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Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om hur lärare i 
årskurs 1–3 arbetar för att främja elevers matematiska språk i undervisningen. 
För att undersöka hur lärare arbetar för att främja elevers matematiska språk 
användes metoden triangulering, i form av observation och intervju. I studien 
deltog fem lärare. Resultatet visar att lärare arbetar med att främja elevers 
matematiska språk genom elevaktiva genomgångar samt i årskurs två och tre 
genom pararbete.  Resultatet visar även att samtliga lärare anser att det är 
viktigt att lärare använder ett korrekt matematiskt språk i undervisningen. De 
slutsatser vi har dragit utifrån studiens resultat är att arbetssätten för att främja 
ett matematiskt språk skiljer sig årskursvis och vidare att lärare använder det 
matematiska språket i varierad utsträckning i matematikundervisningen.  
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1 Inledning 

Elever i den svenska grundskola ska vid årskurs 3 genomföra nationella prov, där 

proven i matematik består av både skriftliga och muntliga prov. Vid de muntliga 

proven ska läraren bedöma elever i vilken grad de till exempel använder sig av olika 

begrepp och uttrycker sig med ett matematiskt språk (Skolverket, 2016). För att 

kunna klara av de muntliga proven måste eleven ha utvecklat förståelse för 

matematiska begrepp. Riesbeck (2008) menar att det är viktigt att utveckla elevers 

begreppsförståelse så att eleverna kan ha en meningsfull dialog med sina lärare. 

Begrepp är abstrakta och behöver konkretiseras genom laborativt material. I en 

artikel av Hill och Ball (2009) menar författarna att lärarens matematiska kunskaper 

är betydelsefulla i matematikundervisningen och att det inte bara är en allmän 

kunskap som krävs för att en lärare ska genomföra en bra matematikundervisning. 

Grevholm (2012) beskriver flera kompetenser en kompetent matematiklärare bör ha, 

så som ett professionellt språk. Grevholm (2012) förklarar att en lärare bör ha ett 

professionellt språk för att kunna förmedla matematik till elever. Författaren menar 

att ett professionellt språk kan innebära korrekt terminologi. 

I Skolverkets (2016b) rapport av TIMSS 2015 (Trends in International Mathematics 

and Science Study), där årskurs fyra elever deltar, har det visat sig att svenska elever 

presterar under genomsnittet i EU. På resultatet i de svenska elevers kognitiva 

områden visade det sig att eleverna är svagare i området veta. I området veta testas 

elevernas fakta- och begreppskunskaper (2016b). Eleverna ska få möjligheten att 

utveckla sitt matematiska begreppsförråd redan från årskurs ett, då det står i den 

nuvarande läroplanen, läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 (Skolverket, 2011), att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla olika 

förmågor, till exempel ”använda och analysera matematiska begrepp och samband 

mellan begrepp” (Skolverket, 2011, s63).  

Vi har själva minnen från genomförandet av de muntliga nationella proven i 

matematik på högstadiet. Under provtillfällena hade vi krav på oss att tala med ett 

matematiskt språk, vilket kändes helt främmande för oss. Tidigare hade vi aldrig haft 

de kraven på oss, inte heller givits möjligheten att tillägna oss ett matematiskt språk. 

Efter fyra år på grundlärarutbildningen har vi haft möjligheten att träffa och se olika 

lärare i undervisningssituationer, där det matematiska språket inte heller har varit en 
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självklarhet. Vi började därför intressera oss om när lärare egentligen anser att det 

matematiska språket ska införas i matematikundervisningen och hur läraren arbetar 

för att främja elevers matematiska språk. Så att dagens elever inte ska behöva som 

oss, känna sig vilsna när de muntliga nationella proven genomförs där begrepp som 

plus och minus inte är godkänd terminologi. I undervisningen är lärarens ansvar att 

ge eleverna möjligheter till att utveckla förmågan att använda matematiska begrepp, 

därför behövs en kompetent matematiklärare.  

Grundskolans läroplan ställer specifika krav på att elever ska utveckla matematiska 

förmågor där samtal med ett matematiskt språk ingår. Läroplanens mål ligger till 

grund för lärarens undervisning och lärarens har arbetssätt en stor inverkan på hur 

elevers matematiska språk främjas. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om hur lärare i årskurs 1–3 

arbetar för att främja elevers matematiska språk i undervisningen. Syftet besvaras 

genom följande forskningsfrågor: 

• Hur arbetar ett urval av lärare i årskurs 1–3 för att främja elevers matematiska 

språk? 

• Vad anser ett urval av lärare i årskurs 1–3 om användningen av ett 

matematiskt språk i undervisningen?  

1.2 Disposition 

I kapitel 2 redogör vi för studiens bakgrund, där vi presenterar aktuell forskning för 

matematiskt språk i undervisningen. Bakgrunden är uppdelad i tre avsnitt, 

sociokulturellt perspektiv, matematikdidaktik och styrdokument. I det första 

avsnittet redogörs det sociokulturella perspektivet, vidare i det andra avsnittet, 

matematikdidaktik, redovisas begreppsdefinitioner på begrepp som är 

återkommande i studien, forskning om lärarens matematiska kunskaper, användning 

av det matematiska språket, tvåspråkighet hos läraren och kommunikation i 

undervisning i olika underrubriker. I det tredje avsnittet redovisas det vad 

styrdokumenten säger om det matematiska språket. I det följande kapitlet, kapitel 3 

metod, beskrivs studiens val av metod, vilket är triangulering. Även det material som 

har använts för att uppnå studiens syfte och forskningsetiska övervägande 
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presenteras i kapitel 3. Därefter följer resultatkapitlet, i kapitel 5, där data som har 

blivit insamlad redovisas i två olika avsnitt med tillhörande underrubriker. De första 

avsnittet i resultatkapitlet heter ”Årskurs 1–3 lärares arbete för att främja elevers 

matematiska språk” och det andra resultatkapitlet heter ”Årskurs 1–3 lärares 

användning av ett matematiskt språk”. I kapitel 5, analyseras resultatet ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Diskussionskapitlet, kapitel 6, inleds med en 

metoddiskussion, där vi kritiskt diskuterar vårt val av metod. Därefter följer en 

resultatdiskussion, där vi utifrån studiens bakgrund diskuterar studiens resultat. 

Slutligen, i kapitel 7, kommer undersökningens avslutning. I avslutningen redovisas 

våra slutsatser utifrån studiens syfte, implikationer för praktiken och förslag på 

vidare forskning. 

2 Bakgrund 

I bakgrundskapitlet redovisas studiens bakgrund utifrån forskning. Bakgrunden är 

indelad i tre olika avsnitt; sociokulturellt perspektiv, matematikdidaktik och 

styrdokument. 

2.1 Sociokulturellt perspektiv 

Lärande är en term som har många betydelser. I den här uppsatsen har vi valt att 

fokusera på lärande utifrån det sociokulturella perspektivet eftersom studiens fokus 

är det matematiska språket och språket är utgångspunkten i det sociokulturella 

perspektivet. Under tio år arbetade Lev Vygotskij med frågor kring utveckling, 

lärande och språk och det är från hans arbeten den sociokulturella traditionen har sitt 

ursprung. Lärandet ur det sociokulturella perspektivet handlar om att utveckla 

förmågor som att räkna, resonera abstrakt och lösa problem, vilka är kulturella 

kunskaper (Säljö, 2012).  

I den sociokulturella traditionen är ett grundläggande begrepp mediering. Mediering 

innebär att människan använder sig av redskap för att förstå sin omvärld, och 

Vygotskijs menade han att människan använder sig av två redskap: språkliga och 

materiella. Språkliga redskap menade Vygotskij är system som människan använder 

sig av för att tänka och kommunicera med till exempel siffror och begrepp. Språkliga 

redskap har ursprung i den kulturella utvecklingen, innan vi hade det metriska 
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systemet med centimeter använde människan sig av tum och fot. Människan 

använder därför sig av kulturella redskap när de analyserar omvärlden och de 

språkliga redskapen utvecklas inom den kulturella gemenskapen. Vygotskij menade 

att det inte nödvändigvist är produktivt att skilja på språkliga och materiella redskap, 

då redskapen verkar tillsammans. Säljö skriver att det istället går att nämna dem vid 

termen - kulturella redskap. I ett kulturellt redskap, till exempel en bok, byggs boken 

upp av språkliga redskap så som ett siffersystem eller annan skrift kombinerat med 

en fysisk bok där man kan fästa symbolerna (Säljö, 2012).  

Vygotskij refererade till språket som redskapens redskap, då det är genom 

kommunikation med andra människor vi kan uttrycka oss och genom begrepp förstå 

vår omvärld. Språk är ett flexibelt teckensystem som människan kan uttrycka sig 

med, och både det talade och det skrivna språket är mediering.  Vygotskij ville 

tydliggöra ett samband mellan språk och tanke eftersom han ansåg att det är genom 

kommunikation vi formas till tänkande varelser. Han menar också att språket 

fungerar på två nivåer, både mellan människor och inom människor. Genom samspel 

med andra människor kan vi förstå samhället och genom samspelet formas också 

människans tänkande (Säljö, 2012).  

Appropriering är ytterligare ett uttryck som används för att förstå lärande inom den 

sociokulturella traditionen, vilket betyder att människan tar till sig kunskap. Den 

första appropriering sker tidigt i livet, vilket kallas den primära socialisationen. Den 

primära socialisationen bör kompletteras med den sekundära socialisationen och 

skolan är en plats där detta sker. Vygotskij menar att skillnaden kan ses som 

skillnaden mellan vardagliga begrepp och vetenskapliga begrepp. Vetenskapliga 

begrepp, såsom abstrakta begrepp inom geometri (vinkel, hypotenusa), är inte 

begrepp som människan möter i vardagen och bör få dem förklarade för sig. Lärare 

och undervisningen ger elever möjlighet att appropriera vetenskapliga begrepp och 

språket som de annars inte kommer i kontakt med. För att begreppsliggöra världen 

menar Vygotskij att barnet behöver hjälp av de vuxna, eller som han kallar det, den 

mer kompetente kamraten (Säljö, 2012).  

