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Abstrakt  

Detta är en systematisk litteraturstudie vars syfte är att problematisera förhållandet mellan en 

kommunikativ klassrumsmiljö och elevens matematiska lärande. I studien undersöks även hur 

vi, lärare kan forma undervisningen för att möjliggöra ett kommunikativt samspel i ämnet 

matematik där eleven får föra och följa matematiska resonemang i en kommunikativ 

klassrumsmiljö. Litteraturstudiens resultat grundas i ett antal vetenskapliga publikationer där 

både avhandlingar och vetenskapliga artiklar har granskats. De valda publikationerna 

kopplades därefter till Vygotskijs sociokulturella lärandeteori och Bakhtins dialogism. 

Studiens resultat visar att den kommunikativa klassrumsmiljön är betydelsefull för elevens 

lärande eftersom det utvecklas i ett socialt utbyte genom samtal, resonemang och möjlighet 

till matematiska diskussioner.  Lärarens roll är dock den viktigaste faktorn i elevens möjlighet 

till lärande eftersom läraren är den som planerar och genomför undervisningen och som 

därigenom uppmuntrar eleven till att exempelvis använda ett matematiskt språk. Resultatet 

visar även att tillgång till en kommunikativ miljö där kunskap växer i en gemenskap 

fortfarande är något svenska skolor måste sträva efter. Anledningen är att “tyst räkning” och 

envägskommunikation råder i stor utsträckning i de svenska klassrummen.  
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1. Inledning   
 

Utifrån tidigare forskning kan slutsatsen dras att alla elever startar sin skolgång med helt 

olika bakgrunder, kulturer, erfarenheter och kunskaper (Eklund, 2003; Lindqvist, 2003). 

Detta medför att skolans uppgift är att erbjuda undervisning som ska ge eleven 

möjlighet att utvecklas som individ och som framtidens demokratiska medborgare 

(Skolverket, 2011 reviderad 2018). Undervisningens innehåll ska även anpassas efter 

elevernas förutsättningar, det vill säga att den möjliggör mötet med eleven i tanke samt 

språk där både psykiska och sociala samband tas till hänsyn. För att kunna uppnå detta 

finns det vissa grundläggande principer och en av dem är att läraren skapar den bästa 

möjliga miljön för lärande där det finns utrymme för reflekterande samtal, utbyte av 

erfarenheter, tankar och idéer (Malmer, 2010). Eftersom språket har en avgörande roll 

för lärandet och utvecklingen av de matematiska tankestrukturerna, bör den 

kommunikativa förmågan få större uppmärksamhet i undervisningen (Skolverket, 2012; 

Malmer, 2010). Oltenau spetsar till det och skriver i sin avhandling Framgångsrik 

kommunikation i matematikklassrummet (2016) att språket är en central och avgörande 

faktor för att eleverna ska kunna komma in i den nya kulturen inom exempelvis 

matematiken och trots att språk inte är identiskt med kommunikation, är dess 

kommunikativa funktion en väsentlig del i undervisningen. 

 

Vidare fastslår riktlinjer i den svenska läroplanen för grundskolan, Lgr11 (Skolverket, 

2011, rev. 2018) att kommunikationen ska ta en central plats i 

matematikundervisningen. I kursplanens syfte för ämnet matematik står det: 

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att 

argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom 

undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med 

matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att 

kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang 

(Skolverket, 2011 reviderad 2018).   

 

I relation till det måste vi, lärare få veta hur vi ska förhålla oss till detta och vilken sorts 

kommunikation som ska erbjudas. Malmer hävdar bland annat att undervisning som låter 

eleverna uttrycka sina tankar både muntligt och skriftligt är en betydande faktor för elevens 

utveckling av tankeprocesser. Andras åsikter samt reaktioner tvingar eleven att tydliggöra 

ställningstaganden och på så sätt utvecklas tänkandet till ett fördjupat lärande (Malmer, 

2010). Återigen, för att elever ska kunna kommunicera med varandra behövs ett språk som 

enligt Hansson (2011) utvecklas bland annat genom de matematiska kunskaperna. Hon 

skriver även i sin avhandling Ansvar för matematiklärande att elever bör få möjlighet till 

samtal och samarbete i matematikundervisningen för att kunna utveckla både de språkliga 

och matematiska förmågorna såsom till exempel kommunikationsförmågan (2011). 

Emellertid skriver Hansson att den undervisande läraren måste hjälpa eleverna i deras 
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språkliga samt matematiska utveckling genom att erbjuda till samtal och problemlösning 

(2011). Intresset i detta arbete berör därför hur denna hjälp kan se ut och vilka fördelar som 

samtal och den kommunikativa miljön har för lärande av ett matematiskt innehåll. 

Sammantaget vill vi undersöka om och i så fall hur undervisningen möjliggör 

användningen av matematikspråket i den svenska skolan, hur skapas en miljö där både 

kommunikation och det matematiska resonemanget växer fram samt vilka fördelar det 

matematiska språket har på elevers lärande. Studien ska förhoppningsvis hjälpa oss 

pedagoger och blivande lärare att forma matematikundervisningen där allas röster hörs 

och integreras för att kunskap ska växa och för att eleverna ska lättare nå målen.  
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2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med litteraturstudien är att problematisera förhållandet mellan en kommunikativ 

klassrumsmiljö och elevens matematiska språk samt lärande. Vidare är syftet att 

undersöka hur undervisningen kan möjliggöra ett kommunikativt samspel i ämnet 

matematik. 

● Vilken roll tillskrivs kommunikation i matematikdidaktisk forskning? 

● Vilken problematik kan finnas med det matematiska språket respektive 

det kommunikativa samspelet? 

● Hur kan matematikundervisningen möjliggöra det kommunikativa 

samspelet? 
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3. Begreppsdefinition 

 

3.1 Kommunikativ miljö  

 

En kommunikativ miljö är en miljö som stimulerar samspel och att kommunicera på 

olika sätt exempelvis genom samtal, skratt, miner, gester, bilder och text. När elever får 

möjlighet att ingå i en kommunikativ miljö kan de lära av varandra när de delger 

varandras kunskaper utifrån olika perspektiv och erfarenheter (Skolverket, 2019). 

 

3.2 Kommunikationsförmågan 

 

Kommunikationsförmågan är en av de fem matematiska förmågor som har blivit allt 

mer central i undervisningen. Den här förmågan handlar om att eleverna ska “utmanas 

och stimuleras att använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera 

och lösa problem på olika sätt med olika uttrycksformer samt för att utforska och 

beskriva sin omvärld” (Skolverket, 2011 rev. 2018). Eleverna ska det vill säga lära sig 

det matematiska innehållet genom kommunikation samt att kunna kommunicera 

matematik. Kommunikationen sker genom muntliga uttalanden, gester men även i form 

av skrift som görs i exempelvis uppgiftslösningar. För att ha en 

kommunikationsförmåga eller språklig förmåga innebär att ha förmågan att läsa, lyssna, 

tala och skriva (Skolverket, 2013). Detta medför att elevers kommunikationsförmåga 

endast kan utvecklas och läras i ett samspel med de övriga förmågorna. 

