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Denna studie syftade till att undersöka pedagogernas syn på kopplingen mellan 

språk- och matematikinlärningen. I studien visades även olika arbetssätt och metoder 

som de intervjuade lärarna i studien använde för att främja språk- och 

matematikinlärningen. För att få ett så bra resultat som möjligt gjordes intervjuer 

med åtta lärare på två helt olika skolor i två mellanstora kommuner. Genom 

intervjuerna med pedagogerna framkom att ett varierat arbetssätt bör vara stommen 

i undervisningen om man vill främja språkets utveckling och matematikens 

utveckling. Att använda sig av kommunikation och den proximala utvecklingszonen 

visade sig vara något som genomsyrade pedagogernas syn. Resultatet visade dock att 

det finns svårigheter i att se tydliga kopplingar i vad som egentligen är orsak och 

verkan.  

__________________________________________________________ 

 

Nyckelord: Matematikinlärning, språkets betydelse, kommunikation och varierade 

arbetssätt. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehåll 

 

1. Inledning............................................................................................................................................. 1 

2. Syfte ................................................................................................................................................... 1 

2.1. Frågeställningar ........................................................................................................................... 1 

3. Litteraturgenomgång.......................................................................................................................... 2 

3.1. Sociokulturell utgångspunkt ........................................................................................................ 2 

3.2. Tidigare forskning ........................................................................................................................ 3 

3.2.1 Kommunikation ..................................................................................................................... 3 

3.2.2 Matematiksvårigheter ........................................................................................................... 4 

3.2.3 Pedagogens roll ..................................................................................................................... 5 

3.2.4 Laborativt arbetssätt ............................................................................................................. 6 

3.3. Styrdokumenten .......................................................................................................................... 8 

4. Metod ................................................................................................................................................. 8 

4.1. Design och urval .......................................................................................................................... 8 

4.2. Datainsamlingsmetoder .............................................................................................................. 9 

4.3. Bearbetning av data .................................................................................................................. 10 

4.4. Forskningsmetodikens fyra etiska krav ...................................................................................... 11 

4.5. Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. ............................................................................. 11 

5. Resultat ............................................................................................................................................ 13 

5.1. Pedagogernas syn på kommunikation. ...................................................................................... 14 

5.2. Pedagogernas arbetsmetoder. .................................................................................................. 15 

5.3. Pedagogernas syn på språket och dess koppling och påverkan på matematikinlärningen. ...... 17 

6. Diskussion......................................................................................................................................... 20 

6.1. Metoddiskussion ....................................................................................................................... 20 

6.1.1 Urvalsgruppen ..................................................................................................................... 20 

6.1.2. Intervjuerna ........................................................................................................................ 21 

6.2. Resultatdiskussion ..................................................................................................................... 21 

7. Slutsatser .......................................................................................................................................... 24 

7.1. Hur ser de intervjuade pedagogerna på kopplingen mellan språk och matematik? ................. 24 

7.2. Vilka metoder och undervisningsformer använder pedagogerna för att stödja elevernas 

språkliga och matematiska utveckling? ............................................................................................ 24 

7.3. Förslag till fortsatt forskning...................................................................................................... 25 

Referenser ............................................................................................................................................ 26 



1 
 

1. Inledning 
Intresset inom undervisning och lärande har för oss alltid legat inom matematiken 

och dess svårigheter, därför valde vi att läsa inriktningen mot matematisk didaktik i 

de lägre åldrarna. Det vi minns från vår egen skolgång är att matematiken sågs som 

ett nödvändigt ont som bara utgick från böckerna och var väldigt mycket enskilt 

arbete. Lärarna tog sig aldrig tid att förklara hur vi kan använda matematiken samt 

vad den har för betydelse i verkliga livet. Att det fortfarande finns brister i hur lärarna 

förklarar och förankrar matematiken i verkligheten visar TIMMS (2011) senaste 

undersökning. Där syns tydligt att lärares självförtroende sviktar när det gäller att 

förklara matematikens vardagliga användningsområden och att det därför är lätt som 

pedagog att förlita sig på läromedlen.  

