana av att läsa akademiska engelska texter. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är 

att det kan bli en viss skillnad i betydelsen av begrepp när engelska översätts till svenska.  

  

Efter vår litteratursökning ändrade vi vår frågeställning så att den skulle vara mer relevant i 

förhållande till de artiklar som vi hittade. Detta kan ha påverkat urvalet av artiklar då rätt 

frågeställning från början hade inneburit andra sökord och möjliggjort ett annat urval. Dock ser 

vi valet att ändra frågeställning som en styrka i vår kunskapsöversikt på så sätt att de artiklar 

som ingår blir mer relevanta till frågeställningen och syftet med kunskapsöversikten. Vi är 

medvetna om att Hufferd-Ackles, Fuson och Sherin (2004) och Parks (2011) artiklar inte helt 

och hållet speglar kunskapsöversiktens frågeställning då de inte inriktar sig på huruvida elevers 

matematiska förmåga stärks eller inte. Detta upptäcktes inte i det första urvalssteget när vi 

enbart läste artiklarnas abstract, utan senare under kartläggningen och analysen när vi läste 

artiklarna mer ingående. Vi valde ändå att inkludera dessa artiklar eftersom de fokuserar på 

eleverna och syftar till att förändra matematikundervisningen till en varierad undervisning med 

samtalet i fokus.  

 

Eftersom vi ville att kunskapsöversikten skulle spegla aktuell forskning, valde vi att exkludera 

artiklar som var äldre än 10 år. Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) är 

forskning en färskvara och resultatet av en forskning blir snabbt inaktuell. En styrka i 

kunskapsöversikten är att alla artiklar inriktar sig mot grundskolans tidigare år. En av artiklarna 

har en målgrupp från årskurs 5, men då denna artikel kommer från England, där de börjar i 

skolan ett år tidigare jämfört med Sverige, är den ändå relevant för kunskapsöversikten. Den 

systematiska kodning vi genomförde i vår analys av artiklarna resulterade i kategorier som alla 

var relevanta för kunskapsöversiktens syfte och gjorde det möjligt för oss att svara på 

frågeställningen samt studera forskningens reliabilitet.  

 

Denna kunskapsöversikt visar att forskningen inom detta område är begränsad, vi kunde inte 

hitta många artiklar som svarar på huruvida den matematiska förmågan stärks av det 

matematiska samtalet. Om detta beror på vår bristande erfarenhet av att söka efter vetenskapliga 

artiklar, att vi inte hade tillgång till alla artiklar eller om forskningsområdet helt enkelt är 

begränsat, har vi svårt att bedöma. Å andra sidan gav vår kontakt med NCM, där vi frågade om 

vilken forskning deras matematikprojekt bygger på, oss endast fem artiklar. Dessutom var tre 

av dessa över 20 år gamla, vilket tyder på att forskningsområdet är begränsat.  

 

 

5.2. Resultatdiskussion 

Utifrån kunskapsöversikten kan vi se att en strukturerad och varierad matematikundervisning 

där elever stöttas i samtal och diskussioner ökar deras förståelse för - och förmåga att resonera 
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kring matematik. I Danielowskis (2016), Mercer och Sams (2006), Sterners (2015) och Webbs 

et al. (2014) studier visar resultatet dessutom att eleverna stärks i sin matematiska förmåga 

genom en strukturerad undervisning med det matematiska samtalet i fokus. Detta svarar mot 

vår frågeställning: Vad kännetecknar forskningen om det matematiska samtalets betydelse för 

att stärka elevers matematiska förmåga? Sterner (2015) belyser vikten av att utgå från en 

strukturerad undervisning med samtal och diskussioner, för att stärka elevers matematiska 

förmåga. Det är även betydelsefullt att redan från förskoleklass fokusera på taluppfattning och 

representationer. Denna lärdom från kunskapsöversikten stämmer väl överens med de 