 

3.3 Föra och följa matematiska resonemang 

 

En av de fem matematiska förmågorna är resonemangsförmågan där man ofta talar om 

att eleven ska kunna föra och följa matematiska resonemang. Detta innebär exempelvis 

att eleverna ska i samtal ställa frågor samt framföra och bemöta matematiska argument 

som leder till att resonemanget förs framåt. Ett annat exempel på att följa och föra 

matematiska resonemang är att kunna förklara hur begrepp relaterar till varandra 

(Skolverket, 2011 rev. 2018). Studien fokuserar först och främst på den kommunikativa 

förmågan men även resonemangsförmågan då dessa två förmågor “ligger” nära 

varandra. 

 

3.4 Det matematiska språket 

 

Det matematiska språket består av olika beteckningar och termer, där vanliga termer är 

exempelvis multiplicera eller subtrahera vilket man i vardagsspråket hade sagt “ta bort” 

eller “gånger”. Det handlar alltså om en annan sorts begreppsförståelse, vilket 

Riesebeck menar endast kan utvecklas genom det vardagliga språket (Riesebeck, 2008). 

När elever ges möjlighet att använda ett matematiskt språk utvecklar de sin förståelse 

för matematiken (Malmer, 1999). Detta betyder att läraren måste låta eleverna träna på 
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att kommunicera med ett matematiskt språk under matematiklektionerna för att de ska 

kunna utveckla sina kunskaper inom matematik. 

 

3.5 Matematikdidaktik 

Begreppet omfattar hela verksamheten som främjar samt möjliggör förbättringen av 

elevers matematikinlärning och den matematiska kompetens som de tillägnar sig (Niss, 

2001). 

 

4. Teoretisk bakgrund 
 

I detta avsnitt kommer Vygotskijs sociokulturella lärandeteori samt Bakhtins dialogism 

behandlas eftersom teorierna och dess tillhörande begrepp lyfter värdet av att samspela 

och kommunicera med varandra. Med detta teoretiska ramverk kommer kopplingen 

mellan människans utveckling samt lärande och den kommunikativa miljön kunna 

problematiseras. På så sätt kommer det även utgöra en bra grund för kartläggningen av 

optimala undervisningsmetoder för att lärande och utveckling ska äga rum i en viss 

miljö. 

 

4.1 Den sociokulturella lärandeteorin 

 

Lev Vygotskij var en rysk psykolog som ansåg att språket var grundläggande för barns 

utveckling av minne och tänkande. Denna utveckling kan enligt Vygotskij bara ske om 

barn kan använda språket och delta i de kommunikativa samspelen. Med andra ord, barn 

erövrar språket i ett socialt sammanhang. Emellertid anser han att människan använder 

sig av olika redskap och/eller strategier för att kunna orientera sig i sociala sammanhang. 

Ett av dessa redskap är tänkandets redskap som enligt Vygotskij är alfabetet och det 

tidigare nämnda språket. Detta anses vara grundläggande för att människan ska kunna 

lära sig nya saker samt utvecklas (Hansson, 2011). Det är dock viktigt att poängtera att 

Vygotsky (1978 i Riesebeck, 2008) betonar vikten av ett specifikt kunnande i en 

kommunikativ kompetens, vilket skapas i den sociala gemenskapen för att vidare kunna 

“omvandla” och skilja mellan. Det kunnandet Vygotskij pratar om är att kunna anpassa 

olika typer av språk efter olika sociala situationer. Enligt Vygotskij är “vardagsspråket” 

den viktigaste formen för kommunikativt handlande men att människan har två parallella 

språk som den använder sig av i vardagen. Det första språket, “vardagsspråk” samt språk 

som utvecklas och kan anpassas exempelvis det “matematiska språket” som kan 

användas i ämnet matematik. Vygotskij betonar även att utvecklingen sker när eleven 

bygger upp kunskapen själv och för att eleven ska kunna göra det behövs ett syfte, mål 

och en miljö där eleven i ett socialt sammanhang får experimentera och pröva sig fram. 

På så sätt bygger eleven upp en verktygslåda som innehåller olika redskap och strategier. 

Vygotskij skriver bland annat: 
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[...] för att ett ämne ska intressera oss måste det hänga samman med något 

som intresserar oss, med något som redan är känt och därtill innehålla några 

nya verksamhetsformer, ty annars blir det resultatlöst. Aktiviteten får varje 

ämne att stå i ett personligt förhållande till barnet och blir ett redskap för 

dess personliga framgång. Härmed förenas skolans övningar med livet, 

vilket krävs för att den nyvunna kunskapen ska smälta samman med vad 

barnet redan känner till och förklara något nytt (Vygotskij, i Lindqvist, 

2003:74). 

 

I relation till detta är det sociala samspelet enligt Vygotskij av stor betydelse för 

individen då barnet är medlem i en kultur och ett samhälle redan från födseln och det är 

interaktion med omvärlden som är själva grunden för barnets utveckling (Vygotskij, 

1978 i Lindqvist, 2003). En miljö som erbjuder en interaktion med omvärlden är enligt 

Vygotskij (1986) en skolmiljö där elever kommer i ständig kontakt med olika diskurser, 

det vill säga sammanhängande uttryck och begrepp som styr elevens helhetsuppfattning 

om exempelvis samhälle, natur och kultur. Det är diskurser som elever sällan eller till 

och med aldrig stöter på i sin vardag och därför är undervisning, enligt Vygotskij en 

kommunikativ miljö där de spontant utvecklade begrepp möter de vetenskapliga 

begreppen. På så sätt bygger eleven upp förståelsen för de ofta abstrakta diskurserna 

inom skola samt vidgar begreppsspråket inte minst inom ämnet matematik. 

 

4.1.1 Mediering  

 

Mediering är ett centralt begrepp inom den sociokulturella lärandeteorin och innebär att 

vi genom olika redskap, bland annat språket utvecklar vår begreppsvärld när vi 

kommunicerar med varandra. Vygotskij skriver bland annat: 

 

En tanke som förvandlas till språk omkonstrueras och ändrar form. 

Tankarna uttrycks inte i orden utan fullbordas i dem (Vygotskij, 2001:406). 

 

Detta handlar om att kommunicera med de bokstäver, siffror och begrepp som hittills har 

utvecklats för att sedan kunna förstå varandra när kommunikationen sker i ett visst 

sammanhang i en viss miljö. Andraspråksforskare Van Lier förklarar ytterligare 

begreppet mediering som inre stöttning som barn och vuxna har tillgång till under de 

sociala interaktioner när de stöter på ett problem som ligger precis över den egna 

förmågan (Skolverket, 2017). 