TIMSS (2011) mätning belyser att svenska elevers kunskaper är lägre än genomsnittet 

i EU samtidigt som det visar att Sverige i högre grad använder sig av läroboken som 

basmaterial. Våra erfarenheter säger oss att många elever tidigt tycker att matematik 

är svårt och tråkigt samt att de ofta tappar intresset. Som vi belyser längre fram i 

rapporten visar forskningen att en undervisning med varierat arbetssätt underlättar 

inlärningen. Genom att arbeta på detta sätt tror vi synen, att matematik är ett 

läroboksstyrt ämne kan komma att förändras. Med hjälp av praktiska och 

kommunikativa övningar kan matematiken utvecklas till att bli ett intressant och 

spännande ämne. På så sätt ger man eleverna förutsättningarna att lyckas. 

Under vår utbildning har vi kommit i kontakt med olika skolor och deras sätt att 

undervisa. Det har gjort oss intresserade av att ta reda på mer om sambandet kring 

språk och matematik eftersom svåra ord och långa texter kan göra att eleverna får 

svårigheter att hänga med och att lösa uppgifter/problem som de egentligen kan. 

Genom denna studie vill vi dels få ökad kunskap om hur vi kan ta reda på språkets 

betydelse för matematiken, dels att öka kunskapen om hur eleverna kan ges 

förutsättningar för att utveckla ett matematiskt tänkande med hjälp av språket.  

2. Syfte 

Syftet med studien är att ur ett pedagogperspektiv undersöka kopplingen mellan 

språk- och matematikutveckling samt identifiera vilka metoder och 

undervisningsformer som används för att stödja detta. 

2.1. Frågeställningar 
Arbetet utgår från följande forskningsfrågor: 

 Hur ser de intervjuade pedagogerna på kopplingen mellan språk och 

matematik? 

 Vilka metoder och undervisningsformer använder pedagogerna för att stödja 

elevernas språkliga och matematiska utveckling?   
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3. Litteraturgenomgång 
I litteraturgenomgången beskrivs begrepp, tidigare forskning, sociokulturell 

utgångspunkt samt vad styrdokumenten belyser om sambandet mellan språk och 

matematik. Genom att undersöka kopplingen mellan språk och matematik blir det i 

den sociokulturella teorin vi finner de belägg som stödjer tankarna om språkets 

betydelse för inlärningen. Vi kommer att basera vår studie på ett betraktelsesätt som 

menar att elever lär sig i samspel med varandra och att det är först när man kan sätta 

ord på sina tankar som man startar den inre processen för att påbörja arbetet med 

metakognitionen. 

3.1. Sociokulturell utgångspunkt 
Lev Vygotskij räknas som den främsta förespråkaren av det sociokulturella 

perspektivet på lärandet. Säljö (2008) menar att Vygotskijs åsikt kring lärandet är att 

det är i samspel mellan människor som man formar sitt tänkande och kännande till 

att bli kommunicerande individer. Även Riesbeck (2008) anser att det är i samtalen 

som vi utvecklar vårt tänkande och att det är först då som vi kan förstå övergången 

mellan konkret till abstrakt, det vill säga att kunna använda sin kunskap.  

Säljö (2008) beskriver språket som det allra viktigaste redskapet som människan 

besitter. Författaren menar att det är genom språket vi människor blir delaktiga och 

kan se kunskapen ur andras perspektiv samt förmedlar de sociokulturella 

erfarenheterna. De flesta av de metoder som kallas sociokulturella menar Hemmi 

(2006) är knutna till Vygotskijs teorier och främjar synen av att människans är en 

tänkande individ beroende av både sitt sociala och kulturella ursprung. 

Säljö menar att den största och mest utmärkande insikten ur Vygotskijs teori är att 

kommunikationen sker både mellan människor och inom människor. Även Hemmi 

anser att vägen till lärande likväl kan ske inom dig som utom dig. Detta kan ske 

genom att till exempel läsa en bok eller kämpa med ett matematiskt problem eller 

genom kommunikation mellan individer. Den yttre kommunikationen sker mellan 

människor medan den inre handlar om vårt eget tänkande så kalla metakognition. 

Metakognition är enligt Nationalencyklopedin [NE] en medvetenhet eller förståelse 

av den kunskap som man besitter. Det handlar om att bli medveten om sitt eget 

tänkande, hur man tolkar en text eller hur man går tillväga när man löser ett 

problem. Det är ett aktivt medvetet och planmässigt förhållningssätt till att söka 

kunskap.  