Vygotskij menar att både barn och vuxna är under en ständig utveckling och att de 

ständigt har möjlighet att appropriera kunskaper. Det mest bekanta sättet att se på 

lärande inom det sociokulturella perspektivet är Vygotskijs idé om den närmaste 

proximala utvecklingszonen. Han menar att när människan har viss kunskap om 
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något kan hon därefter erövra ny kunskap. Exempelvis, efter att eleven har lärt sig att 

addera ensiffriga tal kan eleven därefter härleda den kunskapen till att sedan addera 

tvåsiffriga tal. Utvecklingszonen utmärker sig genom att mottagaren är mottaglig för 

instruktioner. Den mer kompetente kamraten bör finnas för att vägleda lärandet 

(Säljö, 2012). 

2.2 Matematikdidaktik 

Under avsnittet Matematikdidaktik redovisas studiens begreppsdefinition, forskning 

om lärarens matematiska kunskaper, användning av det matematiska språket, 

tvåspråkighet hos läraren och kommunikation i undervisningen.  

2.2.1 Begreppsdefinition 

Med matematiskt språk syftar vi till de begrepp som rör matematiken. Vi har 

utgångspunkt i matematiska begrepp som är relevanta på lågstadienivå, till exempel, 

addition, subtraktion, kvot, täljare och nämnare.  

Med tvåspråkighet menar vi i denna studie att läraren använder sig både av ett 

matematiskt språk och ett vardagligt språk för att stärka eller förklara betydelsen av 

till exempel begrepp. Vardagliga begrepp ses i denna studie som plus eller fyrkant och 

matematiska begrepp som addition eller kvadrat.  

2.2.2 Lärarens matematiska kunskaper 

I Hill och Balls (2009) studie såg de att lärare har en matematisk förståelse i att ställa 

frågor, översätta och förstå elevernas svar, ge instruktioner och användning av olika 

representationsformer. Hill och Ball förstod att förmågan att se innehåll från ett 

annat perspektiv och förstå vad en annan person gör innebär att man behöver en 

matematisk resonemangsförmåga. När de undersökte ”Mathematical Knowledge for 

Teaching” (MKT), upptäckte de olika kategorier. Hill och Ball upptäckte att lärare bör 

ha samma matematikkunskaper som personer i andra yrken, vilket de benämner som 

common content knowledge. Common content knowledge innebär att läraren vet om 

elevens svar är korrekt eller inte, lärare vet även definitionen på begrepp och hur 

proceduren ser ut för specifika räknesätt. Författarna såg även att lärare behöver 

specialized mathematical knowledge, genom att kunna visa aritmetiska uträkningar 

med olika representationsformer. De upptäckte att lärares matematiska kunskaper 

bör innehålla flera olika aspekter, som de två redan nämnda men även knowledge of 
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content and students, knowledge of content and teaching och knowledge of content 

and curriculum. Resultat av studier som Hill och Ball diskuterar i sin artikel har det 

visat sig att MKT påverkar lärarens instruktioner och matematiska förklaringar (Hill 

& Ball, 2009). National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000) menar att 

läraren etablerar en miljö som bidrar till matematikinlärning genom de beslut läraren 

tar och konversationer de strukturerar. Lärarens handlingar påverkar och motiverar 

elevers sätt att tänka, fråga, diskutera, och resonera om matematiska problem. Det är 

lärarens skyldighet att skapa en intellektuell miljö där matematiskt tänkande är en 

norm. Hannula (2006) och Pehkonen (2001) menar att elevernas erfarenheter av och 

uppfattning om matematik är en viktig del som läraren måste ta hänsyn till då det 

påverkar elevernas motivation som i sig påverkar elevernas lärande. Entusiasm, 

intresse och engagemang från läraren har en avgörande roll för att elevernas 

motivation ska bibehållas. Lärarens val av arbetssätt behöver varieras och 

individualisering bör ske i matematikundervisningen. 

2.2.3 Användning av det matematiska språket  

Malmer (1990) menar att eleverna kan uppfatta matematik som ett främmande språk 

som är svårt att förstå. I den grundläggande undervisningen anser hon att man bör 

ägna stor del till de språkliga inslagen. NCTM (2000) skriver att lärare bör utveckla 

barnens ordförråd genom att introducera begrepp Barn i åldrarna åtta till tolv bör ha 

lärt sig begrepp och kunna använda rätt terminologi medan yngre barn bör få höra 

begrepp samt utveckla en förståelse genom konkret material.  

NCTM (2000) menar att yngre barn bör höra begrepp medan Høines (2000) menar 

att det är viktigt för lärare att tala med eleverna och inte till eleverna. Det är viktigt 

att de vuxna tolkar elevernas språk och på så sätt tolkar vilka kunskaper eleverna har 

utvecklat. Hon menar att lärare länge har fokuserat på att ge eleverna ett korrekt 

språk genom att korrigera dem och ställa krav på deras språk. Høines menar att det 

hämmar eleverna, då de blir osäkra i sin språkanvändning och fokus läggs på 

begreppen istället för innehållet. Hon rekommenderar istället att låta eleverna 

kommunicera med det språk de har.  Löwing (2004) beskriver vikten av korrekt 

terminologi då det visade sig i hennes studie att flera elever hade svårt med 

instruktioner i läroboken. Orsaken till det menar Löwing är att läraren inte har 

använt ett korrekt matematiskt språk i undervisningen. Malmer (Gottberg, Klyvare & 

Rundgren, 2006) anser inte att lärare ska använda sig av förenklingar, då det stjälper 
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mer än vad de hjälper. Till exempel. om läraren använder sig av ”ta bort” istället för 

att subtrahera begränsas eleven, då räknesätten oftast beskriver relationer mellan tal. 

Malmer (1990) anser att språket är nödvändigt för att utveckla begrepp och av det 

skälet har språket en stor betydelse för matematikinlärningen. Høines (2000) menar 

att när eleverna utvecklar kunskaper, utvecklar de även ett språk. Hon menar att det 

är eleverna själva som utvecklar sitt begreppsliga förråd. Läraren ska utvinna 

möjligheten för eleverna att utveckla sitt begreppsförråd. Høines skriver vidare att 

eleverna bör associera nya begrepp till redan välkända begrepp. I de lägre 

årskurserna skriver NCTM (2000) att eleverna använder ett vardagligt språk som de 

är bekanta med, vilket är elevernas bas för att vid ett senare skede utveckla det 

formella matematiska språket. Malmer (Gottberg et al., 2006) menar att läraren bör 

hjälpa elever att få ett aktivt ordförråd. Ett aktivt ordförråd är viktigt eftersom att 

språket är en byggsten i matematik. Om eleverna inte förstår innebörden av till 

exempel lägesord blir matematikundervisningen onödigt svår i de högre åldrarna.  

2.2.4 Tvåspråkighet hos läraren 

Det har visat sig att förståelsen för de matematiska begreppen sker i samband med 

vardagliga referenser (Riesbeck, 2008). Matematiska begrepp är abstrakta och lärare bör 

gå mellan flera register, genom vardagliga kontext och det ämnesspecifika språket, för att 

förklara dessa. Riesbeck skriver att det blir ett stort problem för eleverna om de inte kan 

bilda begreppsliga nätverk som medvetengör tänkande. Hon skriver vidare att det 

matematiska språket bör utvecklas i samklang med det vardagliga. Läraren kan påvisa att 

vardagliga begrepp, som faktor eller funktion, också finns i det matematiska språket fast 

med en annan eller en mer precis betydelse. Det är viktigt att läraren ger eleverna en 

upplevelse som hjälper de att uppskatta vikten och betydelsen av det matematiska språket 

(NCTM, 2000). I Löwings (2004) studie framkommer det att många lärare använder sig av 

ett mångtydigt vardagsspråk, vilket hon anser är ett hinder för att eleverna ska bygga upp 

ett korrekt matematiskt språk. 

2.2.5 Kommunikation i undervisningen 

NCTM (2000) skriver att kommunikation är en grundläggande del i matematiken. 

Löwing (2004) menar att en förutsättning för att ha en meningsfull kommunikation 

är att samtliga i klassrummet har ett gemensamt språk, det vill säga är överens om 

innebörden i matematiska begrepp och termer. NCTM (2000) skriver vidare att 
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kommunikation utvecklar en förståelse och gör matematiska idéer enkla att förstå. 

Att lyssna till andra ger elever en möjlighet att utveckla en egen förståelse. Aktiviteter 

som hjälper elever att kommunicera matematik utvecklar ett språk för att uttrycka 

matematiska idéer och det framhäver vikten av ett preciserat språk. Elever lär sig då 

att kommunicera matematik och lär sig även att kommunicera med ett matematiskt 

språk. Riesbeck (2008) menar att elever måste utveckla en förståelse för matematiska 

begrepp för att kunna ha en meningsfull dialog med lärare. Begrepp anses vara 

abstrakta och det har visat sig i Riesbecks studie att lärare försöker konkretisera 

begrepp genom laborativt material. När Riesbeck observerade en grupp elever där de 

skulle använda sitt matematiska språk genom laborativt material visar det sig att 

eleverna inte använder de matematiska begrepp läraren har tänkt sig, eftersom 

läraren inte tydliggjorde gemensamma mål för aktiviteten (Riesbeck, 2008). Löwing 

(2004) skriver att konkretisering av matematiska begrepp är vanligt förekommande i 

matematikundervisningen. Det kräver dock att det finns en klar relation mellan det 

konkreta materialet och det matematiska begreppet, samt att lärarna har ett språk för 

att knyta samman det konkreta med det abstrakta. Hon menar att det krävs en 

medvetenhet om resans mål, i hennes studie ansågs det konkreta materialet endast 

vara en sysselsättning för eleverna och Löwing betonar vikten av lärarens planering. 

Löwing (2004) och Riesbeck (2008) påvisar vikten av tydliga mål för att eleverna ska 

använda ett matematiskt språk. NCTM (2000) menar att det också krävs att läraren 

har skapat en accepterande miljö där eleverna känner sig trygga att uttrycka sina 

idéer. Skolverket (2012b) menar att läraren behöver ha ett varierande arbetssätt där 

eleverna får träna på flera saker exempelvis muntlig framställning, tankemässigt 

krävande uppgifter och fokus på att utveckla sitt ordförråd inom ämnet. För att 

kunna arbeta med dessa punkter måste läraren låta eleverna vara språkligt aktiva och 

läraren bör ha ämneskunskaper. Skolverket menar att läraren behöver se till att 

eleverna får möjlighet att utveckla förmågan att i tal och skrift kunna uttrycka och 

tolka ämnets begrepp, aktuella tankegångar och åsikter eleverna har inom ämnet. Om 

eleverna skapar ett välutvecklat ämnesspråk blir det enklare för eleverna att kunna 

föra relevanta resonemang inom ämnet, vilket kunskapskraven kräver.  
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2.3 Styrdokument 

Lärare som undervisar i den svenska skolan ska följa läroplanen (Skolverket, 2011). 