 

4.1.2 Scaffolding 

 

Scaffolding, där stöttning är den direkta översättningen, är ett annat viktigt begrepp 

inom den sociokulturella lärandeteorin. Begreppet står för den hjälp och vägledning 

som sker i nybörjare- och expertinteraktioner, vilket Vygotskij anser fungerar som en 
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förutsättning för lärande och utveckling (Skolverket, 2017). Detta innebär att 

exempelvis de mer erfarna och kunniga eleverna stöttar de elever som är mindre erfarna 

och kunniga för att de ska få en bättre helhetsuppfattning inom ett visst område. Vidare, 

har eleverna olika mycket kunskap inom olika områden vilket gör att eleverna kan 

använda varandras styrkor och stötta varandra för att kunna vidareutvecklas. 

Exempelvis, när en “nybörjarelev” får stöttning och börjar få kontrollen över 

kunskaperna och färdigheterna kan stöttningen från den så kallade experten successivt 

avta. Det är även viktigt att betona att scaffolding även kan ske från lärare till elev där 

läraren ses som en expert. 

 

4.1.3 Internalisering 

 

Enligt Vygotskij sker internalisering när vi möter och lär oss använda de kulturella 

redskapen. Det innebär att en yttre aktivitet tas in och bearbetas till den inre under en 

process som skapar mening och betydelse. Ett exempel på detta är när vi i en 

kommunikativ miljö lär oss räkna, måla eller uttrycka oss på andra sätt än vad vi är vana 

vid, får vi en förståelse för hur redskapen medierar i världen. Vygotskijs förklaring till 

begreppet lyder: 

 

[...]an operation that initially represent an external activity is reconstructed 

and begins to appear internally (Vygotskij, 1978:56 i Malmbjer, 2017). 

 

4.2 Bakhtins dialogism 

 

Dialogismen är en litterär teori som främst bygger på den ryske språkfilosofen Michail 

Bakhtin. Han anser att det sker en ständig dialog i olika former mellan människor som 

är ömsesidigt beroende av varandra och som påverkar varandras yttranden. Detta 

medför att det är i dialogen vi söker efter den andres perspektiv och på så sätt samspelar 

med varandra men även omformulerar våra yttranden. Bakhtin menar att alla typer av 

yttranden är nära förknippade med varandra genom ett samspel mellan det individuella, 

kulturella samt sociala. Precis som Vygotskij, understryker Bakhtin att människans 

tankar och förståelse skapas i sociala möten med andra. Emellertid anser Bakhtin att 

även våra yttranden är långt ifrån neutrala, det vill säga att vi kommer in i en dialog 

med olika positioner, tankar, erfarenheter och ställningstaganden som i sin tur påverkar 

mottagaren (1981; 1986, 2004). Dialogism ses därför som en kunskapsteoretisk 

inriktning, vilket innebär att genom dialog utvecklar vi språk, tänkande och lärande 

(Malmbjer, 2017). 

 

Bakhtin betonar att dialogen är ett medierande redskap och grunden för den mänskliga 

existensen samt att det är endast genom kommunikationen som vi kan utveckla och få 

kunskap (1986). Det relaterar i att Bakhtins tolkning av dialogbegreppet har en viktig 

roll i ett sociokulturellt perspektiv och kommer användas i litteraturstudien som en 
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synonym till den muntliga samt skriftliga kommunikationen/yttranden. 

 

4.2.1 Heteroglossia 

 

Ett annat begrepp som ses som en synonym till dialogismen är heteroglossia. Begreppet 

kan tolkas som “många språk” och innebär att allt som sägs och pratas om är fylld med 

andras yttranden exempelvis röster som människan tar delvis över. Bakhtin skriver: 

 

[A]ll languages of heteroglossia, whatever the principle underlying them 

and making each unique, are specific points of view of the world, forms for 

conceptualizing the world in words, specific world views, each 

characterized by its own objects, meanings and values (Bachtin, 1981:291f). 

 

Detta innebär att våra yttranden som uttrycks bland annat genom språk är formade 

genom tid, andras åsikter, kultur, sociala samspel och mycket annat som vi påverkas av 

dagligen. Detta medför att våra yttranden är inte bara en information eller ett innehåll 

utan reflekterar förståelsen, verklighetsuppfattningar, ställningstaganden och positioner 

i det sociala sammanhanget. För att kunna beskriva detta mer ingående beskriver 

Bakhtin begreppet röst där han anser att det finns röster i alla yttranden som i sin tur 

påverkar våra egna och andras yttranden och ger olika verklighetsuppfattningar. 

 

This includes height, range, timbre, aesthetic category (lyric, dramatic, etc.). 

It also includes a person’s worldview and fate. A person enters into dialogue 

as an integral voice. He participates in it not only with his thoughts, but with 

his fate and with his entire individuality (Bakhtin, 1984:294). 

 

4.2.2 Appropriering 

 

Appropriering är ett närliggande begrepp till Vygotskijs internalisering men skiljer sig 

ändå från det. Till skillnad från Vygotskij påpekar Bakhtin att vi har ett eget ansvar om 

vi vill delta i en dialog eller inte. Vidare gör vi ett aktivt val medan vi lyssnar på någon 

eller deltar i en dialog där vi approprierar, det vill säga omkonstruerar och 

omformulerar de främmande orden och handlingar till våra egna under en medveten 

bearbetningsprocess. Enligt Bakhtin är den här processen en medveten handling och 

även om vi deltar i en dialog kan vi då välja att inte appropriera det vi inte vill men 

samtidigt visa respekt och intresse (Malmjber, 2017). Begreppet appropriering kommer 

vara till hjälp vid tolkningen av studiens resultat när fokuset ligger på själva 

bearbetningsprocessen samt elevers möjlighet att lära av varandra genom en dialog. 
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4.2.3 Mediering enligt Bakhtin 

 

Utifrån Bakhtins ramverk om dialoger innebär begreppet mediering att vi tillägnar oss, 

bemästrar och gör något till “vårt eget”, det vill säga approprierar genom det sociala 

och kommunikativa interaktioner (Bakhtin, 1981; 1986; 2004). 

 

4.3 Operationalisering 

 

Utifrån de ovanför beskrivna sociokulturella perspektiven skapas ett teoretiskt och 

konceptuellt ramverk. I ramverket ingår begreppen mediering, scaffolding, 

heteroglossia och appropriering som anses vara betydelsefulla för studiens resultat och 

dess analys. Sammantaget kommer både Vygotskijs respektive Bakhtins teori ge oss en 

bredare och tydligare förståelse för att kunna besvara litteraturstudiens frågeställningar. 

Vygotskijs teori hjälper oss att svara på frågeställningar som berör elevernas utveckling 

i en gemensam process genom sociala samspel. Han anser att kunskap aldrig kan 

överföras utan att den skapas i ett samspel och interaktion mellan olika individer. 