kunskaper vi berikats med under vår lärarutbildning. I matematikundervisningen är det således 

viktigt att lärare varierar sin undervisning med olika representationer och skapar möjligheter 

till samtal och diskussioner. Vi inser också vikten av en variation av olika 

samtalskonstellationer för att tillgodose varje enskild elev. Lärare bör skapa tillfällen att samtala 

både i helklass, mindre grupper och i par. Detta menar Parks (2011) är betydelsefullt då elever 

trivs mer eller mindre bra med olika gruppkonstellationer, för att kunna engagera alla elever i 

samtal och diskussioner krävs därför en variation av olika samtalssituationer.  

 

Kunskapsöversikten visar att det är viktigt för elever att de får stöttning i det matematiska 

samtalet och diskussionerna för att de ska känna sig trygga och engagerade. I Hunters (2014), 

Hufferd-Ackel, Fuson och Sherins (2004) och Mercer och Sams (2006) studier handlar denna 

stöttning främst om att lärarna ställer öppna frågor och ger eleverna betänketid, men också att 

de ger dem möjlighet att förklara sina svar. En sådan stöttning leder till att elever utvecklar ett 

större eget ansvar och dessutom kan hjälpa och stötta varandra. Danielowski (2016) och Sterner 

(2015) lyfter fram samtalets betydelse för att elever ska utveckla ett ansvarstagande för sitt eget 

lärande. Webb et al. (2014) framhäver att det som har störst betydelse för elevers matematiska 

utveckling är att de lyssnar och engagerar sig i varandras tankar samt stöttar och hjälper 

varandra. Som lärare är det alltså en fördel att låta elever hjälpa varandra, vilket både leder till 

att elever stärks i sitt lärande och ansvarstagande samt att lärare upplever en känsla av 

tillräcklighet.  

 

Modellerna i Danielowskis (2016), Mercer och Sams (2006) och Sterners (2015) studier utgår 

alla från en strukturerad undervisning. Sterners (2015) pedagogiska modell är mer utvecklad, 

med fler steg än de andra två modellerna, den innefattar många repetitioner för att ge elever 

möjlighet att befästa sina kunskaper och utveckla en god taluppfattning. Detta ser vi som en 

styrka i Sterners (2015) modell, repetitioner är viktiga i tidig ålder för att befästa kunskaper och 

nå förståelse. Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi sett att lärare utgår från 

EPA-metoden, vilket innebär att elever arbetar både enskilt, i par och tillsammans i helklass. 

Detta leder till att momenten i undervisningen repeteras, vilket skapar förutsättning för elever 

att befästa sina kunskaper. Sterner (2015) understryker att repetitioner av samma aktiviteter och 

begrepp ger elever fler möjligheter att så småningom nå den abstrakta kunskapsnivån.  Sterners 

(2015) modell fokuserar också på social interaktion genom att elever ges möjlighet att lösa 

problem tillsammans. Detta är en likhet med Mercer och Sams (2006) modell där elever 

samarbetar i grupper för att lösa problem. I Danielowskis (2016) modell ligger fokus på att lösa 

problem enskilt och därefter förklara och jämföra lösningar och strategier. Det är alltså tydligare 

att Sterners (2015) och Mercer och Sams (2006) modeller grundar sig på Vygotskys 

sociokulturella teori, vilket också framgår i deras studier, där betydelsen av social interaktion 

betonas. Följaktligen är det en styrka i dessa två modeller då de lutar sig mot en teoretisk grund. 

Samtidigt ska nämnas att Danielowskis (2016) modell används som ett komplement till den 

dagliga matematikundervisningen och social interaktion där elever löser problem tillsammans 

kan alltså ingå i den övriga undervisningen. Lärare kan med fördel använda sig av de olika 

modellerna i sin undervisning, den ena behöver inte utesluta den andra.  
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Som vi nämnt tidigare är forskningsområdet begränsat, trots detta kan vi med hjälp av 

kunskapsöversikten ändå dra slutsatsen att det matematiska samtalet i klassrummet har en stor 

betydelse för elevers matematiska förmåga. Vi ser inte någon forskning som säger att det skulle 

vara en nackdel att gå från en mer traditionell matematikundervisning, till en undervisning där 

samtal och diskussioner står i fokus. 