Eleverna ska utveckla ämnesspecifika förmågor, i matematiken ska eleverna lära sig 

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, s62) och “Eleverna 

ska kunna använda uttrycksformer för att samtala om, argumentera för, 

argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser” 

(Skolverket, 2011, s62).  I läroplanen finns det även kunskapskrav som ska uppnås 

vid årskurs tre, årskurs sex och i årskurs nio. I årskurs tre finns det bara 

kunskapskrav för godtagbara kunskaper i ämnet, t.ex. “eleven har grundläggande 

kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt 

förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan 

beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller 

bilder”.  

Det står i kunskapskraven att eleverna ska utveckla förståelse för begrepp och 

Skolverket (2012a) menar att elevernas uppfattningar av begrepp byggs upp utefter 

deras erfarenheter av begreppen. I läroplanens centrala innehåll för matematik 

(Skolverket, 2011) så finns det en viss progression från årskurs ett till årskurs nio, där 

eleverna i årskurs ett till tre ska inneha kunskap om grundläggande begrepp vidare 

till eleverna i årskurs sju till nio ska inneha kunskap om komplexa begrepp. 

Progressionen av begreppsförståelsen går också ifrån att vara medveten om ett fåtal 

samband mellan begrepp till att ha en bredare bild av sambanden mellan begrepp 

(Skolverket, 2012a).  

3 Metod 

I följande kapitel redovisas studiens val av metod, triangulering i form av 

observationer och intervjuer, samt urval, analys av metoderna, etiska aspekter och 

studiens tillförlitlighet.   
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3.1 Triangulering 

Datainsamlingsmetoden som användes i studien var triangulering. Triangulering 

innebär att två metoder används för att styrka respektive data.  I denna studien 

användes strukturerade observationer samt uppföljande intervjuer. De strukturerade 

observationerna skedde först för att informanterna inte skulle bli påverkade av de 

frågor som ställdes under intervjuerna. Genom att använda sig av triangulering 

kontrolleras datamaterial så att det inte uppstår några missuppfattningar (Bryman, 

2011).  

3.2 Urval 

Utifrån studiens syfte har ett urval gjorts. Kravet var att lärarna som observerades 

och intervjuades arbetade i årskurserna ett till tre. Innan genomförandet av 

undersökningen tillfrågades två rektorer för deras godkännande av att göra 

undersökningen på deras skolor. Informations- och samtyckesblanketten (se bilaga 1) 

skickades sedan ut till fem lågstadielärare. Blanketten skickades till två lärare i 

årskurs ett och två, samt en lärare i årskurs tre.  

I tabell 1 presenteras informanterna, med information om vilken utbildning lärarna 

har och vilken erfarenhet de har inom läraryrket.  För att förstå vilken årskurs de 

jobbar i under redovisning av resultatet har lärarna i årskurs ett namn på A, lärarna i 

årskurs två har fått namn på B och läraren i årskurs tre har fått namn på C. 

Tabell 1. Presentation av informanter. 

Informanter Utbildning Erfarenhet Antal observationer 

Anna Tidigareläraren, inriktning Ma/NO 22 år 3 

Annika Tidigarelärare, inriktning Sv/SO 21 år 3 

Berit Grundlärare, alla ämnen 27 år 3 

Barbro Tidigarelärare, inriktning språk 9 år 3 

Carola Tidigarelärare 1–6, inriktning Ma/NO 9 år 2 
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3.3 Observationer 

Observationer sker under en längre period i syfte till att se hur individer, i detta 

arbete hur lärare i årskurs ett till tre, fungerar i en social miljö (Bryman, 2011). 

Strukturerade observationer innebär att observatören följer ett observationsschema. 

Enligt Bryman utgår en strukturerad observation utifrån fasta regler som utmynnas i 

ett observationsschema. Han beskriver även att observationsschemat ska vara så 

specifikt som möjligt då observatören ska ha fokus på dem områden som det finns 

intresse för (se bilaga 2). Totalt 14 matematiklektioner observerades hos lärare som 

undervisar i årskurs 1–3. Observationerna skedde hos fem olika lärare, två lärare i 

årskurs ett och två, samt en lärare i årskurs tre. Sex lektioner observerades i årskurs 

ett och årskurs två. I årskurs tre observerades totalt två lektioner. Längden på 

matematiklektionerna var mellan 30 och 50 minuter långa (se tabell 1). 

3.4 Analys av observationer 

Bryman (2011) menar att kodning är startpunkten för dataanalys i kvalitativa studier. 

Han presenterar olika frågeställningar forskaren kan ställa sig vid utveckling av 

koder, till exempel kan forska ställa sig frågan vad en viss information representerar. 

Då observationsschemat eftersökte specifika områden ansåg vi att en viss kodning 

redan hade gjorts vid skapandet av observationsschemat. Då studien har 

utgångspunkt i en narrativ analys som tar stöd i tematisering, ställdes all 

observationsdata upp i en matris. I en tematisk analys menar Bryman (2011) att 

forskaren letar efter teman, som mer eller mindre är koder eller en grupp av koder. 

Ett tillvägagångssätt för en tematisk analys kan vara framework, som är en 

matrisbaserad metod för att ordna data. Vi sammanställde samtliga lektioner var 

informant för sig, då vi ville fördjupa oss i varje enskild lärares arbetssätt genom en 

narrativ analys. I början av analysen fick informanterna fiktiva namn, för att 

underlätta bearbetningen av datamaterialet (se tabell 1). När centrala teman 

skapades för observationsanalysen insåg vi att flera observationsområden kunde 

sättas in under samma tema (se figur 1 & bilaga 4). De teman som valdes i 

observationsanalysen var följande; lärarens matematiska språkanvändning, 

tvåspråkighet hos läraren, lärarens arbetssätt för att främja ett matematiskt språk och 

hjälpmedel för läraren att förmedla matematiskt språk.  
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Figur 1. Tematisering av observationsområden 

3.5 Intervjuer 

Efter de strukturerade observationerna genomfördes semistrukturerade intervjuer. 

För att ta del av lärarens egna reflektioner om sitt arbetssätt kring det matematiska 

språket i undervisningen baserades intervjuerna delvis på observationsdata (se bilaga 

3). I en semistrukturerad intervju menar Bryman (2011) att intervjuaren vill ta reda 

på information om specifika teman, och utformar därför en intervjuguide. Bryman 

skriver vidare att respondenten får en stor frihet att utforma sina svar genom 

semistrukturerade intervjuer då de får utgå från sina egna erfarenheter. De 

semistrukturerade intervjufrågorna utformades också för att underlätta 

registreringen av datamaterialet vi fick in. Det gav också oss möjlighet att jämföra 

informanternas reflektioner om arbetet kring matematiskt språk i undervisningen (se 

bilaga 3). Intervjuerna skedde i de klassrum som de fem lärarna vanligvist undervisar 

i. Intervjuerna skedde efter skoldagens slut för att få en lugn miljö utan distraktion. 

Informanterna var samarbetsvilliga och vi fick ingen känsla av att någon var orolig. Vi 

valde att använda ljudinspelning till intervjuerna för att kunna lyssna på 

respondenternas svar flera gånger.  

3.6 Analys av intervjuer 

I en narrativ analys menar Bryman (2011) att forskaren vill analysera data som utgår 

från tidsmässiga sekvenser där informanter beskriver upplevelsen av sin roll i olika 

skeenden. Utifrån våra observationsdata formulerades intervjufrågor för att bekräfta 

Observationsområden utifrån 
observationsschemat

Konkreta förklaring

Individförklaring

Gruppförklaring

Hjälpmedel för att förmedla ett 
matematiskt språk

Individförklaring

Gruppförklaring

Elevaktivitet under lektionstillfälle för att 
främja begreppsförstålese

Kopplingar till vardagsspråk

Abstrakta förklaring

Tvåspråkighet hos läraren

Elevaktiv under lektionstillfälle för att 
främja begreppsförståelse

Elevpassiv under lektionstillfälle för att 
främja begreppsförståelse

Lärarens arbetssätt för att främja ett 
matematiskt språk

Lärarens begreppsanväning

Lärarens begreppsfkörklaringar,

Konkreta förklaringar,

Abstrakta förklaring,

Lärarens matematiska språkanvändning
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eller bestrida observationsdata. På det viset kunde ett samband mellan vad lärarna 

gjorde under observationerna och hur läraren svarade på intervjufrågan (varför hon 

gjorde på det sättet) redovisas. Intervjuerna spelades in och transkriberade kort 

därefter. När samtliga intervjuer hade transkriberats diskuterades svaren om de 

kunde placeras in i de teman som skapats utifrån observationerna. Som tidigare 

nämnt konstruerades följande teman; lärarens matematiska språkanvändning, 

tvåspråkighet hos läraren, lärarens arbetssätt för att främja ett matematiskt språk och 

hjälpmedel för läraren att förmedla matematiskt språk. Genom att använda samma 

teman för intervjudata som observationsdata uppkom möjligheten att jämföra och 

därigenom redovisa resultatet gemensamt, då intervjudata fördjupade informationen 

från observationsdata. Intervjudata tematiserades i samma matris som 

observationsdata (se bilaga 4). Utifrån intervjuerna uppstod även svar på vad 

informanterna ansåg som faktorer för att främja ett matematiskt språk, därför 

tillkom även temat ”faktorer för att främja ett matematiskt språk”. För att tydligt 

kunna redovisa jämförelserna mellan vad varje enskilda lärare gjorde under 

observation och sade under intervju strukturerades datamaterialet i berättelser, en 

narrativ analys, samt att utformningen av resultatet inspirerades av Bjurulf (2008). 

Bjurulf har i sin studie redovisat varje informant för sig för att kunna göra 

jämförande analyser. 

3.7 Forskningsetik 

Informanterna i denna studie är lärare i årskurserna 1–3. Vi har tagit hänsyn till de 

etiska principer gällande frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. 