Bråten (2007)  beskriver metakognition som två olika delar där en del handlar om 

individens kunskap om den egna kognitionen det vill säga sitt minne, 

uppmärksamhet och sina kunskaper. Den andra delen handlar om kontrollen över de 

kognitiva processerna som minne och uppmärksamhet. Stensmo (2012) menar att 

när man integrerar får eleven fundera hur man fungerar i olika situationer, kring sitt 

beteende, hur de kan förändra, och göra om uppgiften för att det ska bli användbart 

och sakkunnigt. 
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Säljö (2008) citerar Vygotskij så här:  

Varje funktion i barnets kulturella utveckling uppträder två gånger eller på två nivåer: 

först uppträder den på den sociala nivån, och senare på den individuella nivån. Först 

uppträder den mellan människor som en interpsykologisk kategori och sedan inom 

barnet som en intrapsykologisk kategori.(s119-120) 

Samspelet individer emellan är en förutsättning för lärande menar både Säljö (2008) 

och Hemmi (2006). Det är i interaktion med andra som barnen tar till sig varandras 

sätt att tänka och agera samt tillägna sig kunskap. Vygotskij kallar detta för den 

proximala utvecklingszonen. Enligt Strandberg (2008) handlar det om att den 

enskilda individen tillsammans med andra kan överskrida sin egen förmåga och på så 

sätt komma vidare i sin utveckling. När eleverna befinner sig i denna utvecklingszon 

menar Säljö (2008) att de är extra mottagliga för undervisningen men påpekar även 

att det inte är resultatet som är det väsentliga utan själva processen som ska vara i 

fokus. 

3.2. Tidigare forskning  

Enligt TIMMS:s (2011) och PISA:s (2009) senaste rapporter har det visat sig att 

elever har uppenbara svårigheter att nå målen inom matematik. I Skolverkets rapport 

Rustad att möta framtiden (2010) menar de att PISA (2009) bekräftar det som man 

har sett i både PIRLS (2006) och TIMSS (2003, 2007) nämligen att svenska elevers 

kunskaper i matematik har försämrats det senaste decenniet. Skolverket nämner att 

en tänkbar anledning är att elever ofta delas in i grupper efter kunskapsnivå. Det 

leder till mer homogena grupper där lärarens förväntningar på de grupper med 

lågpresterande elever sänks. Rapporten lyfter även fram individualisering som ett 

problem då det betraktas som eget arbete där ansvaret flyttas från läraren till eleven. 

Många av de elever som har svårigheter i matematik har även svårigheter med läs och 

skrivinlärningen (Sterner & Lundberg, 2005). Författarna menar att kombination gör 

problemen ännu större. De poängterar även att elever med språksvårigheter inte 

alltid har problem med matematikinlärningen. Det är som Lennerstad (2005) 

skriver, lätt att blanda ihop kunskapsbrist med språkproblem. Författaren menar att 

det ibland skulle vara bra för eleverna om läraren flyttar fokus ifrån det korrekta 

språket och istället koncentrerar sig på elevernas matematikkompetenser. 

Lennerstad (2005) menar vidare att det skulle kunna vara värdefullt om man på vissa 

matematiklektioner sänker kraven på ett korrekt skriftligt språk och istället lägger 

fokus på att låta eleverna förklara och övertyga sina kamrater på de sätt och med de 

medel som de själva finner lämpliga för uppgiften. Detta sätt att arbeta, i 

kombination med en korrekt formelbehandling, är något som Lennerstad menar 

bättre tar tillvara de kompetenser som eleverna besitter. Han menar att arbetar man 

på detta sätt så kommer eleverna i slutändan att känna sig bekräftade. 

3.2.1 Kommunikation 

Att samtala matematik menar Lennerstad (2005) utvecklar en språklig skicklighet 

och en insikt om samtalets specifika innehåll. Han menar att elever ofta förstår 
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matematiken i sig men inte kan använda sig av symbolspråket då det ofta uttalas på 

ett sätt och skrivs på ett annat. Med detta menar författaren att det matematiska 

tecknet inte är ett fonem utan har en särskild betydelse. Även Sterner och Lundberg 

(2005) lyfter fram samtalens betydelse då de menar att eleverna i samtalet får lättare 

att sätta ord på sina tankar och att de då synliggör sambandet mellan språk och 

handling. Författarna påpekar dock att pedagogerna bör vara uppmärksamma på att 

det per automatik inte blir lättare för vissa elever bara för att instruktionen 

genomförs muntligt. De anser att för att nå bästa möjliga resultat kan det krävas både 

muntliga och skriftliga instruktioner.  