Bakhtins dialogism hjälper oss däremot att redogöra för hur lärande sker och hur 

mening skapas i en dialog med andra i ett matematiskt klassrum. Bakhtin till skillnad 

från Vygotskij menar att vi erövrar orden genom att ta del av och reagera på andra 

människors yttranden där kunskap kan överföras. I linje med det är även Bakhtins teori 

och dess teoretiska begrepp betydelsefulla för studiens resultat, då framförallt begreppet 

heteroglossia behandlar yttranden som bland annat röst och dess roll i elevens menings- 

samt identitetsskapande (Vygotskij, 1978 i Riesebeck, 2008; Bakhtin, 1981; 1986). I 

relation till detta används båda teorier för att kunna tolka litteraturstudiens resultat 

utifrån två olika perspektiv samt förstå hur de sociala och de språkliga samspelen kan 

påverka elevens lärande och utvecklingen av det matematiska språket. 

 

5. Metod 
 

Under denna rubrik kommer litteraturstudiens tillvägagångssätt presenteras med en kort 

beskrivning av hur utvalda vetenskapliga publikationer som artiklar och avhandlingar 

har under fasta kriterier samlats in och analyserats. Inledningsvis beskrivs 

insamlingsmetoden genom databaserna OneSearch, SwePub samt Libris och därefter 

förklaras det manuella urvalet, övrig litteratur som användes, analysmetoden och 

slutligen avslutas avsnittet med etiska riktlinjer. 

 

5.1. Insamlingsmetod 
 

De publikationer som används i litteraturstudien samlades in genom datainsamlingen. 

De databaser som användes för att kunna hitta relevanta publikationer är OneSearch där 
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bland annat SwePub och LIBRIS gav flera intressanta träffar. Valet av tre olika 

databaser motiveras med en ökad möjlighet till att hitta fler relevanta artiklar och 

därmed välja ut de mest lämpliga på ett kritiskt sätt. Det finns även ett antal artiklar som 

hämtades från andra avhandlingars referenslistor som ansågs lämpliga för att kunna 

svara på forskningsproblemet. 

 

De valda publikationer ansågs vara relevanta då de behandlar lämpliga ämnen för 

studien samt utgör grunden för att kunna behandla litteraturstudiens syfte samt svara på 

frågeställningar. De sökord, även kallat nyckelord, som användes i sökprocessen var 

både på engelska och svenska som i sin tur ledde till ännu fler träffar. Språk, 

kommunikation, interaktion, matematik, matematikundervisning, grundskola, lärande, 

matematiskt språk och resonemang var nyckelord som sökprocessen utgick ifrån. 

Vidare var sökorden sammankopplade med AND eller OR för att kunna styra sökningen 

exempelvis genom att begränsa eller utvidga sökträffar. Exempelvis OR gav upphov till 

fler sökträffar då sökningen kunde behandla både sökord A och B för sig, det vill säga 

att sökträffar inte behövde innehålla båda sökorden medan AND begränsade antal 

sökträffar då de skulle innehålla båda sökorden A och B vilket ledde till färre antal 

träffar (Barajas, Forsberg och Wengström, 2013). Emellertid har begreppet trunkering 

används, det vill säga att en asterisk applicerades i slutet av sökordet, exempelvis 

matematik*. Detta innebär i praktiken att olika varianter av sökordet inkluderades i 

sökningen som exempelvis matematik, matematisk, matematiska, matematikdidaktik, 

med mera. 

 

För att kunna få fram de mest relevanta och bidragande publikationer till 

litteraturstudien kopplades begreppen samman och på så sätt växte olika 

sökordskombinationer fram. Den första kombinationen innehöll begreppen matematik* 

(mathematic*) och språk (language). Denna sökning gav flera träffar på vetenskapliga 

publikationer som var intressanta för studiens grundidé, det vill säga relationen mellan 

matematiken och språket. Vidare, för att kunna besvara studiens frågeställningar har 

ytterligare kombinationer används:  matematik* (mathematic*) AND/OR språk 

(language) AND/OR interaktion (cooperation); elev (student) AND/OR matematik* 

(mathematic) AND/OR språk (language) AND/OR lärande (learning); Mathematics 

language AND/OR Education communicative* AND/OR talking mathematics; med mera. 

 

För att få fram en klar bild av klassrumsmiljön i det matematiska klassrummet samt 

kopplingen till undervisningsmöjligheter på en vetenskaplig grund, har antalet 

sökträffar begränsats genom peer-reviewed (referentgranskade artiklarna), fulltext men 

även genom publikationsdatumen (skrivna mellan 1990 och 2018). 

 

5.1.1 Manuellt urval 

 

Sökningsprocessen var intressant där flera artiklar valdes med i studien men det var 

också många som fick uteslutas då de var irrelevanta för just denna litteraturstudie. 
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Detta urval kunde göras efter en närläsning, det vill säga att en läsning av titeln samt 

abstrakt gjordes. Därefter valdes tio artiklar som granskades noga  i relation till studiens 

frågeställningar samt relevans till studiens forskningsområde. Det som menas med 

relevans i detta fall är att artikeln lyfter något eller några av studiens nyckelbegrepp.   

 

5.1.2 Övrig litteratur 

 

Publikationer från databaserna SwePub och LIBRIS var mest dominerande i studien. 

Förutom dessa publikationer har ytterligare källor används för att spetsa till 

forskningsresultaten. Manuella sökningar gjordes för att exempelvis få fram innehållet i 

teoriavsnittet om Vygotskijs och Bakhtins teori. Sökningar på Skolverkets hemsida var 

också aktuella för att exempelvis stärka innehållet med bland annat läroplanen eller 

statistik som ansågs vara relevant för studiens resultat. 

 

5.2 Analysmetod 

 

Det kan vara svårt att urskilja det väsentliga som fokuset ska riktas på i så många 

vetenskapliga publikationer. Friberg (2012) betonar att det finns en risk för att vi inte 

“ser skogen för alla träd”, med andra ord att det kan ställa till det när vi vill omvandla 

det teoretiska forskningsresultatet till en sammansatt kunskap om det berörda 

forskningsproblemet. För att kunna undvika att hamna i en sådan situation finns det 

olika strategier. En av strategierna som Friberg presenterar är att flera studiers resultat 

sammanställs till ett större kunskapsvärde under förutsättningen att alla publikationer 

behandlar samma fenomen (2012). Denna strategi användes i litteraturstudien där ett 

schema gjordes för att förtydliga forskningsresultaten. Schemat utgick från tre 

kategorier, de första innehöll studiens frågeställningar och den tredjekallades för övrigt 

där forskning som ansågs vara viktig för studien men som inte gav svar på 

frågeställningarna hamnade. Efter att varje publikation lästes överfördes relevant 

forskningsresultat till antingen en av frågeställningarna eller till övrigt. På detta sätt var 

det lättare att få en överblick om det fanns tillräckligt med forskning till varje 

frågeställning samt om det fanns något mönster i resultatet som framkom i övrigt. I 

detta fall fanns tillräckligt med forskningsresultat till frågeställningarna och i kategorin 