Samtliga lärare tog del av en informations- och samtyckesblankett innan 

undersökningen påbörjades. I informations- och samtyckesblankett skrev vi att det 

data vi får in kommer förvaras säkert så att ingen obehörig kommer åt den, att 

lärarna förblir anonyma i denna studie och inte kommer kallas vid deras riktiga namn 

samt att skolans namn inte heller kommer presenteras. Informations- och 

samtyckesblanketten delgav information om studiens syfte samt information om de 

fyra forskningsetiska principerna (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2011).  Vid 

observationerna närvarade elever i klassrummet som inte presenteras på grund av de 

forskningsetiska principerna, endast lärarnas agerande observerades och 

antecknades. 



 14 

3.8 Tillförlitlighet 

I kvalitativ forskning finns det fyra delkriterier att sträva mot för att få så tillförlitlig 

studie som möjligt, vilka är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och objektivitet 

(Bryman, 2011). Trovärdighet i kvalitativa studier innebär att forskarna har fått 

bekräftat av respondenterna att forskaren har uppfattat datamaterial korrekt.  För att 

få så trovärdig information som möjligt valdes triangulering vilket innebär att flera 

metoder användes. Genom att använda observationer så kontrollerades data från 

observationerna med hjälp av intervjuerna för att bli säkra på att vi inte 

missuppfattade något (Bryman, 2011).  

Enligt Bryman (2011) innebär överförbarhet att tillvägagångssättet av studien ska 

kunna tillämpas på en annan grupp utan att resultatet påverkas. Genom att 

genomföra strukturerade observationer blev det mer överförbart eftersom vi hade ett 

schema (se bilaga 2) att utgå ifrån. I studiens metod har vi försökt förklara 

tillvägagångssättet till datamaterialet så transparent som möjligt för att öka 

överförbarheten och pålitligheten. 

För att öka tillförlitligheten användes en semistrukturerad intervjuform eftersom 

lärarna fick utgå från sina egna uppfattningar och personliga erfarenheter. 

Ljudinspelning och transkribering av intervjusvaren ökar tillförlitligheten (Bryman, 

2011). Genom transkribering kan vi skriva resultatet med citat från informanterna, 

vilket stärker pålitligheten.  

Eftersom vi endast observerade och intervjuades fem lärare kan vi inte dra några 

generella slutsatser, därför är reliabiliteten svår att bedöma. Tillförligheten hade ökat 

om studien hade ett större urval, och därmed mer material. Studiens resultat blir 

utifrån vad ett urval lärare som undervisar i årskurs 1–3 har för uppfattning av 

studiens område.  Objektivitet innebär enligt Bryman (2011) att forskaren inte låter 

några personliga värderingar påverka utförandet av undersökningen. Vi har tagit 

hänsyn till delkriteriet objektivitet under hela arbetets gång genom att följa vårat 

observationsschema (se bilaga 2) och intervjuguide (se bilaga 3). 

4 Resultat 

I resultatkapitlet redovisas fem berättelser, var informant för sig. Det följer en 

struktur i varje berättelse, vilket är de teman som framkom under analysarbetet. 



 15 

Sättet att strukturera resultat inspireras av Bjurulf (2008). Därefter redovisas en 

resultatsammanfattning där resultatet från samtliga lärare presenteras gemensamt. 

4.1 Anna 

Arbetssätt 

När vi pratar om geometriska figurer har inte allt gått in hos alla och nu har vi haft några 

nationella prov och där vet vi att de ska kunna beskriva en triangel och en kvadrat och då fick de 

inte full poäng om de inte hade sagt både antal sidor och hörn. Så det är viktigt att man går 

igenom att noga. 

Vid observation av Annas matematiklektioner svarar eleverna på frågor om figurers 

egenskaper samt leta efter specifika geometriska figurer i klassrummet. Anna anser 

att eleverna i samspel med vuxna samtalar med ett matematiskt språk. Hon menar 

att eleverna använder sitt egna språk när de jobbar enskilt och i par i årskurs ett, 

vilket inte främjar deras matematiska språkutveckling. Anna menar att det är mer 

gynnsamt att jobba i par i årskurs två och tre då eleverna har samlat på sig begrepp 

för att kunna samtala med ett matematiskt språk. Hon berättar vidare att repetition 

är viktigt för att alla ska få chansen till att befästa begrepp för det matematiska 

språket.  

Hjälpmedel 

Under observationerna använder Anna smartboard, dokumentkamera, träfigurer i 

form av rektangel och kvadrat. Anna berättar under intervjun att de har bytt 

matematikbok efter att observationerna genomfördes, vilket hon ser som ett 

hjälpmedel för att förmedla ett matematiskt språk i och med en begreppsordlista som 

finns med i lärarhandledningen. Anna berättar att hon har fått hjälp av sin 

erfarenhet, då hon har genomgått nationella prov med tidigare klasser, som ett 

hjälpmedel för henne att veta vilka begrepp som är viktiga att lära ut.   

Faktorer 

Under intervjun framkommer det att Anna tror att det är glädje och lust att lära som 

är den största faktorn som påverkar elevernas matematiska språk i klassrummet.  

Språkanvändning 

Under observationerna använder Anna begrepp som vinkel, rektangel, kvadrat, 

triangel, fyrhörning och rätblock när de arbetar med geometriska former. Anna anser 
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att det är viktigt att läraren använder den korrekta terminologin i 

matematikundervisningen för att hon anser att läraren lägger en grund till elevernas 

matematiska språk i de tidigare åren. Hon anser också att det matematiska språket 

bör förenklas i de tidigare åldrarna för att eleverna ska förstå. Anna beskriver även att 

elever kommer till skolan med ett vardagligt språk som till exempel fyrkant som de 

anser som rätt. Anna menar då att det är lärarens ansvar att lära ut de korrekta 

matematiska begrepp då eleverna kommer behöva kunna dem senare i livet. Anna 

beskriver att hon oftast säger nu ska vi räkna plus, det gör hon för att eleverna förstår 

det, om hon använder begreppet addition menar hon att hon då kommer behöva 

förklara det begreppet för eleverna och det tar tid. När hon vill fokusera på innehållet 

använder hon plus och minus medans när hon vill fokusera på begreppen så 

använder hon addition och subtraktion. 

Oftast blir det ju att man säger, nu ska vi räkna plus och här ska vi räkna minus. Det gör jag för 

att barnen förstår det, annars måste man ta ’vad var det addition betyder nu igen? 

Tvåspråkighet 

Anna använder tvåspråkighet vid ett tillfälle under observationerna, räta-raka. Hon 

anser att vardagsspråk kommer naturligt vid problemlösning. Hon berättar under 

intervjun att hon använder ett vardagsspråk när hon ska förenkla begrepp för 

eleverna, till exempel addition-plus.  

4.2 Annika 

Arbetssätt 

Barnen säger ju att vi räknar plus, då kan jag säga; ”vad heter det på mattespråk?”. Och då är det 

oftast någon som kommer ihåg att det heter addition. 

Eleverna svarar på frågor om figurers egenskaper samt visar sina sifferkort för 

Annika under observationerna. Under intervjun förklarar hon att det är mycket 

genomgång och samtal med eleverna om begrepp i årskurs 1, där läraren presenterar 

nya begrepp. Annika berättar också att hon anser att det är viktigt med repetition för 

att alla elever ska få möjligheten att förstå innebörden av de matematiska begreppen.  

Hjälpmedel 

Under observationerna använder Annika sig av dokumentkamera och tillhörande projektor 

för att redovisa uppgifter från matematikboken. Annika använder sig även av tavlan. När 
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Annika genomför matematikundervisning om åttans talkamrater använder klassen sig av 

plockisar och sifferkort. Annika talar om sin erfarenhet som ett hjälpmedel där de har lärt 

sig vilka begrepp som är centrala och nödvändiga att lära ut. 

Faktorer 

Annika menar att det är i samtal och samspel elevernas matematiska språk utvecklas. 

Annika anser också att en faktor för att främja elevernas matematiska språk är att 

eleverna faktiskt får prova på att använda sitt matematiska språk. Annika arbetar 

också med geometriska former samt åttans talkamrater under observationerna. 

Språkanvändning   

Begrepp som förekommer under hennes lektioner var; geometriska kroppar, kub, 

cylinder, klot, kon, pyramid, rektangel, triangel, kvadrat, höjd och bredd. Hon 

använder sig även av matematiska ord som plus och minus. Annika berättar att hon 

tycker att det är viktigt att läraren använder ett matematiskt språk i 

matematikundervisningen då hon vill att eleverna ska bli bekväma med begreppen 

tidigt. Hon påpekar att det är viktigt att förklara och förenkla begreppen.  

Tvåspråkighet 

Annika kopplar vardagsspråk till det matematiska språket genom, klot-boll och 

talkamrater-kompisar. Hon anser att det är viktigt att koppla det vardagliga språket 

med det matematiska språket för att eleverna ska förstå de matematiska begreppen. 

4.3 Berit 

Arbetssätt 

Under observationer av Berits lektioner resonerar eleverna gällande uträkningar, 

svarar på frågor om symbolers betydelse och diskuterar om tallinje. Under intervjun 

framkommer det Berit gärna arbetar med metoden Enskilt, Par och Alla (EPA) för att 

eleverna vågar uttrycka sina åsikter när de har samtalat med en kamrat. Hon berättar 

att hon ofta har genomgångar i helklass där hon anser att det är viktigt att eleverna är 

aktiva och svarar på frågor.  

Hjälpmedel 

Berit använder sig av tavlan, projektor, tiobassystem och lärarhandledning under 

observationerna. Under observationen används även plastklockor för att förmedla 

orden minutvisare och timvisare. Berit berättar under intervjun att 
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lärarhandledningen är det största hjälpmedlet för att förmedla ett matematiskt språk 

till eleverna.  

 

Faktorer 

Berit säger att hon anser att läraren ska använda de korrekta matematiska termerna 

redan från årskurs ett. Hon säger även att hon vill att man ska träna barnen att 

använda ett korrekt matematiskt språk när de diskuterar med varandra till exempel 

genom EPA. Hon tycker att man ska repetera expert ord såsom addition och 

subtraktion. Hon berättar att hon tycker det är viktigt att tydliggöra vilka mål de 

arbetar mot så eleverna blir medvetna om vikten med ett matematiskt språk. Hon 

säger även att eleverna måste få träna att använda sig av strategier där det 

matematiska språket ingår. 