Att samtala matematik är även något som Malmer (2008) tar upp. Hon betonar 

vikten av att tankeprocessen stärks då man sätter ord på sina tankar. Författaren 

påpekar att man i samtalet kan tvingas revidera sina tankar och komma till nya 

insikter och kunskaper till följd av andras reaktioner och åsikter. Även Riesbeck 

(2008) menar likt den sociokulturella teorin, att det är i samtalet som individer 

utvecklar sitt tänkande och lärande. 

Riesbeck belyser vidare att det är i interaktion med andra som vi öppnar upp för både 

våra egna och andras tankar och att det är i gemensamma resonemang som vi skapar 

förståelse kring begrepp. Det är den språkliga kommunikationen som är länken 

mellan den sociala interaktionen och individens eget tänkande. Genom 

kommunikationen blir vi delaktiga i hur vi själva och andra förstår händelser.  

Att kunna formulera sina tankar i ord är utvecklande för tankeprocessen (Malmer, 

2008). Det är först när vi låter andras reaktioner och åsikter ha betydelse i vår 

kommunikation som vi tvingas utveckla vårt eget tänkande och på så sätt fördjupar 

vårt lärande. Också Dysthe (2010) anser att språket är det centrala vid inlärningen 

dels för att det finns en nära koppling mellan språk och tänkande, dels för att språket 

är en kreativ kraft i relation till andra människor. Lärandet blir meningsskapande i 

samspelet med andra. Dock menar författaren att kommunikationen inte alltid 

behöver vara flerstämmig, vissa moment lämpar sig bättre enstämmigt t.ex. då 

läraren skall förklara ett nytt matematiskt begrepp. Där är förmedlingsfunktionen av 

största vikt och en flerstämmighet kan störa kommunikationen vilket medför att 

buskapet inte når fram. 

För att kommunikationen mellan lärare och elever ska fungera måste läraren 

förändra sitt språk beroende på elevgrupp och de varierande språknivåerna som finns 

i en klass (Malmer, 2008) Detta förutsätter att läraren har kunskap om det 

matematiska innehållet för att kunna lägga sin undervisning på en lämplig nivå.  

3.2.2 Matematiksvårigheter 

Myndigheten för skolutvecklings rapport (2008) Mer än matematik påtalar fyra 

problem som man kan koppla till läsförståelsen inom matematik. Den vanligaste 

svårigheten är att elever missar det underförstådda i texten, eleverna kan alltså inte 

tolka och dra egna slutsatser. Ett annat problem är att det i texterna kan förekomma 

ord och uttryck som eleverna inte är bekanta med. Uppgiftens disposition är även den 
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en viktig faktor. Det sista problemet rapporten tar upp är att missledande 

information till exempel specifika ord kan leda tankarna åt fel håll.  

Hur ord kan tolkas och bli missledande är något som även Sterner och Lundberg 

(2005) tar upp. De lyfter fram det faktum att vardagliga ord även kan ha en 

matematisk innebörd vilket förvirrar eleverna, till exempel volym. Författarna tar 

upp vikten av att varje dag i undervisningen ägna tid åt att få eleverna trygga med 

dessa ord. Detta lyfter även Malmer (2008) fram som viktigt. Hon anser att 

pedagogen bör använda sig av en matematikordlista för att tydliggöra dessa 

vardagliga ord och begrepp. 

En annan svårighet menar Lundberg och Sterner (2011) kan vara bristande 

självkänsla. Detta anser författarna kan få förödande konsekvenser för inlärningen. 

En negativ självbild inom något ämne kan lätt ge konsekvenser i andra ämnen och 

eleven förlorar det kognitiva mod som behövs för att klara av nya uppgifter. 

Författarna lyfter fram att två svagheter kan komplettera och förstärka varandra, och 

på så sätt kan det i slutändan vara svårt att se vad som är orsak och verkan, se figur 1.  

 

 

 

 

Figur 1 sambandet mellan lässvårigheter och räknesvårigheter förmedlad av en låg 

självkänsla.(Lundberg & Sterner 2011) 

 

Sterner och Lundberg (2005) menar att det i matematikdidaktisk litteratur ofta 

betonas att språket har stor betydelse för lärandet. De menar dock att det är viktigt 

att komma ihåg att läs och skrivsvårigheter faktiskt är språksvårigheter som kan yttra 

sig både i tal och i skrift. För en del elever kan det var en svårighet att ta till sig 

information och förklaringar muntligt, dessa elever behöver även någon form av 

visuell förklaring så att de på så sätt kan ta till sig informationen och göra den till sin 

egen.  