övrigt tydliggjordes att många publikationer behandlade problematiken med det 

matematiska språket respektive det kommunikativa samspelet. Detta ledde till att 

frågeställningen vilken problematik kan finnas med det matematiska språket respektive 

det kommunikativa samspelet? lades till i studien. I schemat blev det tydligt att studien 

utgick från rätt forskning eftersom studiens syfte hade nått fram och frågeställningar 

besvarats. Vidare har det framtagna forskningsresultatet tolkats utifrån det teoretiska 

och konceptuella ramverket. I första frågeställningen framkom exempelvis 

forskningsresultatet om övergången från ett vardagsspråk till ett matematiskt språk 

vilket kunde kopplas till de teoretiska begreppen heteroglossia, appropriering och 

mediering. En sådan koppling medför större förståelse av hur de sociala och de 
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språkliga samspelen kan påverka elevens utveckling av det matematiska språket. För att 

se ett exempel på schemat se Bilaga 2.  

 

 

5.3 Etiska riktlinjer 

 

I litteraturstudien ville vi se hela fältet och kunna besvara själva syftet genom den 

“rätta” vägen. På grund av detta har etiska riktlinjer varit i åtanke under hela 

skrivprocessen (Denscombe, 2016; Vetenskapsrådet, 2018). Det handlar om att kunna 

göra etiska överväganden gällande urval vilket har gjorts och redovisats (se bilaga 1) i 

denna litteraturstudie. Den första huvudprincipen som studien utgick från i relation till 

etiska överväganden är “att forskare i sin strävan efter kunskap inte hänsynslöst får 

använda alla de metoder som står till deras förfogande” (Denscombe, 2016:427). Med 

andra ord, etiska principer stod i centrum även om det exempelvis var svårt att svara på 

en forskningsfråga eller om svaret var annorlunda än vi hade tänkt. Vi skulle fortfarande 

förhålla oss till lagen och de etiska riktlinjer som Vetenskapsrådet poängterar är viktiga, 

vilka är: “tillförlitlighet, ärlighet, respekt för kollegor, forskningsdeltagare, samhälle, 

ekosystem, kulturarv och miljö, samt ansvar för forskningen från idé till publicering 

[...]” (2018). 

 

6. Resultat 

I detta avsnitt redovisas studiens resultat vilket ska besvara vilken roll kommunikation 

tillskrivs i matematikdidaktisk forskning, vilken problematik det kan finnas med det 

matematiska språket respektive det kommunikativa samspelet samt hur 

matematikundervisningen kan möjliggöra det kommunikativa samspelet. Resultatet 

presenteras utifrån den ordning som frågeställningarna kommer. 

6.1 Vilken roll tillskrivs kommunikation i matematikdidaktisk forskning? 

I matematikdidaktisk forskning tillskrivs språk på olika sätt där det verbala språket är 

den mest uppmärksammade. Moschkovich (2007) har genom sina studier identifierat 

fyra olika typer av språk, vilket är ett vardagligt-, yrkesmässigt-, akademiskt- och 

skolspråk. De olika språktyperna ingår i varandra och elever använder sig av de 

parallellt i ämnet matematik (Riesebeck, 2000, 2008; Bergvall, 2006; Moschkovich, 

2007, 2010). Vardagsspråket anses exempelvis vara nödvändigt för att eleverna ska 

kunna utveckla en begreppsförståelse i ett akademiskt språk eller i detta fall det 

matematiska språket. Denna övergång som Riesebeck skriver om från ett vardagsspråk 

till ett specialiserat språk är även enligt Bergvall (2006) central i skola och utbildning då 

det är under övergången som en förändring av kunskap sker. Detta medför att elever 

genom språkskiftet i den kommunikativa miljön utvecklar kunskap till att omfatta 
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sammanhang, mönster, strukturer och generaliseringar. Den här utvecklingen kan ske 

tack vare det kommunikativa utbytet samt interaktion i ett socialt samspel mellan olika 

individer. Utbytet anses vara betydelsefull utifrån ett sociokulturellt perspektiv då varje 

elev är medlem i en kultur och i ett samhälle och det är i en kommunikativ miljö som 

heteroglossia och vidare en appropriering kan ske (Vygotskij, 1978 i Lindqvist, 2003; 

Bakhtin, 1984). Det resulterar i att elever bygger ett specifikt ordförråd, ett slags register 

som innehåller exempelvis “matematikens ord” som till exempel “rymmer” vilket kan 

användas i andra kontexter men som betyder något specifikt inom matematiken 

(Halliday, 1978). Genom att höra andras yttranden och öva matematiska ord i 

kommunikativa miljöer lär sig eleven innebörden och betydelsen av orden, vilket 

betyder att eleven approprierar orden. Detta relaterar i att genom heteroglossia har det 

matematiska ordförrådet vidgats ut samtidigt som eleven lär sig använda orden “rätt” i 

olika sammanhang (Halliday, 1978). På så sätt sker en mediering enligt Bakhtin där 

elever genom andras röster och yttranden i det kommunikativa samspelet skapar en 

förståelse och vidare bemästrar orden (Bakhtin, 1981; 1986; 2004). Genom 

appropriering och vidare mediering av ordet “rymmer” har eleven förhoppningsvis lärt 

sig vad begreppet betyder i olika sammanhang, det vill säga att “rymmer” inte betyder 

att något springer iväg i en matematisk kontext. På så sätt har eleven skapat ett 

kunnande som Vygotskij anser är en viktig del i utvecklingen, det vill säga att eleven 

har lärt sig anpassa olika typer av språk efter olika sociala situationer (Vygotsky, 1978 i 

Riesebeck, 2008). 

6.2 Vilken problematik kan finnas med det matematiska språket respektive det 

kommunikativa samspelet? 

Undervisning samt elevers lärande och utveckling beskrivs i flera studier som 

mångdimensionellt och genomgripande (Liljekvist, 2014; Riesebeck, 2008; Engvall, 

2013; Jäder, 2015). Detta medför att frågor kring undervisningens form samt de 

didaktiska valen uppstår inte minst när det gäller ett av de tre kärnämnen i det svenska 

skolsystemet, matematik. Vidare ställs det även krav från den svenska läroplanen då 

elever genom matematikundervisningen ska uppnå tydliga mål (Skolverket, 2011). 

Trots detta visar statistiken att andelen elever i årskurs 6 med betyget F i ämnet 

matematik har ökat mest gentemot de andra två kärnämnen (Skolverket, 2019). Detta 

kan tolkas som att majoriteten av dagens skolor inte undervisar i tillräckligt stor 

utsträckning mot målen i läroplanen samtidigt som undervisningsmetoder inte tar 

avstamp i det sociokulturella perspektivet där kommunikationen bör ta en central plats. 