Jag pratar mattespråk hela tiden. Och jag kräver att eleverna också använder mattespråk, så det 

blir vardagligt för dem också 

Språkanvändning 

Under samtliga observationer använder Berit följande begrepp; multiplikation, 

division, addition, subtraktion, produkt, faktor, summa, term, kommutativa lagen, 

enhet, kronologisk ordning, tiotal, ental, ordningstal, positionssystemet. Hon 

använder också gånger och lika med som förklaring för multiplikation och 

likhetstecknet för eleverna. Hon anser att det är viktigt att läraren använder de 

korrekta facktermerna och ämnesspecifika orden. Berit berättar att hon alltid pratar 

med ett matematiskt språk och kräver att eleverna gör detsamma. Hon förklarar att 

hon har det kravet på eleverna för att det tillslut ska bli ”vardagligt” språk för dem.  

Berit berättar att hon tycker att det också är viktigt att läraren använder det korrekta 

matematiska språket från början, då hon inte tycker att eleverna ska behöva lära om 

på nytt i de senare åldrarna. 

Tvåspråkighet 

Berit förklarade ”tio i” som innan heltimme och ”tio över” som förbi heltimme. Hon 

berättar under intervjun att hon försöker koppla vardagsspråk och det matematiska 

språket men önskar att göra det oftare. Hon anser att det är lättare använda sig av en 

tvåspråkighet vid samtal om pengar.  
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4.4 Barbro 

Arbetssätt 

Under observationer av Barbros lektioner har de helklass- och pararbete i 

problemlösning, eleverna förklarar matematiska begrepp samt diskuterar i par om 

positionssystemet. Hon förklarar att hon använder sig av arbetssättet fiffig-kompis, 

där eleverna tar hjälp av kompisen bredvid. Även Barbro förklarar att hon arbetar 

med EPA för att träna samarbetet och för att eleverna ska våga uttrycka sig med ett 

matematiskt språk i klassrummet. Hon anser också att det är viktigt med elevaktiva 

genomgångar för att främja elevernas matematiska språk.  

Hjälpmedel 

Under observationerna använder Barbro tavlan, projektorn, lärarhandledning och 

tiobassystemet. Barbro berättar under intervjuerna lärarhandledningen är största 

hjälpmedlet för att förmedla matematiskt språk. 

Faktorer 

Barbro menar att det finns flera faktorer i klassrummet som påverkar elevernas 

matematiska språk, såsom kunskap hos pedagogen, elevernas erfarenhet att arbeta 

med språkutvecklande aktiviteter, fortbildning och kollegialt samarbete. Barbro 

menar också att möjligheten till mindre grupper påverkar elevernas matematiska 

språk samt om läraren tydliggör målen för eleverna.  

Språkanvändning 

Under observationerna använder Barbro begrepp från det matematiska språket så 

som addition, multiplikation, division, enhet, differens, subtraktion, summa, strategi, 

talsort, symbol. Som elevförklaringar använder hon dela upp och minus. Barbro 

anser att ett matematiskt språk innebär ord och begrepp för innehåll och arbetssätt i 

kombination med instruktionerna och samarbete. Hon anser att det är viktigt att 

eleverna ska kunna matematiska ord och begrepp för att ha möjligheten att 

kommunicera matematik. Hon tror också att det är viktigt för eleverna att möta på 

det matematiska språket tidigt eftersom lgr11 ställer högre krav på ämnesspecifika 

ord än vad läroplanen gjort tidigare.  
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Tvåspråkighet 

Barbro påpekar vikten av enhet för eleverna under observationerna, då enhet kan 

handla om flera saker exempelvis elefanter eller kronor. Hon önskar däremot att ha 

mer tid för att planera undervisning där en tvåspråkighet krävs.  

4.5 Carola 

Arbetssätt 

Under observationer av Carolas lektioner förklarar eleverna begrepp, till exempel 

nämnare, samt arbetar i par både i matematikboken och med en 

problemlösningsstencil. Carola berättar under intervjun att de nyligen har börjat 

arbeta med lär-par. Genom lär-paren får hon svar från två elever samtidigt samt att 

eleverna får chansen diskutera med varandra. Hon berättar också att hon medvetet 

kan sätta en matematiskt ”svagare” elev med en ”starkare” elev för att den svagare 

eleven ska få chansen att utveckla sina matematiska kunskaper med hjälp av sin 

kamrat.  

Hjälpmedel 

Carola använder sig av tavlan och post-it lappar för att förklara bråkdelar under 

observationerna och hon menar också att lärarhandledningen är till stor hjälp för att 

förmedla ett matematiskt språk till eleverna. Däremot anser hon att förklaringar i 

lärarhandledningen kan vara förenklade ibland och bör förklaras på ett annat sätt. 

Ja, jag tror att det är viktigt att vi förstår samma språk, men jag kan ju inte kräva att de snabbt 

ta till sig det. Men jag kan inte gå ner på deras nivå, är det en elev som är matematiskt svag så 

får jag börja där eleverna är och använda samma språk men jag försöker byta ut det succesivt 

känner jag 

Faktorer 

Carola menar att hennes arbetssätt samt klassrumsklimatet påverkar elevernas 

matematiska språk. Hon tror att det är viktigt att hon använder det korrekta språket 

för att det också är en faktor som påverkar elevernas matematiska språk. 

Språkanvändning 

Carola använder begrepp som; addition, summa, liknämniga bråk, bråkdelar, 

nämnare och täljare under observationerna. Hon berättar att ett matematiskt språk 

för henne är när man använder de rätta begrepp och termer som finns i matematiken. 
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Carola anser att det är viktigt att lärare använder det matematiska språket för att 

eleverna ska bli helt bekanta med det till årskurs fyra.  

Tvåspråkighet 

Under observationerna använder Carola en tvåspråkighet genom addition-plussa 

på/lägga till och summan-svaret. Carola menar på att hon vill skilja på det 

matematiska språket och det vardagliga språket för det inte ska uppstå missförstånd. 

Hon ger ett exempel där hon berättar att uppskatta i det matematiska språket är 

något helt annat än vad det är i det vardagliga språket. Carola nämner även att om 

hon har väldigt svaga elever i matematik så måste hon gå ner i nivå men inte på deras 

nivå, hon menar att hon får byta ut ord succesivt. 

4.6 Resultatsammanfattning  

Utifrån resultatet framkommer det att samtliga lärare arbetar med att främja elevers 

matematiska språk genom elevaktiva genomgångar samt i årskurs två och tre genom 

pararbete. Både Anna och Annika betonar vikten av läraren i klassrummet vid 

genomgångar för att främja ett matematiskt språk och även att repetition är 

nödvändig för elever. Det framkommer i resultatet att fyra av fem lärare använder 

lärarhandledning till elevernas matematikböcker som hjälpmedel för att förmedla ett 

matematiskt språk till eleverna. Anna och Annika berättar också under intervjuerna 

att deras erfarenhet är ett hjälpmedel på så vis att de har lärt sig de mest centrala 

begreppen. Andra hjälpmedel som förekommer var exempelvis, tavlan, smartboard 

och projektor. Lärarnas åsikter om vilka faktorer som påverkar det matematiska 

språket i klassrummet skiljer sig åt. Faktorer som nämns vid intervjuerna är till 

exempel lust, arbetssätt, tydliggörande av mål och kunskap hos pedagogen. Utifrån 

resultatet framkommer det att samtliga informanter anser att lärare bör använda ett 

korrekt matematiskt språk i matematikundervisningen. De ser på ett matematiskt 

språk som att lärare använder den rätta terminologin och ämnesspecifika ord som 

finns i matematiken. Anna och Annika anser att det matematiska språket bör 

förenklas i de tidigare åldrarna medan Berit och Barbro anser att eleverna ska möta 

det korrekta språket från skolstart. Anna och Annika berättar under sina intervjuer 

att de förenklar det matematiska språket genom att koppla ihop det matematiska 

språket med det vardagliga språket. Det framkommer att Berit önskar att hon kopplar 

ihop det matematiska språket med det vardagliga språket oftare. I resultatet 
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framkommer det att Carola hellre vill arbeta med skillnaderna i det matematiska och 

vardagliga språket.  

5 Lärarens syn på det matematiska språket ur ett 
sociokulturellt perspektiv 

Av resultatet framkommer det att samtliga lärare använder sig av matematiskt språk i 

olika utsträckning och anser att det är viktigt att lärare använder det korrekta 

matematiska språket. Det framkommer utifrån resultatet att lärarna anser att 

språkliga redskap är nödvändiga för att mediera ett matematiskt språk, vilket 

Vygotskij menar är nödvändig för att människan ska förstå sin omvärld (Säljö, 2012).  

Anna, Berit, Barbro och Carola talar om lärarhandledningen som hjälpmedel att 

förmedla ett matematiskt språk i undervisningen. Genom att de använder sig av 

lärarhandledning kan det anses som ett kulturellt redskap som kompletterar det 

språkliga redskapet (Säljö, 2012).  

Det framgår att Anna anser att eleverna kommer till skolan med ett vardagligt språk, 

där till exempel fyrkant anses som en korrekt benämning för kvadrat. Utifrån Annas 

påstående kan slutsatsen dras att eleverna kommer till skolan med det första språk 

som approprieras i den primära socialisationen. Vygotskij menar att skolan är den 

sekundära socialisationen där vetenskapliga begrepp utvecklas (Säljö, 2012). Då 

Anna anser att det är lärarens ansvar att visa på skillnaderna mellan fyrkanter kan 

slutsatsen dras att hon anser sig själv vara den mer kompetente kamraten.  För att 

barn ska kunna appropriera vetenskapliga begrepp menar Vygotskij att barnet 

behöver hjälp av de vuxna, det vill säga den mer kompetente kamraten (Säljö, 2012). 

Utifrån resultatet kan vi se vissa skillnader på lärarens syn av den mer kompetente 

kamraten. Under observationerna av Anna och Annika får eleverna svara på frågor 

där olika matematiska begrepp skulle utredas. De menar att det arbetssättet är mer 

gynnsamt i årskurs ett då läraren besitter kunskaperna om olika matematiska 

begrepp, alltså är läraren den mer kompetente kamraten. Samtliga lärare i studien 

betonar vikten av att läraren använder ett matematiskt språk i klassrummet, vilket i 

sin tur innebär att de är den mer kompetente kamraten. Det framkommer däremot i 

resultatet att Berit, Barbro och Carola även anser att eleverna själva kan vara den mer 

kompetente kamraten för varandra, genom exempelvis fiffig-kompis, EPA eller lär-

par. Då samtliga lärare under observationerna arbetar med någon slags 
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kommunikation kan slutsatsen dras att de, som Vygotskij, anser att det är genom 

kommunikation och samspel som människans tänkande formas (Säljö, 2012).  