 

5.2.1. Styrkor och svagheter inom forskningsområdet 

Att samtliga artiklar kommer från västvärlden och fyra av dem från USA, visar inte en bredd 

när det gäller geografisk spridning av forskningsfältet. Detta kan ses som en svaghet, å andra 

sidan kan det vara en styrka att forskningen visar hur det ser ut i de delar av världen där 

skolsystemen mest liknar vårt eget skolsystem i Sverige. Således är det lättare att generalisera 

det forskningsresultat som kommer från västvärlden till den svenska skolan, än om det varit en 

större geografisk spridning. Vi ställer oss dock undrande till varför vi inte har funnit forskning 

inom detta område från Asien och framförallt Singapore, detta eftersom Singaporemodellen är 

en modell som bygger på samtal, diskussioner och representationer.   

 

Samtliga forskare använder sig av kvalitativ metod i sin forskning. Danielowskis (2016), 

Mercer och Sams (2006), Sterners (2015) och Webbs et al. (2014) använder sig dessutom av 

kvantitativ metod i form av ett matematiktest. De forskare som använder sig av både kvalitativ- 

och kvantitativ metod får en större reliabilitet än de som bara använder sig av kvalitativ metod. 

Vi anser att Mercer och Sams (2006) och Sterners (2015) studier har hög reliabilitet då de utgår 

från expert- och kontrollgrupper när de genomför matematiktesterna. Danielowski (2016) 

använder sig av tester men har inga experiment- och kontrollgrupper och därför inget att 

jämföra resultaten på testerna med, samtidigt visar resultatet att elevernas taluppfattning 

utvecklas när det matematiska samtalet ökar i klassrummet. Detta ställer vi oss frågande till, då 

vi undrar hur de kan vara säkra på att det är det matematiska samtalet som utvecklar 

taluppfattningen, resultaten på testerna kanske hade förbättrats även under en traditionell 

undervisning. Hunters (2014) och Hufferd-Ackel, Fuson och Sherin (2004)  använder sig endast 

av observationer. I Hufferd-Ackel, Fuson och Sherin (2004) studie där syftet är att se hur 

samtalet kan stärka elevers lärande i matematik anser vi att forskaren borde utgå från något mer 

än enbart observation, gärna någon form av kvantitativ mätning. En styrka i flertalet av 

studierna är att lärarna får någon form av stöd för att kunna förändra sin undervisning, antingen 

i form av kompetensutveckling eller konkreta metoder att utgå från, i vissa fall båda. Detta ger 

studierna en ökad validitet eftersom fokus i undervisningen ligger på att öka det matematiska 

samtalet, vilket svarar mot samtliga av studiernas syfte. 

 

Danielowski (2016), Hunter (2014), Hufferd-Ackel, Fuson och Sherin (2004) och Parks (2011) 

utgår från ett mindre urval med elever från en klass med en lärare och är fallstudier. Stukát 

(2011) förklarar att fallstudie ofta används inom utbildningsforskning och innebär att forskaren 

studerar en specifik miljö för att få fram en djupare förståelse. Nackdelen med fallstudier är att 

de är svåra att generalisera. Mot denna bakgrund inser vi svårigheten att generalisera 

forskningen från dessa fyra studier till andra sammanhang och klassrum. I fallstudier är urvalet 

relativt litet. Fekjær (2017) påpekar att med små urval finns det en risk att urvalet inte är 

representativt för den övriga populationen. Vi ställer oss således frågande till huruvida urval 

med endast elever från en klass är ett representativt urval. Vi anser att Mercer och Sams (2006), 