3.2.3 Pedagogens roll 

Enligt TIMSS (2011) har svenska lärare i stor utsträckning högt självförtroende att 

undervisa i matematik. Förvånade är dock att självförtroendet blir lägre när det 

kommer till att anpassa undervisningen i syfte att väcka elevers intresse, att ge 

utmaningar till särbegåvade elever samt att få eleverna att förstå värdet av att lära sig 

matematiken. Löwing och Kilborn (2010) menar att kraven på lärarna ibland kan 

vara orimligt höga och att det kan vara en direkt orsak till att pedagogerna för sin 

överlevnads skull tvingas förlita sig på läroböcker. Författarna ställer sig samtidigt 

frågande till hur pedagogerna ska motivera eleverna till att utveckla intresse för 

Räknesvårigheter Lässvårigheter 
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matematik. För att få eleverna intresserade och motiverade menar författarna att det 

krävs pedagoger som känner sig trygga både i undervisningen och i sin kompetens. 

Lundberg och Sterner (2011) är av uppfattningen att pedagogens roll i 

undervisningen är beroende utav elevernas egen vilja och engagemang, utan detta 

menar författarna att inlärningen blir svår. Det är särskilt viktigt att få de elever med 

svårigheter att känna att de bemästrar samt upplever känslan av att de faktiskt kan 

något. Detta handlar i stor utsträckning om elevens egen uppfattning om sig själv, sin 

motivation och sina kunskaper. För att detta ska lyckas menar författarna krävs 

pedagoger som ser eleven som en lärande individ på väg mot ny kunskap och inte 

som ett problem och hinder.  

Även Malmer (2008) menar att det är av vikt att eleverna får känna sig kompetenta. 

Alla ska få känna att de blir accepterade och att de har möjligheter att lyckas. 

Författaren menar att detta bara kan uppnås genom att individualisera på så sätt att 

eleverna får arbeta på den nivå och den takt som ger optimala förutsättningar till att 

lyckas. Det är först när detta sker som de kan känna motivation och inspireras till att 

matematik är ett ämne som är meningsfullt för framtiden. Att ha engagerade lärare 

kan ha avgörande betydelse för elevernas skolgång annars är risken att eleverna 

tappar tron på sin egen förmåga (Sterner & Lundberg, 2005). De menar att det är 

viktigt att pedagogen har en genomtänkt metodik, att man känner sig trygg i sin 

yrkesroll och att man kan förmedla detta till eleverna på ett trovärdigt sätt.  

Löwing och Kilborn (2010) är av åsikten att få eleverna att känna sig kompetenta inte 

uppnås genom beskrivande mål ur kursplanen utan först kan uppnås när eleverna 

känner en trygghet i undervisningen. Författarna menar att detta förutsätter en 

pedagog som är trygg i sig själv samt i kunskapen som de vill förmedla. I Skolverkets 

rapport (2008) Mer om matematik lyfts det fram hur viktigt det är att som pedagog 

inte undvika svårt språk, man ska istället ge eleverna möjligheten att utveckla sitt 

språk genom att komma i kontakt med nya ord och uttryck. När det gäller lärandet i 

matematik rekommenderar de att man är uppmärksam på ord i uppgifterna som är 

obekanta för eleverna, detta för att kunna förklara dessa och göra det begripligt. 

Malmer (2008) lyfter fram att pedagogen gärna får använda sig av ett dubbelt språk 

t.ex. addera talen – plussa ihop. Arbetar pedagogen på detta sätt får eleverna orden 

på köpet.  

3.2.4 Laborativt arbetssätt 

Malmer (2008) menar att det är viktigt att använda ett undersökande och laborativt 

arbetssätt. Arbetar pedagogen på detta sätt så kommer kommunikationen naturligt 

genom att vara delaktig i diskussionerna där eleverna får berätta och förklara sina 

resultat för varandra. Malmer anser att tala i högsta grad är ett sätt att lära. 