Vygotskij menar att elever ständigt har möjlighet att appropriera kunskaper och det 

sker i samband med elevers proximala utvecklingszon (Säljö, 2012). Anna och Annika 

använder ett förenklat matematiskt språk i undervisningen och det framkommer i 

intervjuerna att de gör det för att utgå ifrån elevernas matematiska språk, det vill 

säga elevernas proximala utvecklingszon. Det framkommer att Berit anser att det är 

viktigt att eleverna får träna och diskutera med ett korrekt matematiskt språk redan 

från årskurs ett. Den slutsatsen som kan dras är att Berit inte arbetar efter Vygotskijs 

idé om den proximala utvecklingszonen. Carola uttrycker att hon motvilligt behöver 

anpassa sitt matematiska språk om eleven är matematiskt svag, där hon tar hänsyn 

till elevens proximala utvecklingszon. 

6 Diskussion 

I följande avsnitt presenteras metod- och resultatdiskussion i två underrubriker. I 

metoddiskussionen kritiskt granskas metoderna som har använts i studien och i 

resultatdiskussionen diskuteras resultatet utifrån tidigare forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

Vi valde triangulering i form av observationer och intervjuer för att få fram ett så 

sanningsenligt data som möjligt. Vid endast intervjuer hade lärarna delgivit deras 

uppfattning om hur de arbetar för att främja ett matematiskt språk, vilket kunde ha 

gett studiens resultat en felaktig uppfattning av hur det ser ut i praktiken. Genom 

metoden triangulering fick lärarna möjligheten att vid intervjuer förklara den 

bakomliggande orsaken av arbetssätt samt uttrycka sina åsikter om matematiskt 

språk i årskurs 1–3. Vi behövde på så vis inte tolka lärarnas arbetssätt och syn på 

matematiskt språk, vilket vi hade behövt om vi endast hade observerat. Vi valde bort 

enkäter då vi ville göra en kvalitativ studie och få djupgående svar (Bryman, 2011). 

Innan vi observerade lärare skickade vi ut informations- och samtyckesblanketter, 

därmed har lärarna blivit informerade om studiens syfte, vilket kan ha påverkat 

studiens resultat. Observationsschemat var till fördel då vi endast eftersökte 
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relevanta observationer till studien. När vi senare analyserade vår observationsdata 

uppmärksammade vi att några observationsområden var irrelevanta i relation till 

studiens syfte, till exempel begreppsbilder i klassrummet.  

Intervjuerna skedde enskilt med informanterna, så att de inte skulle påverkas av 

någon annans åsikter. Den andra frågeställningen går inte att besvara genom endast 

observationer, då det baseras på lärarens åsikter om det matematiska språket i 

undervisningen, vilket gör intervjuerna till ett betydelsefullt komplement. Vi hade 

kunnat dra slutsatser utifrån observationerna för att besvara frågeställningen, men i 

det fallet hade vi inte varit objektiva.  

Intervjuerna skedde efter skoldagens slut, vilket vi inte tror påverkat studiens resultat 

på något vis. För att skapa struktur i arbetet av intervjudata vi fått använde vi oss av 

ljudinspelning under intervjuerna, det har gett oss möjlighet att gå tillbaka till 

materialet flera gånger. Om vi hade antecknat under intervjuerna hade det möjligvist 

inte gett oss samma resultat som om vi till exempel hade skrivit otydligt och behövt 

tolkat anteckningarna (Bryman, 2011). Vi uppmärksammade vid analysen av 

datamaterialet att vissa intervjufrågor som ställdes kan ha varit otydliga (se bilaga 3, 

fråga 7), om vi däremot förklarat eller förtydligat frågan för informanterna hade vi 

möjligvist påverkat deras svar.  

Studiens resultat hade kunnat se annorlunda ut om vi hade intervjuat lärarna innan 

vi observerade. Studiens observationer kunde då ha påverkats av intervjufrågorna 

som ställdes. Vi kan inte svara på hur annorlunda studiens resultat hade blivit, men 

vi ville inte påverka studiens resultat genom att intervjua lärarna först. Studiens 

resultat hade också kunnat se annorlunda ut om informanterna årskursvis hade 

arbetat på olika skolor, då informanterna samplanerar sin matematikundervisning. 

Vi tror även att studiens resultat kan påverkas beroende på vilka läromedel 

respondenterna använder eftersom lärarhandledningen var en uppkommande faktor 

i vad som påverkar språkfrämjandet i matematikundervisningen.  

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om hur lärare i årskurs 1–3 

arbetar för att främja elevers matematiska språk i undervisningen. I följande 
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underrubriker diskuteras studiens resultat med forskning om det matematiska 

språket i undervisningen i relation till studiens syfte. 

6.2.1 Årskurs 1–3 lärares sätt att arbeta för att främja elevernas 

matematiska språk 

Genom studien eftersöktes svar på forskningsfrågan: hur arbetar ett urval av lärare i 

årskurs 1–3 för att främja elevers matematiska språk? NCTM (2000) skriver att 

aktiviteter som ger elever möjligheter att kommunicera matematik, utvecklar elevers 

sätt att kommunicera med ett matematiskt språk. Malmer (1990) menar att man bör 

ägna stor tid till språkliga inslag i tidig matematikundervisning.  Det framkommer 

däremot i resultatet att Anna och Annika inte arbetar med aktiviteter som ger 

eleverna möjlighet att kommunicera med ett matematiskt språk. Då Anna och Anna 

menar att det är i samspel med de vuxna som elever får möjligheten att möta det 

matematiska språket kan slutsatsen dras att eleverna endast utvecklar sitt 

matematiska språk vid genomgångar.  Høines (2000) skriver att läraren ska utvinna 

möjligheten för eleverna att utveckla sitt begreppsförråd. Utifrån observationerna 

framkommer det att Berit, Barbro och Carola arbetar med olika former av pararbete i 

matematikundervisningen och har snarlika syn på pararbete, där de vill att eleverna 

diskuterar matematik med varandra. NCTM (2000) menar att genom att lyssna till 

andra matematiska idéer ges eleverna möjlighet att utveckla en egen förståelse, det 

gäller här som Löwing (2004) förespråkar, att samtliga i klassrummet har ett 

gemensamt språk för att dialogen ska bli meningsfull. Den slutsatsen som kan dras 

utifrån resultatet är att eleverna får större möjlighet att utveckla sitt matematiska 

språk när pararbete är ett kontinuerligt arbetssätt i undervisningen.  

Matematikinlärning sker genom beslut som lärare tar samt konversationer de 

strukturerar och det påverkar även elevernas motivation att tänka, fråga, diskutera 

och resonera om matematiska problem. I läroplanen (Skolverket, 2011) står det att 

”eleverna ska kunna använda uttrycksformer för att samtala om, argumentera för, 

argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser 

(Skolverket, 2011, s62)”. Utifrån resultatet i studien visar det sig vara viktigt att lärare 

arbetar på ett sätt där eleverna får möjlighet att diskutera och resonera däremot sker 

inte det i all undervisning som har undersökts.  I resultatet framkommer det att 

eleverna pratar med språk de har, vilket Høines (2000) rekommenderar läraren att 

tillåta. Vi tror att det är viktigt att lärare ger elever möjlighet till ett arbetssätt där 



 26 

kommunikation genom ett matematiskt språk kan utvecklas. Även om eleverna inte 

har den korrekta terminologin så bidrar arbetssättet till att eleverna får träna på att 

diskutera och resonera.  

 

Riesbeck (2008) och NCTM (2000) menar att begrepp är abstrakta och bör 

konkretiseras genom laborativt material för att utveckla en begreppsförståelse. 

Löwing (2004) menar att konkretisering av begrepp är vanligt förekommande. 

Utifrån observationerna har vi sett att samtliga lärare använder sig av olika 

hjälpmedel för att förmedla ett matematiskt språk. Exempel på hjälpmedel är: 

dokumentkameror, tavlan och tiobassystem. I läroplanens (Skolverket, 2011) 

riktlinjer står det att läraren har i uppdrag att organisera lektioner så att elever får 

stöd i sin språkutveckling, samt ett välutvecklat ämnesspråk. Skolverket (2012b) 

anser att språkutvecklande undervisning kräver ett varierat arbetssätt. Det 

framkommer i studien att det är viktigt att använda sig av olika slags hjälpmedel för 

att förmedla ett matematiskt språk, endast talad matematik blir abstrakt. Anna och 

Annika nämner även sin erfarenhet som ett hjälpmedel för att förmedla ett 

matematiskt språk. Av sin erfarenhet har de har de utvecklat knowledge of content 

and teaching (Hill & Ball, 2009). Löwing (2004) menar att läraren bör ha ett 

matematiskt språk för att förklara de abstrakta begrepp som konkretiseras, vilket 

lärarnas erfarenhet kan ha gett de. Fyra av fem lärare nämner lärarhandledningen 

som hjälpmedel. Resultatet antyder att lärarhandledningen kan vara till stor hjälp för 

läraren att veta vilket matematiskt språk som ska förmedlas. Då två lärare i studien 

nämner sin erfarenhet som ett hjälpmedel anser vi att lärarhandledning är extra 

viktig för nyexaminerade lärare, då de inte har någon erfarenhet, om läromedlet är 

anpassat efter läroplanen.  

Resultatet visar att lärarna har olika uppfattningar om vilka faktorer som påverkar 

det matematiska språket i undervisningen. Anna menar att det är glädjen och lusten 

som påverkar elevernas motivation att ta till sig det matematiska språket. Hannula 

(2006) och Pehkonen (2001) menar att läraren bör ta hänsyn till elevers erfarenhet 

av matematik då det påverkar elevernas motivation och vidare deras lärande.  För att 

eleverna ska lära sig det matematiska språket så menar Annika att de bör få 

möjligheten att testa på språket. För att möjliggöra att eleverna testar på språket och 

vågar uttrycka sig matematiskt, menar NCTM (2000) att läraren bör skapa en 

accepterande miljö.  Carola betonar vikten av ett klassrumsklimat där eleverna vågar 
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uttrycka sig och att det acceptera att säga fel. Både Barbro och Carola nämner 

pedagogens matematiska kunskaper som faktor för att eleverna ska lära sig ett 

matematiskt språk.  Hill och Ball (2009) menar att lärarens matematiska kunskaper 

är komplexa, då de behöver ha kunskaper om hur man undervisar och inte endast 

allmän kunskap. Berit, Barbro och Carola berättar att arbetssätten de strukturerar är 

en faktor av betydelse i matematikundervisningen för att främja ett matematiskt 

språk. Ytterligare en faktor som framkommer från Berit är tydliggörande av mål. 