Sterners (2015) och Webbs et al. (2014) studier är mer representativa då de har ett urval på 111, 

124 respektive 230 elever från olika klasser samt 6, 14 respektive 26 lärare. De har dessutom 

en geografisk spridning på sitt urval, vilket också gör dem mer representativa.  
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Sterners (2015) och Mercer och Sams (2006) modeller är speciellt anpassade för 

matematikundervisning och forskningen i fråga. Dessutom har de utformats under lång tid, vi 

anser att båda dessa faktorer ger dem hög reliabilitet. Samtliga forskare använder sig av 

kvantitativ data och en longitudinell design med matematiktester. Eriksson Barajas (2013) 

påpekar att randomiserade kontrollerade studier ger bättre pålitlighet än icke randomiserade 

studier. Således kan vi se att Sterners (2015) och Mercer och Sams (2006) studier är mer 

pålitliga i jämförelse med Danielowskis (2016) studie. Detta eftersom deras forskning bygger 

på randomiserade kontrollerade studier där eleverna delas in i expert- och kontrollgrupper. 

Fekjær (2016) förklarar att i jämförelsen mellan experimentgruppen och kontrollgruppen 

synliggörs effekten av det som undersökts. Följaktligen ger Sterners (2015) och Mercer och 

Sams (2006) modeller högre reliabilitet än Danielowskis (2016) modell, då jämförelse av 

testernas resultat möjliggörs.  

 

5.3. Didaktiska konsekvenser  

Under arbetets gång med kunskapsöversikten har vi förstått att kunskapen kring hur 

matematikundervisning bör bedrivas inte är något nytt. Vetskapen om att en undervisning där 

samtal, diskussioner och representationer står i fokus har funnits en längre tid. Vi ställer oss 

därför undrande till att så många trots detta ändå utgår från en traditionell undervisning med 

matematikboken i fokus. Forskning visar att det matematiska samtalet är viktigt för att stärka 

elevers matematiska förmåga. Detta är även något som vi har fått kunskap om under vår 

utbildning, där det poängteras att matematikundervisningen ska utgå från ett undersökande 

arbetssätt med samtal och olika representationer. Det är därför betydelsefullt att detta 

implementeras i den dagliga undervisningen i klassrummen. Precis som vår kunskapsöversikt 

belyser, behöver lärare stöd i att kunna genomföra en kommunikativ matematikundervisning. 

Det är alltså en förutsättning att lärarna ges kompetensutveckling och modeller för att kunna 

förändra undervisningen i matematik från en läroboksstyrd undervisning till en undervisning 

där samtalet och diskussionerna står i fokus. Detta är precis det som genomförs i bland annat 

Varbergs kommun just nu, genom projektet MASIV. Varbergs kommun (2019) förklarar att i 

samarbete med NCM får lärare kompetensutveckling och modeller att utgå från för att kunna 

genomföra en praktisk och kommunikativ matematikundervisning med fokus på elevers 

taluppfattning. MASIV bygger på Sterners (2015) forskning och den pedagogiska modell som 

presenteras där. Kunskapsöversikten visar en styrka i modellen då den möjliggör en 

undervisning som bygger på samtal och diskussioner, repetitioner och användandet av 

representationer. 

 

 

5.4. Framtida forskning 

Projektet MASIV bygger till stor del på Sterners (2015) forskning och hennes pedagogiska 

modell används i matematikundervisningen. I vår analys kring Sterners modell framgår det att 

det är främst de svaga eleverna som gynnas. Vi har också under vår VFU fått indikationer på 

att lärare tycker att det är svårt att utmana de högpresterande eleverna, detta tror vi kan bero 

dels på att modellen är ny och mycket fokus får läggas på att lära sig den, dels att det inte finns 

så mycket material att tillgå. Men också på grund av att modellen handlar mycket om att gå 

långsamt fram med många repetitioner för att befästa kunskapen och detta kan de 

högpresterande eleverna uppleva som tråkigt och inte särskilt motiverande. Utifrån 
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kunskapsöversikten kan vi alltså se att forskning kring hur högpresterande elever utmanas 

genom en kommunikativ matematikundervisning är något som saknas. Således vore det 

intressant att själva undersöka hur högpresterande elever utmanas i matematikundervisningen. 