För att ge eleverna bästa förutsättningarna bör läraren variera sin undervisning 

(Stensmo, 2012). Genom att variera undervisningen ökas förutsättningen att nå de 

flesta eleverna då de har varierande lärstilar. Sterner och Lundberg (2005) betonar 

att det är av stor vikt att man uppmuntrar eleverna att uttrycka sig med olika 
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representationsformer. Detta både för att utveckla sin kreativitet och för att skapa 

tilltro till sitt eget tänkande. De menar att man på så sätt lättare vågar pröva på 

matematiska problem som inte har några formella lösningar. Författarna förklarar att 

funktionerna med laborativt material är att det både kan lyfta fram tänkandet inom 

matematiken och stödja språkliga förklaringar.  

I figur 2 nedan visas sambandet mellan olika representationsformer. Skolverket 

(1997) vill visa att de olika uttrycksformerna är en viktig del i det sociala samspelet 

och den kommunikativa processen mellan elever samt mellan elever och lärare. Om 

vi ska lyckas med att utveckla elevers matematiska språk krävs att man stimulerar 

samspel och kommunikation genom olika språk, bilder och sätt att uttrycka sig. Även 

Emanuelssons (1996) syn på kunskap avspeglar sig i Skolverkets modell. Han menar 

att pedagogen inte enbart kan arbeta och träna med symboler de måste även tala 

matematik, knyta an till vardagen, använda ett laborativt arbetssätt och börja med 

det kreativa för att lära eleverna att tänka. Författaren menar att det är av största vikt 

att elever ges möjlighet att arbeta med och kring olika representationsformer. Han 

påpekar dock att ordningen och variationen på undervisningen bör varieras beroende 

på barn, begrepp och erfarenhet. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 transformationer mellan olika uttrycks- och representationsformer i matematik (Skolverket 

1997) 

Dock påpekar Löwing och Kilborn (2010) att det är viktigt att man lägger undan det 

laborativa materialet så fort eleven har fått förståelsen för det området de jobbar 

med. Sker inte detta är risken att eleven inte utvecklar en djupare förståelse för 

ämnet. Även Malmer (2008) belyser vikten av att ett laborativt arbetssätt måste vara 

både genomtänkt och meningsfullt. Hon menar att ett laborativt arbetssätt i sig inte 

är en garanti för att tillägna sig kunskapen. Riesbeck (2008) är också av samma 

uppfattning. Hon menar att laborationer inte garanterar förståelsen och att det är av 
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största vikt att pedagogen har ett syfte med laborationen. Enligt författaren anser 

många pedagoger att laborativa övningar är något som man arbetar med i de lägre 

åldrarna och med svaga elever. Den inställningen har medfört att arbetssättet har fått 

låg status. Det i sin tur gör att eleverna tar avstånd från att använda arbetssättet trots 

att de ofta kan vara i behov av det i sin inlärning. När eleverna får arbeta på ett 

konkret sätt ökar det förutsättningarna till delaktighet i inlärningsprocessen. Malmer 

(2008) menar att ju fler perceptionsvägar som används desto större blir 

förutsättningarna att lyckas.  

3.3. Styrdokumenten 
Skolans undervisning är styrd av kursplaner och läroplaner där det finns mål och 

riktlinjer för arbetet i skolan. I Lgr 11 (Utbildningsdepartementet, 2011) står det att vi 

i skolan ska verka för att varje elev utvecklas utifrån sina förutsättningar ges 

förmågan att arbeta både självständigt och i grupper. Lärarna ska stärka elevernas 

vilja till att lära och öva upp deras tillit till den egna förmågan. Vidare ska även de 

eleverna med svårigheter stimuleras och handledas samt vid behov ges möjlighet till 

särskilt stöd. Eleverna har rätt att under sin skolgång få utveckla och utforska olika 

arbetsformer samt arbetssätt. 

Enligt kursplanen i matematik ska undervisningen utformas så att eleverna ska ges 

möjlighet att öva upp sin förmåga att logiskt argumentera och föra matematiska 

resonemang. De ska även ges möjligheter att öva upp sin förmåga att kommunicera 

matematik både i vardagliga som i matematiska sammanhang, för att klara av detta 

måste eleverna skapa en förtrogenhet med matematiska uttrycksformer. Likväl 

kursplanen för matematik som för svenska tar upp betydelsen av att kunna 

kommunicera samt lära för att utvecklas. Dessa kunskaper är en del av målet att både 

enskilt och tillsammans med andra kunna känna tillit till sin egen förmåga. 