Den ovan beskrivna situationen ser ännu sämre ut för elever med utländsk bakgrund 

(Skolverket, 2009). I linje med detta visar resultaten av flera nationella studier som rör 

ämnet matematik att tyst räkning tar fortfarande för mycket plats i det matematiska 

klassrummet (Skolverket, 2003, 2004). Detta kan väcka stora frågor eftersom en av de 

fem matematiska förmågorna som eleverna ska få möjlighet att utveckla genom 
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matematikundervisningen är kommunikationsförmågan (Skolverket, 2001 rev. 2018). 

Denna förmåga innebär att eleven ska i tal och skrift kunna diskutera och argumentera 

kring frågeställningar i matematik (NCM, 2001), vilket undervisningen inte erbjuder 

eleverna att utöva. Enligt Engvall ges eleverna inte förutsättningar till att dess 

kommunikationsförmågan ska kunna utvecklas om undervisningen endast erbjuder ett 

individuellt arbetssätt. Eleverna bör istället ges möjlighet till par-, grupp- och 

helklassarbete eftersom det är då de får diskutera, utbyta tankar och idéer samt redovisa 

tillvägagångssätt och beräkningsmetoder genom den språkliga kommunikationen 

(Engvall, 2013). Detta arbetssätt är enligt ett sociokulturellt perspektiv en förutsättning 

för utvecklingen av ett matematiskt språk samt lärande. Trots detta hamnar ofta 

kommunikationsförmågan i skymundan vilket enligt Vygotskijs teori gör det svårare för 

elever att utveckla ett specifikt språk och i detta fall matematiskt språk och därigenom 

ett kommunikativt samspel. Forskning visar även att det svenska klassrummet 

fortfarande präglas i stor utsträckning av en envägskommunikation, en slags 

kommunikation där läraren tar en central plats i undervisningen och talar till elever.  

Vidare, ett individuellt arbetssätt ger inga förutsättningar för att 

kommunikationsförmågan ska kunna utvecklas hos elever (Jäder, 2015; Riesebeck, 

2008; Engvall, 2013). 

En annan problematik som Riesebeck kommer fram till i sin studie är att den 

kommunikationen som sker under matematiklektionerna genomsyras av ett vardagligt 

språk där endast enstaka matematiska begrepp används (Riesebeck, 2008). Detta ställer 

till det för elever och bromsar den viktiga övergången från det vardagliga till det 

specifika språket vilket i sin tur påverkar elevens lärande, då ingen mediering av nya 

begrepp kan ske. Emellertid sker det ingen “rätt” scaffolding från läraren till eleven då 

läraren använder sig av ett vardagsspråk istället för ämnesspecifikt. Riesebeck skriver 

om denna problematik i sin avhandling och anser att “ett språk, vilket som helst, som 

inte underhåller och utvecklar terminologier inom olika områden förblir ett fattigt 

språk” (2008:15).  

 

6.3 Hur kan matematikundervisningen möjliggöra det kommunikativa samspelet? 

Läraren har en stor inverkan på elevers lärande och kan med rätt verktyg forma 

matematikundervisningen som möjliggör det kommunikativa samspelet. För att kunna 

förebygga utvecklingen av bristande kunskaper inom det matematiska språket och 

därigenom det kommunikativa samspelet, bör läraren använda sig av den rätta 

scaffolding som är enligt det sociokulturella perspektivet en förutsättning för lärande 

och utveckling (Skolverket, 2017; Mercer & Sams, 2006; Vygotskij, 1978 i Lindqvist 

2003). Vidare lyfter Mercer & Sams följande: 

[...]there are good reasons to expect that children studying maths would 

benefit from teacher guidance in two main ways. First and most obviously, 
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they need to be helped to gain relevant knowledge of mathematical 

operations, procedures, terms and concepts. Teachers commonly expect to 

provide this kind of guidance. Secondly, they need to be helped to learn how 

to use language to work effectively together: to jointly enquire, reason, and 

consider information, to share and negotiate their ideas, and to make joint 

decisions. This kind of guidance is not usually offered. One of the practical 

aims of the Thinking Together research has been to enable teachers to 

integrate these two kinds of guidance (2006:510). 

I relation till det Mercer & Sams skriver i sin studie finns det en annan viktig aspekt 

som är värd att uppmärksamma, nämligen den kunskap läraren behöver ha för att kunna 

erbjuda matematikundervisning som präglas av ett matematiskt språk och ett 

kommunikativt samspel. Kunskapen som läraren bör bemästra är det specifika 

matematiska ämnesspråket som kan öppna upp för ett kommunikativt samspel samt 

kunna ge scaffolding. På så sätt möjliggörs att mediering sker hos eleven. Det är även 

viktigt att läraren ger elever uppmaningar genom olika uttryck som till exempel 

redogöra, jämföra, diskutera och bevisa eftersom detta medför att eleverna reflekterar 

över vad de gör samt att de samtalar mer (Riesebeck, 2008). Detta betyder att läraren 

bör agera som en expert, stötta och vägleda eleven som i detta fall betyder att läraren 

bör ha höga förväntningar på eleverna samtidigt som läraren använder sig av det 

matematiska språket och återigen scaffolding när det matematiska innehållet diskuteras 

(Riesebeck, 2008; Bergvall, 2006; Mercer & Sams, 2006; Bakhtin, 1981; 1986; 2004). 

Lärarens höga förväntningar på eleverna och vardagskontext har visat sig vara en viktig 

faktor i elevens förståelse av det matematiska språket samt innehållet (Straehler-Pohl, 

Fernández, Gellert & Figueiras, 2014 i Bergvall, 2016; Moschkovich, 2010). I en 

undersökning framgick att i de klassrummen där läraren har höga förväntningar på 

elever, blir kopplingen mellan det vardagliga och det specifika matematiska innehållet 

en återkommande faktor. En vardagskontext används i detta fall som en grundläggande 

resurs vilken möjliggör en successiv övergång från det vardagliga till det specifika 

matematiska språket (Bergvall, 2006). Detta är även något Vygotskijs samt Bakhtins 

teorier anser vara grundläggande för att mediering samt utveckling ska kunna ske. Här 

är det dock av stor vikt att ta hänsyn till en annan studie som visar att textuppgifter med 

en tydlig vardagskontext anses som exkluderande för marginaliserade elevgrupper (Le 

Roux, 2008 i Bergvall, 2006). Anledningen är att elever är i behov av en scaffolding 

eftersom de själva inte klarar av att upptäcka sambandet mellan det vardagliga och det 

specifika (Bergvall, 2006). Vardagserfarenheter samt vardagsspråk ska kunna ses som 

en möjlighet och inte som ett hinder men uppgifter som övar elever i att upprepa inlärda 

strukturer ökar inte elevernas möjlighet till lärande trots vardagskopplingen, då det 

saknas kommunikation (Bergvall, 2006; Moschkovich, 2010). Bergvall går ännu vidare 

och skriver att de uppgifterna kan till och med hindra eleverna från att lära sig 

vardagsmatematik och det specifika matematiska språket. Detta problem kan enligt 

Riesebeck lösas när elever får tillgång till den kommunikativa miljön där de i en 
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gemenskap kan utvidga sin språkliga verktygslåda genom att ordna och jämföra nya 

erfarenheter med de befintliga och formulera iakttagelserna. Detta är möjligt i ett 

samspel med andra då elever får sätta ord på det som är gjort men även ta del av andras 

yttranden och röster (Riesebeck, 2008; Bakhtin i Maljmber, 2017).   