En frågeställning till en liknande undersökning skulle kunna vara: Hur utmanas högpresterande 

elever genom en matematikundervisning som fokuserar på det matematiska samtalet, 

representationer och repetitioner? 

 

 

5.5. Slutsats 

Syftet med kunskapsöversikten var att undersöka vad forskningen visar när det gäller huruvida 

en kommunikativ matematikundervisning där samtal, resonemang och diskussioner står i fokus, 

är betydelsefull för att stärka elevers matematiska förmåga. Den frågeställning som vi utgick 

från var: 

 Vad kännetecknar forskningen om det matematiska samtalets betydelse för att stärka 

elevers matematiska förmåga? 

 

Vi har utifrån kunskapsöversikten skapat oss en tydlig bild av vad forskningen visar kring 

samtalets betydelse för att stärka elevers matematiska förmåga. I Danielowskis (2016), Mercer 

och Sams (2006), Sterners (2015) och Webbs et al. (2014) studier presenteras ett resultat som 

visar att genom samtal och diskussioner stärks elevers matematiska förmåga.  Detta resultat 

från kunskapsöversikten ger oss en trygghet att bedriva en matematikundervisning med 

samtalet i fokus, då forskningen visar att en kommunikativ matematikundervisning är positiv 

för att stärka elevers matematiska förmåga.    Genom kunskapsöversikten ges dessutom tillgång 

till olika modeller att implementera i matematikundervisningen. Den modell vi betraktar som 

mest användbar för oss är Sterners (2015) pedagogiska modell. Sterner (2015) beskriver själv i 

sin studie att modellen bygger på en systematisk och strukturerad matematikundervisning med 

gemensamma diskussioner och många repetitioner för att ge elever möjlighet att befästa sina 

kunskaper och utveckla en god taluppfattning. Sterners (2015) forskningsresultat visar att 

implementering av modellen i matematikundervisningen ger en positiv effekt på elevers 

matematikkunskaper.  

 

Vår slutsats är att forskningen visar att det matematiska samtalet har betydelse för att stärka 

elever i deras matematiska kunskaper. Genom samtal och diskussioner ökar elevers 

engagemang, resonemangsförmåga, ansvarstagande och i de flesta fall även den matematiska 

förmågan. Således är det av stor vikt att matematikundervisningen bidrar till att elever ges 

möjlighet att samtala, diskutera och resonera med varandra, samt att de stöttas i detta så att det 

känner trygghet och det matematiska samtalet blir en naturlig del av undervisningen. 
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Tabell 2 – Översikt över inkluderade studier 

 
Titel År Ursprungsland Målgrupp Sökmotor 

Danielowski, J. (2016). Increasing 

Number Sense through 

Mathematical 

Discourse in the Primary 

Classroom. 

 

 

2016 USA Årskurs 1 Manuell sökning 

     

Hunter, J. (2014). Developing 

Learning Environments Which 

Support Early Algebraic 

Reasoning: A Case from a New 

Zealand Primary Classroom. 

Mathematics Education Research 

Journal. 

 

2014 Nya Zeeland Årskurs 3 Manuell sökning 

Hufferd-Ackles, K., Fuson, K. C., 

& Sherin, M. G. (2004). 

Describing Levels and 

Components of a Math-Talk 

Learning Community. 

 

2004 USA Årskurs 3 Manuell sökning 

Mercer, N., & Sams, C. (2006). 

Teaching Children How to Use 

Language to Solve 

Maths Problems. 