4. Metod  

4.1. Design och urval 
Studiens design är kvalitativ och intervjuer med åtta pedagoger, fyra pedagoger från 

två olika skolor inkluderades. För att få en spridning valde vi att göra intervjuerna på 

två mellanstora skolor i två olika kommuner. Ur bekvämlighetssynpunkt valde vi två 

skolor som vi båda kände sedan tidigare. I tabell 1nedan presenteras de intervjuade 

personerna. Personerna i tabell 1 har fiktiva namn men ålder, utbildning, klass och 

antal arbetade år är autentiska. 
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Tabell 1. Presentation av deltagare i undersökningen. 

Namn Ålder Utbildning Klass Antal 
arbetade år 

Nathalie 46 Förskolelärare, lågstadielärare inriktning 
Sv, So, Ma och No 

4-6 25 

Sofie    46 Lågstadielärarutbildning 1 25 
B0    61 Mellanstadielärare 4-9 Resurs 37 

Lotta 40 Grundskolelärarutbildning 1-7  
Inriktning Ma, No och Idrott 

5 13 

Annika 43 1-7 Ma/ No 4 16 
Britta 62 Mellanstadielärarlinjen 5 38 
Karin 58 Lågstadielärarutbildning 

Musik/ Svenska år 6 
2 37 

Hanna 46 Lärarutbildning 
4-9 samt med inriktning Sv/ 

Ma/Specialpedagogik 

4 6 

 

4.2. Datainsamlingsmetoder 
Intervjuerna valde vi att göra på plats för att vi anser likt Stukát (2009)  att miljön är 

av betydelse och bör upplevas som trygg för båda parter. 

Kvalitativa intervjuer valdes för att ta reda på en persons uppfattning kring en viss 

fråga eller ett specifikt ämne. (Patel & Davidsson 2012) Studiens frågeställningar 

skulle vara svåra att besvara utifrån en kvantitativt inriktad forskning då vi är ute 

efter intervjupersonernas erfarenheter kring ämnet.  

Undersökningen krävde en tydligt utformad intervjuguide för att resultatet skulle bli 

så bra som möjligt samt att alla intervjupersoner skulle ges samma förutsättningar att 

besvara frågorna. Därför tog vi hjälp av Kvale (2009), en bok om den kvalitativa 

forskningsintervjun inför intervjuerna och i förberedelserna av intervjufrågor.  

Patel och Davidson (2012) menar att i en kvalitativ intervju är intervjupersonen och 

intervjuaren båda medskapare av samtalet. Det är genom vår gemensamma 

interaktion som ett bra resultat skapas. De anser även att motivationen under en 

intervju påverkas av den personliga relationen och att det är viktigt att vi som 

intervjuare visar ett genuint intresse och förståelse eftersom intervjupersonen annars 

lätt kan hamna i en försvarsställning. För att ytterligare skapa en trygg och jämlik 

situation valde vi därför att inleda intervjun med mer personliga och neutrala frågor. 

I vår studie mellan två skolor valde vi att använda oss av en semistrukturerad 

intervjustudie. Med en semistrukturerad intervju menas att man ställer samma 

frågor till alla berörda lärare. Frågorna som ställdes hade öppna svarsmöjligheter 

vilket gav lärarna samma förutsättningar att lämna sina åsikter. Hela arbetet är 

anonymt och vi namnger varken personer eller verksamhet. 
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4.3. Bearbetning av data 
Efter genomförda intervjuer transkriberades materialet och skrevs ut. För att 

säkerhetsställa att vi tolkat svaren korrekt och inte lagt in några egna värderingar var 

vi noga med att lyssna igenom intervjuerna ett flertal gånger både med och utan 

transkripten framför oss. 

Vi valde först att enskilt läsa igenom och analysera de intervjuer vi själva gjort innan 

vi bytte de utskrivna transkripten med varandra. Detta gjorde vi för att vi inte ville 

påverka resultatet av varandras analyser samt för att öka validiteten på vår studie. 