Riesbeck (2008) har utifrån sin studie sett att när lärare inte tydliggjort ett 

gemensamt mål för aktiviteter, då har eleverna inte heller använt det matematiska 

språket som var tänkt för aktiviteten.  

6.2.2 Årskurs 1–3 lärares användning av ett matematiskt språk 

Genom studien eftersöktes svar på forskningsfrågan: vad anser ett urval av lärare i 

årskurs 1–3 om användningen av ett matematiskt språk i undervisningen? Malmer 

(1990) menar att elever kan uppfatta ett matematiskt språk som ett främmande 

språk. Å ena sidan menar Anna att lärare i lågstadiet lägger en grund för elevers 

matematiska språk och anser därför att det är viktigt att eleverna tidigt får möta det 

matematiska språket. Å andra sidan framkommer det utifrån observationerna att hon 

använder sig av ett förenklat matematiskt språk, då hon anser att det är ett 

främmande språk för eleverna.  Annika anser att det är viktigt att läraren använder 

det matematiska språket så att eleverna blir bekväma med det matematiska språket. 

Hon anser också att läraren ska använda sig av förenklingar så att eleverna ska förstå 

det matematiska språket.  

Berit anser att det är viktigt som lärare att använda sig av ett korrekt matematiskt 

språk, med korrekta facktermer och ämnesspecifika ord.  NCTM (2000) menar att 

läraren bör utveckla barns ordförråd genom att introducera begrepp, vilket innebär 

att om Berit använder sig av ett korrekt matematiskt språk kommer det i sin tur leda 

till att eleverna använder ett korrekt matematiskt språk, som hon också kräver från 

dem. Eftersom läroplanen (Skolverket, 2011) ställer krav på ämnesspecifika ord anser 

Barbro att det är viktigt att hon använder ett korrekt matematiskt språk. Carola 

menar att ett korrekt matematiskt språk är när man använder de rätta begrepp och 

termer och det är viktigt att lärare använder sig av ett korrekt matematiskt språk så 

att eleverna ska bli bekanta med det till årskurs fyra. Malmer (Gottberg et al., 2006) 

menar att lärare inte ska använda sig av förenklingar när de introducerar begrepp och 
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Löwing (2004) påvisar vikten av en korrekt terminologi för att underlätta arbetet i 

matematikläromedlet. Utifrån resultatet framkommer det att lärarna har delade 

meningar om sättet att se på förenklingar i det matematiska språket. Anna menar att 

det centrala i matematikundervisning inte alltid är det matematiska språket.  Om hon 

använder det korrekta matematiska språket menar hon att det skulle innebära att 

hon kommer behöva förklara matematiska begrepp genomgående under lektionen. 

Om du som lärare har engelska undervisning, är det rätt uppenbart att du kommer 

prata engelska på lektionerna. Så varför skulle det inte vara lika uppenbart i 

matematikundervisningen? 

Anna och Annika menar att användningen av matematiskt språk blir förenklat genom 

vardagsspråket. Riesbeck (2008) menar att förståelsen av matematiska begrepp sker 

i samband med vardagliga referenser, och bör utvecklas i samband med det 

vardagliga språket. Löwing (2004) menar däremot att många lärare använder sig av 

ett oklart vardagsspråk och att det kan vara ett hinder för att eleverna ska bygga upp 

ett korrekt matematiskt språk. Vi kan se en risk med att använda det vardagliga 

språket i undervisningen, då eleverna inte får möjlighet till att befästa de korrekta 

matematiska begreppen. Berit och Barbro menar att arbete med pengar är en 

koppling som sker mellan vardagsspråket och det matematiska språket. Ett exempel 

utifrån observationerna är när Barbros undervisning handlar om enheter. När 

eleverna glömmer att skriva en enhet frågar hon eleverna om uppgiften handlar om 

elefanter, eller kronor. NCTM (2000) menar att det är viktigt att läraren hjälper 

eleverna att få en upplevelse för att uppskatta vikten av det matematiska språket. Det 

vill Carola uppnå, då hon anser att det är viktigt att påvisa skillnaden mellan det 

matematiska språket och det vardagliga språket. Eftersom hon inte menar att 

eleverna ska skriva snälla saker om varandra när de uppskattar på 

matematikundervisningen. NCTM (2000) menar vidare att läraren kan visa att 

vardagliga begrepp, som faktor eller funktion, också finns i det matematiska språket 

fast med en annan eller en mer precis betydelse. Vi tror att det är viktigt för läraren 

att tydlig med skillnaderna mellan det vardagliga språket och det matematiska 

språket för att inte missförstånd ska uppstå.  
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7 Avslutning 

Då det står i kunskapskraven (Skolverket, 2011) att eleverna ska vid slutet av årskurs 

tre ha grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt beskriva begreppens 

egenskaper anser vi att läraren är en faktor i att främja elevers matematiska språk. 

Forskare menar att det är viktigt att eleverna möter det matematiska språket tidigt 

och att en förståelse kan utvecklas med hjälp av konkret material (Malmer, 1990; 

NCTM, 2000; Riesbeck, 2008). Skolverket (2012a) menar att det sker en progression 

i kraven på eleverna, från att kunna grundläggande begrepp till att inneha kunskap 

om komplexa begrepp. De skriver också att begrepp som kvadrat är mer konkret än 

begrepp som procent. I och med denna progression anser vi att det är viktigt att 

eleverna får möta på det korrekta språket från början. Høines (2000) menar att 

eleverna bör associera nya begrepp till redan välkända begrepp. Om eleverna inte lär 

sig de korrekta matematiska begrepp från början, har de inte något att associera till 

senare i matematikundervisningen, som också blir mer abstrakt.  

Syftet med föreliggande studie var att fördjupa kunskapen om hur lärare i årskurs 1–

3 arbetar för att främja elevers matematiska språk i undervisningen. Studien ger en 

djupare förståelse för hur ett urval lärare arbetar för att främja elevers matematiska 

språk, samt vad ett urval lärare anser om användning av ett matematiskt språk i 

undervisningen. Våra slutsatser om lärarens arbetssätt för att främja ett matematiskt 

språk i undervisningen är att lärare i årskurs ett besitter det matematiska språket 

som förmedlas muntligt med hjälp konkret material. Utifrån resultatet kan vi dra 

slutsatsen att lärare i årskurs två och tre arbetar med att främja det matematiska 

språket genom pararbete. Vi kan även dra slutsatsen att samtliga lärare i denna 

studie använder sig av något hjälpmedel för att konkretisera det matematiska 

språket. Lärarna i denna studie har olika uppfattningar om vilka faktorer som 

påverkar arbetet med att främja det matematiska språket i klassrummet. Den 

slutsatsen vi kan dra är att läraryrket är komplext och att omgivningen, t.ex. klassrum 

eller grupp, påverkar. Utifrån studiens resultat kan vi se att samtliga lärare anser det 

vara viktigt att använda sig av ett matematiskt språk redan på lågstadiet. Vi kan 

däremot dra slutsatsen att lärarna använder det matematiska språket i en varierad 

utsträckning.  
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Utifrån denna studie kan vi se att lärarna har olika krav på sina elever. Vissa lärare 

anser att eleverna inte behöver använda ett korrekt matematiskt språk, medan andra 

lärare kräver det. Det kan vara missgynnande för eleverna, om till exempel en elev 

har gått på en skola där ett matematiskt språk aldrig har krävts och sedan byter till en 

skola där det krävs. Det kan också vara missgynnande för eleverna i äldre åldrarna 

där skolor slås ihop. Vi anser att det kan vara problematiskt för lärare att inte ha 

några riktlinjer eller krav på hur det matematiska språket ska hanteras i 

undervisningen. Det står i kunskapskraven att eleverna ska lära sig grundläggande 

begrepp. Vad är då grundläggande begrepp? Det har visat sig i denna studie att fyra 

av fem lärare tar stöd i lärarhandledning för att veta vilket matematiskt språk som 

ska förmedlas. Det skulle vara intressant för vidare forskning att jämföra det 

matematiska språket i olika lärarhandledningar. 
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Bilaga 1 Samtyckesblankett 

Hej lågstadielärare! 

Vi heter Marilyn Olivas och Felicia Brunstedt, och läser sista året på 
grundlärarprogrammet F-3 på Mälardalens Högskola. Vi närmar oss slutet av vår 
utbildning och skriver just nu vårt examensarbete. Det kommer att handla om 
språkutvecklande arbetssätt i matematik. Undersökningen kommer att presenteras i 
form av en uppsats vid Mälardalens Högskola som i sin slutversion läggs ut i 
databasen DIVA.  

Till detta arbete ska vi observera lärarens arbetssätt i matematikundervisningen som 
sedan kommer att följas upp med en intervju. Vår tanke är att observera ca 3–4 
lektionstillfällen och att intervjuerna tar ca. 30 minuter. Vi kommer att behandla data 
konfidentiellt, vilket innebär att era personuppgifter kommer förvaras säkert så att 
ingen obehörig kommer åt dem. I vårt arbete kommer ni lärare att kallas, t.ex. 
”Lärare 1, Lärare 2”. Skolans namn kommer inte heller att nämnas. När 
examensarbetet har blivit godkänt kommer allt datamaterial att förstöras Ditt 
deltagande i undersökningen är helt frivillig. Du har rätten att när som helst avbryta 
ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för 
dig. Om det finns ytterligare frågor är ni välkomna att höra av er till oss!  

Felicia Brunstedt Fbt13001@student.mdh.se 

Marilyn Olivas Mos13001@student.mdh.se 

Handledare, Tor Nilsson Tor.nilsson@mdh.se 

 

Samtycke till observationer i klassrummet och ljudinspelning av intervju 

□ Ja, jag går med på att ni observerar 3–4 av mina matematiklektioner 

□ Ja, jag går med på att intervjuas 

□ Nej, jag vill inte delta i undersökningen 

 

Underskrift: 
__________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande: 
__________________________________________________________ 

Datum: _____________ Tacksam om vi får Ert svar senast 2017-03-03! 