Enligt forskning finns det flera möjligheter som kan utgöra en framgångsrik 

undervisning som genomsyras av ett kommunikativt samspel. Helklassdiskussioner är 

ett sätt eftersom här ges utrymme för en dialog, vilket innebär att en heteroglossi 

uppstår ur de sociala och kulturella olikheter som finns i olika röster (Maljmber, 2017). 

Alla elever får möjlighet att aktivt delta i diskussioner i form av medling av 

förklaringar, motiveringar, argument, uppgiftslösningar eller enklare uttalanden som för 

resonemang framåt. På så sätt får eleverna höra och ta in andras yttranden och en 

appropriering samt mediering kan ske även hos de elever som inte deltar i en 

diskussion utan “utsätts” för intryck. Vid helklassdiskussioner är en scaffolding en 

viktig faktor för att möjliggöra elevernas fortsatta delaktighet och intresse i 

diskussionen som lägger grunden för utvecklingen av kommunikationsförmågan 

(Nordin, 2006; Vygotskij, 1986). 

Problemlösningsuppgifter är uppgifter som baseras i stor utsträckning på problem och är 

bra att ha helklassdiskussioner om. Den här typen av uppgifter låter eleverna själva 

utforska det matematiska innehållet i en uppgift med hjälp av scaffolding antingen från 

lärarens eller en annan elevs sida. Detta medför att eleven hamnar i en process istället 

för att producera en färdig algoritm (Jäder, 2015). I den typen av uppgifter blir fokuset 

inte längre på att lösa en textuppgift utan samtala, tänka om, dra slutsatser, resonera om 

lösningen samt försöka göra kopplingar mellan matematiken och vardagserfarenheter 

(Jäder; Barwell, 2018; Liljeqvist, 2014). Detta resulterar i att elevernas språk påverkas 

av andra i en kommunikativ miljö och heteroglossia uppstår (Bakhtin i Malmbjer, 

2017). Vidare formas ett nät av kunskap för varje elev som Jäder ser som en 

förutsättning för att kunskap samt förståelsen för exempelvis ett nytt begrepp byggs upp 

utifrån en gemensam överenskommelse i en specifik kontext (Jäder, 2015). 

I linje med det Jäder (2015:4) skriver: “Elever lär sig det de får möjlighet att lära sig” 

påpekar Engvall (2013) att det är i stort sätt omöjligt att förutsäga elevers 

matematiklärande utifrån undervisningens specifika form. Det som kan förutses och 

resoneras om är vilken effekt olika metoder i matematikundervisningen har på elevers 

lärande. Detta innebär att matematikundervisningens form är helt avgörande för elevens 

lärande men även för utvecklingen av kommunikationsförmågan och det matematiska 

språket (Jäder, 2015; Liljekvist, 2014). På så sätt är det även viktigt att undervisning 

som präglas av ett matematiskt innehåll konstrueras på olika och nya sätt. I praktiken 

handlar detta om att kunna stötta elevens övergångar mellan olika uttrycks- samt 

kommunikationsformer för att möjliggöra en djupare matematisk förståelse (Bergvall, 

2006). 
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7. Diskussion 
 

Utifrån litteraturstudiens resultat dras slutsatsen att lärarens medvetenhet på sitt eget 

samt elevens ”matematiska språk” och språkutveckling skapar bättre förutsättningar för 

en gynnsam språk- och kunskapsutveckling. Det som lyfts fram i studien är att de 

språkutvecklande arbetssätt som har beskrivits har ett aktivt förhållningssätt till språket. 

De beskrivna undervisningsmetoder samt lärarens medvetenhet vilar på ett 

sociokulturellt synsätt. Detta medför att samtal i kommunikativa miljöer och i olika 

former är en grundförutsättning för att språkutveckling och lärande ska ske. Detta 

resultat kan kopplas till Vygotskij som anser att samtalet med hjälp av vardagsanknuten 

problemlösning kan ses som en nyckel till övergången mellan matematiken och vardagen 

(Vygotskij, 1986; Riesebeck, 2008). I linje med det kan vi även konstatera att elever 

använder sig parallellt av olika språk, det vill säga att vardagsspråk samt ämnesspråk 

ingår i varandra. På så sätt måste elever genom bland annat scaffollding samt tillgång till 

heteroglossia få möjlighet att kunna bygga övergångar mellan de olika språken för att 

vidare kunna mediera och appropriera redan bekanta men även nya begrepp och ord. 

Den ”rätta” inlärningsmiljön utifrån resultatet där interaktion och dialog sker blev 

tydlig. Detta går i linje med Bakhtins och Vygotskijs teorier som betonar vikten av det 

grundläggande för lärandet vilket är kommunikationen mellan men även inom 

människan, det vill säga appropriering och internalisering. I ett sociokulturellt 

perspektiv är yttranden där bland annat språk är den viktigaste och avgörande faktorn 

för elevernas lärande och utveckling. Det här perspektivet genomsyrar även den svenska 

läroplanen men flera vetenskapliga publikationer samt statistiken målar en tydlig och 

oroväckande bild av dagens matematikundervisning och elevernas möjlighet till lärande. 

Bilden visar att alltför många elever tillgodogör sig inte matematikundervisningen 

vilket kan ha katastrofala konsekvenser för elevernas men även hela samhällets framtid. 

En orsak till detta som framkommer i olika publikationer är att vi fortfarande kan se en 

envägskommunikation i de matematiska klassrummen oftare än de gemensamma samt 

kommunikativa undervisningsformerna (Vygotskij, 1986; Bakhtin, 1981; 1986; 2004). 

I relation till det som skrivs ovan har vi utifrån ett sociokulturellt perspektiv analyserat 

hur undervisningsformer kan hjälpa elever att uppnå målen och få den kunskapen som 

de behöver för sitt framtida lärande och liv som demokratiska medborgare. Efter att vi 

har undersökt kopplingen mellan olika arbetssätt och dess möjligheter till 

kommunikation där mediering, appropriering samt heteroglossia kan ske i en 

kommunikativ miljö har vi kommit fram till att tillgång till autentiska aktiviteter, 

problemlösningsuppgifter samt vardagsanknuten undervisning är central. Både 

Vygotskij samt Bakhtin betonar att lärande bör erbjuda tillgång till aktiviteter som 

möjliggör agerande i olika situationer inom olika inlärningskontexter i olika lärmiljöer. 

