
Klassrumsdialog 
i matematikundervisningen
Översikten är inriktad på vad som kännetecknar klass-
rumsdialoger som tillvaratar mångfalden och skapar 
förutsättningar för elevers delaktighet och lärande i  
matematikundervisning. Fokus ligger på lärarens roll 
och vi har inriktat översikten mot grundskolan.

Översiktens inriktning har sin grund i lärares uttryckta 
behov av kunskap om hur de kan skapa en undervisning 
som ”hanterar och utnyttjar mångfald” och som ”gynnar 
alla elever”. 

Inriktningen mot matematik motiveras av att elevers 
kunskaper i ämnet, trots en viss uppgång i de senaste 
internationella mätningarna, har försämrats sedan slutet 
av 1900-talet. Forskares fördjupade analys av elevers 
förståelse i en av de internationella studierna (TIMSS) 
visar dessutom att elever behöver få tillfälle att diskutera 
matematik med läraren och med varandra för att utveck-
la sin begreppsliga förståelse.

Beräknad publicering: sommar/höst 2017

Feedback inom skrivutveckling
Översikten är inriktad på frågor om vilket vetenskapligt 
stöd som finns för olika feedbackmetoder inom området 
skrivutveckling samt vilka förutsättningar som påverkar 
elevernas resultat. Vi har inriktat översikten mot årskurs 
4–9 i grundskolan och mot gymnasieskolan.

Intresset för feedback i undervisningen är stort och den 
generella uppfattningen är att feedback ger goda effekter 
på elevens lärande. Skolmyndigheter och andra organi-
sationer lyfter fram feedback som en framgångsfaktor 
och frågan diskuteras livligt av lärare på sociala medier. 
Samtidigt visar forskningsstudier att det har betydelse 
hur man arbetar med feedback. Komponenter som till 
exempel tidpunkt och ålder påverkar resultaten av feed-
back.

Inom de flesta ämnena i skolan är skrivförmåga ett vik-
tigt redskap, vilket motiverar översiktens inriktning mot 
vilka feedbackmetoder som förbättrar elevers förmåga 
att skriva.

Beräknad publicering: hösten 2017 

Skolforskningsinstitutet gör forsknings-
sammanställningar av praktiknära skol-
forskning. Det är vårt uppdrag som myn-
dighet och något vi gör för att bidra till att 
undervisningen i både förskola och skola 
i allt högre utsträckning ska bedrivas på 
vetenskaplig grund. 

Här presenteras de sex systematiska 
översikter som institutet arbetar med just 
nu. Flera av översikterna kommer att vara 
klara för publicering under hösten 2017.
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Systematiska översikter



Språkutvecklande naturvetenskaps- 
undervisning för andraspråkselever
Översikten är inriktad mot arbetssätt som syftar till att 
främja andraspråkselevers språkutveckling såväl som 
deras ämnesmässiga kunskapsutveckling, specifikt inom 
de naturvetenskapliga ämnena (biologi, fysik och kemi). 
Vi har inriktat översikten mot årskurserna 7–9 i grund-
skolan och mot gymnasieskolan.

Många elever i svensk skola har i dag ett annat moders-
mål än svenska; ungefär en fjärdedel av eleverna i grund-
skolan och gymnasiet har utländsk bakgrund. 

I strävan att ge alla elever samma förutsättningar för en 
god och kontinuerlig kunskapsutveckling behöver andra- 
språkselevernas språkutveckling stödjas i alla ämnen, 
inte bara i den renodlade språkundervisningen. Den sys-
tematiska översikten har sin bakgrund i lärares uttryckta 
behov av kunskap om hur detta kan göras. 

Beräknad publicering: vintern 2017/2018

Digitala resurser  
i matematikundervisningen
Översikten är inriktad mot användningen av digitala 
resurser för att utveckla barns och elevers matematiska 
kunnande. Vi har inriktat översikten mot förskolans, 
grundskolans och gymnasieskolans verksamhet.

Användning av digitala resurser i matematikundervis- 
ningen är ett område som har potential att beröra 
många. Såväl verksamma som företrädare för t.ex. 
myndigheter och organisationer vittnar om att det finns 
ett stort behov av tillförlitlig kunskap om hur digitala 
resurser kan användas på ett genomtänkt sätt i ett peda-
gogiskt sammanhang. 

Det finns en rad olika arbetssätt där digitala resurser kan 
användas i matematikundervisningen. Antalet lek- och 
lärapplikationer för datorplatta och webbaserade verktyg 
växer ständigt. Det finns vidare it-verktyg för att göra be-
räkningar, skapa diagram och figurer eller för att jobba 
med statistik. Inom matematik finns också så kallade 
dynamiska program som syftar till att ge förutsättningar 
för ett mer laborativt och undersökande arbetssätt. Den 
digitala teknikens genomslag i svenska skolan under 
senare år verkar trots detta inte ha påverkat matematik-
undervisningen i särskilt stor utsträckning. 

Beräknad publicering: sommar/höst 2017 

Läsförståelse och undervisning om  
lässtrategier
Översikten är inriktad på frågor om hur, varför och under 
vilka förutsättningar som arbetssättet lässtrategier främjar 
elevers läsförståelse. Vi har inriktat översikten mot års-
kurserna 4–9 i grundskolan och mot gymnasieskolan. 

Läsförståelse är en central del i elevers lärande generellt, 
och elevers läsförmåga specifikt. Verksamma lärare och 
forskare på området har dock pekat på att svenska elev-
er, som redan har lärt sig att läsa, har problem med att 
utveckla och fördjupa sin läsförståelse. Samtidigt saknas 
det på verksamhetsnivå kunskap om hur läsundervis-
ningen kan struktureras för att utveckla elevers förmåga 
att till exempel tolka och analysera texter. Detta är en 
utmaning för enskilda lärare som i dag förväntas arbeta 
aktivt med läsförståelseundervisning. 

Det finns i dag en utbredd acceptans, inom såväl forskar- 
samhället som bland de verksamma lärarna, om att 
lässtrategiundervisning är ett effektivt arbetssätt för att 
fördjupa elevers läsförståelse. Däremot saknas det kun-
skap kring varför, när och under vilka förutsättningar 
som arbetssättet är fruktbart. Detta gör att lärare ofta vet 
att de bör använda arbetssättet, men inte alltid hur de 
bör använda det.

Beräknad publicering: vintern 2017/2018

Lekens roll i lärandet
Översikten är inriktad på förskolan och lekens roll för 
barns utveckling och lärande. Frågeställningen som 
arbetet utgår ifrån inledningsvis är: Hur, och under vilka 
förutsättningar, kan lek främja barns utveckling och 
lärande i förskolan?

Leken är en central del av barns vardag i svensk förskola, 
där en stor del av tiden ägnas åt lek, både inne och ute, 
tillsammans med andra barn och vuxna. Det syns också 
tydligt i förskolans styrdokument där lekens betydelse 
lyfts fram. Samtidigt uttrycker forskare och förskollärare 
behov av ökad kunskap i frågor som rör lekens relation 
till bland annat lärande, utveckling och delaktighet. 
Översikten tar sin utgångspunkt i dessa frågor och syftar 
till att tydliggöra och tillgängliggöra det vetenskapliga 
underlaget kring leken till stöd för förskolans personal. 

Beräknad publicering: våren 2018
   

Följ vårt arbete med forskningssammanställningar på webben  
www.skolfi.se/forskningssammanstallningar
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