  

file:///C:/Users/Marilyn/Documents/Fbt13001@student.mdh.se
mailto:Mos13001@student.mdh.se
mailto:Tor.nilsson@mdh.se
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Bilaga 2 Observationsschema 

Datum: Klasstorlek: 

 

Observations nr: 

Indikator: Lärare Årskurs: Kommentarer: 

1. Använder sig läraren 

av hjälpmedel 

(läromedel, 

lärarhandledning, 

smartboard, etc.) 

 

 

2. Lärarens 

begreppsanvändning 

 

 

 

3. Lärarens 

begreppsförklaringar 

 

 

 

 

4. Konkreta 

förklaringar 

 

 

 

 

5. Abstrakta 

förklaringar (utan 

hjälpmedel, endast 

talad matematik) 

 

 

 

 

6. Kopplingar till 

vardagsspråk 

(”tvåspråkighet hos 
läraren, 

vardagsspråk och 

matematiskt språk) 

 

 

7. Individ 

begreppsförklaring 
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8. Grupp 

begreppsförklaring 

 

 

 

 

9. Elevaktiv under 

lektionstillfälle för 

att främja 

begreppsförståelse 

 

 

 

10. Elevpassiv under 

lektionstillfälle för 

att främja 

begreppsförståelse 

 

 

 

11. Tillgängliga 

begreppsbilder i 

klassrummet 
 

 

 

12. Övriga observationer 
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Bilaga 3 Intervjuguide 

Intervjufrågor utifrån observationen 

1. Vad var målet med lektionen/lektionerna? 

2. Vad var din tanke med arbetssätten? (enskilt, par, alla) 

3. Vad är ett matematiskt språk för dig? 

4. Vilka begrepp var centrala under lektionen/lektionerna?  

5. Har ni arbetat med dem begreppen tidigare eller är det nya begrepp för 

eleverna? (Om ni arbetat med begreppen tidigare, har ni haft någon slags 

bedömning så att du vet att alla elever är bekanta och kan begreppen?)  

6. Anser du att det är viktigt för eleverna i tidig ålder att bemöta det 

matematiska språket? Om ja, varför är det viktigt? Om nej, vad anser du är 

viktigare inom matematiken att eleverna får kunskap i?   

7. Försöker du koppla det matematiska språket med vardagsspråket under 

matematiklektionerna? Om ja, hur och varför? Om nej, varför inte?  

8. (Hur kommer det sig att du använder dig av ”förenklad” matematikspråk? 

T.ex. plus – addition, minus – subtraktion.)  

9. Hur arbetar du för att utveckla elevernas matematiska språk? (för att i sin tur 

stärka elevernas begreppsförståelse)  

o  (metoder - arbetssätt - läromedel - hjälpmedel – kommunikation – 

enskilt, par, grupp…) 

10. Vilka faktorer tror du påverkar arbetet i klassrummet för att utveckla 

elevernas matematiska språk? (Läraren – klassrumsmiljö – elevernas 

motivation - eleverna) 
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  Anna Annika  Berit  Barbro   Carola 

Lärarens 
matematiska 
språk 

 

Observationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vinkel, rektangel, 
kvadrat, triangel, 
fyrhörning, rätblock 

geometriska 
kroppar, kub, 
cylinder, klot, kon, 
pyramid, rektangel, 
triangel, kvadrat, 
höjd, bredd, tal-
kamrat 

multiplikation, 
division, produkt, 
faktor, summa, 
addition, term, lika 
med, gånger och 
kommutativa lagen, 
enhet, kronologisk 
ordning, subtraktion, 
tiotal, ental, 
ordningstal, siffror, 
positionssystemet 

siffror, symbol, fler, 
addition, 
multiplikation, 
division, enhet 

differens, dela upp, 
subtraktion, minus, 
summa, tal sort och 
strategi 

 

addition, summa, 
liknämniga bråk, 
bråkdelar, 
nämnare och 
täljare 

 Intervjuer Viktigt att läraren 
använder korrekta 
begrepp eftersom i 
hemmet kan 
felaktiga begrepp 
vara ”korrekta”. Hon 
säger även att 
begreppen måste 
förenklas för att 
eleverna ska förstå 
dem. Viktigt att 
läraren använder ett 
matematiskt språk 
för lärarna lägger en 

Viktigt att använda 
de riktiga 
begreppen men 
man måste förklara 
dem för eleverna.  
Viktigt att läraren 
använder det 
matematiska 
språket för att 
eleverna ska bli 
bekväma med 
begreppen tidigt 

Alla facktermer, man 
vill använda de 
riktiga termerna. 
Begrepp som 
addition och 
subtraktion är 
ämnesspecifika för 
matematik. Viktigt 
att använda det 
matematiska språket 
korrekt från början 
annars behöver 
eleverna lära sig det 

Ord och begrepp för 
innehåll och 
arbetssätt i 
kombination med 
instruktioner och 
samarbete. Det är 
viktigt för eleverna 
att kunna 
matematiska ord 
och begrepp för att 
kunna 
kommunicera 
matematik. Ja det är 
viktigt för at det står 

Matematiskt 
språk är när man 
använder de rätta 
begrepp och 
termer som finns i 
matematiken. 

Ja det är viktigt 
för att eleverna 
ska vara helt 
bekanta med det 
matematiska 
språket. 



 37 

grund för elevernas 
matematiska språk 
och främjar senare 
studier. 

.  

matematiska språket 
på nytt.  

i läroplanen då 
ämnesspecifika ord 
är mer väsentligt. 
Man har 
underskattat 
elevernas förmåga 
att lära sig begrepp.  

Hjälpmedel 
för att 
förmedla 
matematiskt 
språk 

 

Observationer 

 

 

 

 

 

 

 

smartboard, 
dokumentkamera, 
träfigurer i form av 
rektangel och 
kvadrat 

 

 

 

dokumentkamera, 
projektorn, 
plockisar, sifferkort 

tavlan, projektorn, 
mindre plastklockor, 
en storklocka, 
lärarhandledning 

tavlan, projektorn, 
lärarhandledning, 
tiobassystem 

tavlan, elever 

  Intervjuer 

 

 

 

 

 

 

ordlista från 
lärarhandledning 

 

 

 lärarhandledning ordlista från 
lärarhandledning 

 

ordlista från 
lärarhandledning 
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Tvåspråkighet 
hos läraren 

 

Observationer 

 

 

 

 

 

Räta-raka 

 

 

 

 

klot-boll, 
talkamrat-kompis 

i-innan heltimme, 
över-förbi heltimme 

enhet – 
elefanter/kronor 

Addera-lägga 
till/plussa på, 
summan – svaret 

 Intervjuer Vardagsspråk i 
problemlösning. 
Förenklar till 
elevens nivå, ex 
plus-addition 

Viktigt att koppla 
ihop begreppen så 
att eleverna förstår. 

Försöker koppla men 
vill göra det oftare, 
samtal om pengar är 
lätt att koppla. 

Känner tidsbrist 
men försöker göra 
det elevnära. Lätt att 
samtala om pengar.  

Skilja för att inte 
få missförstånd. 
Tyckte själv att 
det var 
matematiskt så 
hon anser att det 
är viktigt att 
koppla till 
vardagen.  

Elevaktivitet 
för att främja 
det 
matematiska 
språket 

 

Observationer 

 

Svarar på frågor om 
figurers egenskaper  

Svarar på frågor 
om figurers 
egenskaper 

Resonera med 
varandra gällande 
uträkningar, svarar 
på frågor om 
symbolers 
betydelser, 
diskussion om 
tallinjen,  

Helklass- och 
pararbete i 
problemlösning, 
förklarar begrepp, 
diskussion i par om 
positionssystemet  

Arbete i par i 
matematikboken, 
förklaringar på 
olika symboler 

 Intervjuer Arbete i par 
använder de sitt 
språk i samspel med 
vuxna samlar med 
ett matematiskt 
språk. I 2an och 3an 
är det mer gynnsamt 
att arbeta i par. 
Repetition för att 
alla ska ha chans att 

Repetition för att 
alla ska ha chans 
att befästa 
kunskap. Vanligast 
är att man går 
igenom sakerna 
tillsammans där 
man presenterar 
nya begrepp.  

EPA, eleverna vågar 
uttrycka sina åsikter 
när de har samtalat 
med en kompis. 
Genomgångar i 
helklass där eleverna 
är aktiva. Pratar 
mattespråk hela 
tiden och jag kräver 
att eleverna också 

”Fiffig-kompis”; tar 
hjälp av kompis 
bredvid. EPA, träna 
samarbete och för 
att det blir det 
lättare för eleverna 
att våga prata inför 
hela klassen.  
Genomgångar i 
helklass där hon vill 

”Lär-par”, för att 
aktivera två elever 
och på det viset få 
chans att få svar 
från två elever 
samtidigt.  
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befästa kunskapen 
samt medvetenhet 
att det kommer på 
nationella prov.  

 

gör det så att det blir 
vardagligt för dem.  

att eleverna ska vara 
aktiva.  

elevpassivitet 
under lektion 
för att främja 
det 
matematiska 
språket 

 

Observationer 

 

 

 

 

 

 

 

Arbete i 
matematikbok 

 

 

 

Arbete i 
matematikbok 

Arbete i 
matematikbok 

Arbete i 
matematikbok 

Arbete i 
matematikbok 

 Intervjuer    Fiffig-kompis 

Såg passivt ut men 
gav en förklaring 
genom intervju 

Lär-par 

Såg passivt ut 
men gav en 
förklaring genom 
intervju 

Vilka faktorer 
tror du 
påverkar 
arbetet i 
klassrummet 
för att 
utveckla 
elevernas 
matematiska 
språk?  

Intervjuer 

 

 

Glädjen, lust är 
jätteviktigt för att 
koppla begrepp till 
”svåra ord” för då 
eleverna lust att 
lära. 

Samtal och samspel 
och att få prova att 
använda. 

Klassrumsklimatet, 
storlek på gruppen 

Att elever har 
tidigare erfarenhet 
att jobba 
strukturerar med 
språkutvecklande 
aktiviteter. 

Kunskap hos 
pedagog att jobba så 

Viktigt med ett 
accepterande 
klimat och 
arbetssätt. 
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 Regelbunden 

fortbildning 

Kollegialt samarbete 
för utveckling och 
diskussioner av 
förmågor 

Möjlighet till 
mindre grupper 

Tydliggöra mål 

Motivera varför 
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