 

 

2006 England Årskurs 5 Eric ProQuest 

Parks, A. N. (2011). Diversity of 

practice within one mathematic 

classroom. Pedagogies: An 

international journal. 

 

2011 USA Årskurs 3 Manuell sökning 

Sterner, G. (2015). Tal, 

resonemang och 

representationer en 

interventionsstudie i matematik 

i förskoleklass. 

 

 

2015 Sverige Förskoleklass 

och årskurs 1 

Manuell sökning 



 

 

 

Webb, N. M., Franke, M. L., Ing, 

M., Wong, J., Fernandez, C. H., 

Shin, N., & Turrou, A. C. (2014). 

Engaging with others' 

mathematical ideas: 

Interrelationships among student 

participation, teachers' 

instructional practices, and 

learning. International Journal of 

Educational Research. 

 

2014 USA Årskurs 3-4 Manuell sökning 
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 Tabell 4 – översikt över de pedagogiska modellerna 

 
Nr    Modell/ Titel 

 
Teori Struktur Lärarens roll Effekt 

  1 ”Number Talks” 

 

Danielowski, J. 

(2016). 

Increasing 

Number Sense 

through 

Mathematical 

Discourse in the 

Primary 

Classroom. 

 

 

 

Ingen uttalad 

teori. 

Varje minilektion är 

strukturerad på 

samma sätt och utgår 

från fyra olika steg. 

Stegen innebär att 

eleverna delger 

varandra sina 

strategier och prövar 

nya strategier. 

Läraren är 

betydelsefull genom 

sitt sätt att lyssna, stötta 

diskussionerna och 

ställa öppna frågor. 

Viktigt att läraren 

värderar alla svar, även 

de inkorrekta. 

 

Genom modellen 

utvecklar eleverna 

en trygghet i att 

dela med sig av 

sina strategier, en 

större 

självsäkerhet i sin 

matematiska 

förmåga samt en 

bättre 

grundläggande 

taluppfattning. 

4 Modifierad 

modell av 

programmet 

”Thinking 

together”. 

 

Mercer, N., & 

Sams, C. 

(2006). 

Teaching 

Children How 

to Use 

Language to 

Solve 

Maths 

Problems. 

 

Vygotskij´s 

socio- 

kulturella 

teori. 

Strukturerad modell 

där varje lektion 

utgår från tre olika 

steg. Stegen 

innehåller 

lärarintroduktion, 

gruppdiskussioner 

och helklass- 

diskussioner. 

Läraren guidar och 

modellerar samt stöttar 

eleverna genom att 

ställa öppna frågor.   

Läraren får 

kompetensutveckling 

innan modellen 

används. Gemensam 

reflektion mellan lärare 

och elever är viktig. 

 

Modellen 

möjliggör ökad 

kommunikations- 

förmåga hos 

eleverna vilket i 

sin tur leder till 

ökad matematisk 

förmåga. 

6 Modifierad 

pedagogisk 

modell av 

”CRA-

modellen”. 

 

Sterner, G. 

(2015). Tal, 

resonemang och 

representationer 

en 

interventions-

studie i 

matematik 

i förskoleklass. 

 

Vygotskij´s 

socio- 

kulturella 

teori. 

Strukturerad modell 

som utgår från cykler 

där varje cykel 

innefattar sex faser. 

Faserna innehåller 

aktiviteter och 

diskussioner i 

helklass, par- eller 

smågruppsarbete 

samt individuell 

dokumentation.  

Läraren är viktig 

genom att stötta 

eleverna, lyssna aktivt 

och ställa öppna frågor. 

Kompetensutveckling, 

kollegialt samarbete 

och reflektion är en 

viktig del i 

användandet av 

modellen. 

Modellen 

möjliggör en 

strukturerad 

matematik-

undervisningen 

som utgår från 

resonemang, 

diskussioner och 

representationer, 

vilket utvecklar 

elevernas 

matematiska 

förmåga.  
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