Detta är en grund för skolans arbetssätt då undervisning ska ge elever färdigheter som 

förbereder de på livet i och utanför skolan. Med andra ord, det som lärs i skolan bör 

vara tänkande och problemlösning i en gemensam process genom sociala samspel 
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(Vygotskij, 1986, 2005; Bakhtin, 1981; 1986; 2004; Dysthe, 2003)   

Under arbetets gång kunde vi även identifiera en viss problematik med ett 

kommunikativt arbetssätt, det vill säga lärarens ämnesspråk och dess påverkan på 

elevernas utveckling av det matematiska språket. Studiens resultat visar att 

kommunikativ miljö betyder inte bara att elever får prata under undervisningen utan det 

krävs inlärningsmiljöer där det hela tiden pågår genomtänkta och kommunikativa 

aktiviteter. Det visar sig att i den miljön är lärarens roll betydelsefull eftersom genom 

kommunikationen kan den viktiga scaffoldingen ges. Resultatet tyder dock på att 

kommunikationen som sker i de matematiska klassrummen präglas i stort sätt av ett 

vardagligt språk. Den undervisningen ger inget utrymme för appropriering samt 

mediering av nya begrepp samtidigt som den viktiga övergången mellan språken inte 

kan uppstå. Detta visar sig även problematisk i relation till scaffoldingen då läraren med 

sina yttranden “utsätter” inte elever för ämnesspecifikt språk. 

 

7.1 Sammanfattning 

I litteraturstudiens resultat har det varit genomgående att matematik är modellerande 

och problemlösande ämnet. Matematikens abstrakta natur kan ligga till grund för 

utmaningar för såväl elever som lärare samtidigt som den kan vara till grund för 

upptäckarglädje, samtal och inte minst lärande. I studien har vi fokuserat på 

kommunikationens möjligheter i relation till lärande och kunnat konstatera att i det 

matematiska klassrummet insikt, ny kunskap och lärande skapas genom samtal, 

resonemang och möjlighet till matematiska diskussioner som bygger på varandras 

yttranden och som ställs mot varandra (Bakhtin, 1981; 1986; 2004; Vygotskij, 1986, 

2005; Dysthe, 2003; Moschkovich, 2007, 2010). Undervisningsmetoder har även visat 

sig vara avgörande för elevers lärande i relation till det kommunikativa utbytet mellan 

lärare, elev och elev, elev. Detta medför att undervisningen som erbjuder utrymme för 

spänningen eller konflikten mellan olika tolkningar och yttranden, där elevernas 

uppfattningar förändras och en förståelse skapas tycks vara den mest optimala (Jäder, 

2015). I det sammanhanget är lärarens roll av stor vikt och består av att läraren väljer 

undervisningsmetoder som ger utrymme för diskussioner och dialog men kommer även 

in med input, ger scaffolding och bygger vidare på det eleverna säger.   

 

8. Fortsatt forskning  
 

Det hade varit av intresse att genom en empirisk studie undersöka i vilken utsträckning 

kommunikativa miljöer erbjuds i undervisningen men även om tyst räkning och 

envägskommunikation fortfarande dominerar i den svenska skolan. Utifrån 

observationer i olika klassrum kan möjligheten ges att skapa förståelse för hur 

verkligheten ser ut. De val läraren gör i matematikundervisningen kan på så sätt 
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kartläggas och förklaras. Vidare kan slutsatser dras om det råder någon skillnad i 

lärarens kompetenser samt om och i så fall vilken problematik som återfinns inom det 

undersökta ämnet. En annan aspekt som hade varit intressant att undersöka är elevernas 

möjlighet till lärande gentemot undervisningsmetoder. I detta fall kan tyst räkning och 

kommunikativt samspel inom matematikämnet ställas mot varandra. I en sådan empirisk 

studie kan både elever och/eller lärare förmedla sina åsikter samt upplevelser vad som 

gynnar elevers lärande.  
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Bilaga 2 - Exempel på schema 

 

 Vilken roll tillskrivs 

kommunikation i 

matematikdidaktisk 

forskning? 

Hur kan 

matematikundervisningen 

möjliggöra det 

kommunikativa 

samspelet? 

Övrigt 

 “Övergången från ett 

vardagsspråk till ett 

specialiserat språk med 

särskilt fokus på 

abstraktion har studerats 

av Edling (2006). Denna 

övergång beskrivs som 

central i skola och 

utbildning. I övergången 

från vardagsspråk till ett 

specialiserat språk sker 

också en förändring av 

kunskap. Från att betrakta 

världen ur ett konkret, 

specifikt och vardagsnära 

perspektiv möjliggör 

språkskiftet en utveckling 

av kunskap till att omfatta 

strukturer, generaliseringar 

och 

sammanhang“ (Bergvall, 

2006)  

 

“Den ämnesspecifika 

vokabulären ställer stora 

krav på elevers kunskaper 

om begreppens innebörd 

och definition. För att 

elever ska lära sig denna 

vokabulär bör de få 

använda språket för att 

kommunicera i 

matematiska situationer, 

framhåller Moschkovich 

(2010). Vokabulär kan ses 

som en del av en 

kommunikativ kompetens 

och är inget som kan drillas 

eller pluggas in separat. I 

undervisningen av 

andraspråkselever, eller 

förstaspråkselever som inte 

är bekanta med ett formellt 

skolspråk, är det viktigt att 

inte heller fastna i ett 

vardagligt språk. Eleverna 

behöver istället få 

möjligheter att vid 

upprepade tillfällen får 

möta och använda 

matematisk vokabulär för 

att kommunicera och 

förhandla om viktiga 

matematiska idéer“ 

(Bergvall, 2006) 
 

“Vid en närmre analys 

av elevernas samtal 

och användandet av 

konkret material i 

gruppen, upptäcker 

man att eleverna inte 

riktigt vet varför de ska 

49 utföra uppgiften 

eller vad den går ut på. 

Samtalen eleverna 

emellan förs oftast på 

ett vardagsspråk, som 

är svårt att förankra i 

eller förena med det 

matematiska språket. I 

samtalen lärare och 

elever emellan kan 

man följa då läraren 

använder sig av 

matematiska begrepp 

och sen uppmanar 

elever att tala och 

diskutera i grupp. Men 

de matematiska 

uttrycken blir inte 

förankrade i gruppen. 

De geometriska 

begrepp som läraren 

försöker förankra hos 

eleverna försvinner i de 

laborativa övningar i 

grupp, som äger rum. 

Ett ämnesmässigt 

förankrat utbyte av 

tankar, idéer och 

åsikter i grupparbetets 

form äger inte rum 

bara för att läraren 

föreslår eller uppmanar 

till diskussion” 

(Riesebeck, 2008) 
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