Innan vi började läsa och analysera kom vi överrens om olika kategorier som vi såg 

upprepades och återkom under intervjuerna. Dessa kategorier var gruppering, 

problemlösning, kommunikation, språk och praktiska övningar. Utifrån dessa 

kategorier skrev vi sedan post-it lappar med nyckelord, till exempel orden diskussion 

och flervägsdialog sorterades in under kategorin kommunikation. Patel och Davidson 

(2012) lyfter fram vikten av att hela tiden under analysen arbeta med pennan i 

handen och föra löpande anteckningar för att eventuellt förändra och lägga till i 

kategorierna, detta för att inte missa någon viktig information. Med detta i åtanke 

sorterade vi återigen de nyckelord som framkommit under intervjuerna. Fler av dessa 

ord märkte vi var synonymer för samma sak, exempel på sådana ord var laborativt 

arbete och att arbeta med händerna, därför valde vi att sortera och lägga dessa i 

samma hög. 

Ganska snabbt upptäckte vi att de kategorier vi från början trodde skulle vara de 

centrala inte var tillräckligt tydliga för att få ett bra underlag i arbetet med analys och 

resultat. Vi omarbetade och sorterade nyckelorden mer utförligt för att kunna få 

tydligare kategorier. Som Patel och Davidson (2012) påpekar var kategorierna 

tvungna att omarbetas många gånger innan resultatet kändes representativt för 

studien. Vissa lappar valdes bort på grund av för otydliga och icke representativa 

svar. 

De kategorier vi slutligen kom fram till var dessa: 

 Praktiskt arbete 

 Dialog 

 Proximala utvecklingszonen 

 Samarbete 

Därefter koncentrerade vi oss på frågorna 3-6, se bilaga 1, och analyserade svaren av 

dessa med hjälpa av kategorierna. Vi valde dessa frågor eftersom vi ansåg att de 

första frågorna inte var relevanta för studien eller kopplade till forskningsfrågorna 

utan mer var inledande för intervjun. Baserat på studiens forskningsfrågor kommer 

resultatet redovisas utifrån dessa rubriker: 

 Arbetsmetoder 

 Kommunikation 

 Språk och matematikinlärning 
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4.4. Forskningsmetodikens fyra etiska krav 
Enligt vetenskapsrådet är syftet med de forskningsetiska principerna att ge normer 

och skapa bra förutsättningar mellan forskare och uppgiftslämnare. Dessa är av stor 

vikt vid en eventuell konflikt. För vår studie är det individskyddskravet som är av 

största vikt vilket kan delas in i fyra huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet I förhandsinformationen till de berörda parterna ska man 

ange och beskriva hur undersökningen kommer att gå till. Här är det även viktigt att 

det tydligt framgår att deltagandet är frivilligt och att uppgifterna som samlas in inte 

kommer att användas i annat syfte än till detta arbete. Informationskravet uppfylldes 

genom att vi i god tid innan intervjuerna kontaktade alla berörda parter och lämnade 

information och vad, hur och varför vi utför studien samt vad eventuellt resultat 

kommer att användas till. 

Samtyckeskravet I undersökningar där deltagaren spelar en aktiv roll som i t.ex. 

intervjuer är det viktigt att de innan samtyckt till deltagande. Deltagaren ska ha 

möjlighet att självständigt kunna bestämma om hur länge och på vilka villkor de vill 

delta i studien samt att de är medvetna om att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan. Dock innebär inte detta per automatik att allt insamlat material går till 

spillo, men det är av yttersta vikt att anonymiteten kvarstår. I studien har detta krav 

tillgodosetts genom att berörda parter informerats om att de när som helst kan 

avbryta studien och att deras anonymitet aldrig röjs samt att de medverkar frivilligt. 

 

Konfidentialitetskravet Enligt vetenskapsrådet har konfidentialiteten ett 

samband mellan offentlighet och sekretess. Utgångspunkten är att de berörda 

parterna och deras efterlevande aldrig skall uppfatta något som obehagligt eller 

kränkande. Alla uppgifter där man kan identifiera individer ska rapporteras på så sätt 

att utomstående aldrig kan se ett samband och koppla samman dessa även om inte 

namn eller personnummer används. För oss innebär detta att vi inte på något sätt 

berört vilka verksamheter eller personer som ingår i studien. 

 

Nyttjandekravet Med nyttjandekravet menas att de personuppgifter som inkommit 

inte får användas eller utlånas till kommersiellt bruk förutom i andra vetenskapliga 

syften. Personuppgifterna får inte heller användas för beslut och åtgärder som 

påverkar den enskilde personen, för detta krävs särskilt medgivande. I vårt fall 

medförde detta inte något problem då vi endast använt uppgifterna i studien. 

För att säkerhetsställa alla individers säkerhet har vetenskapsrådets 

rekommendationer om dessa krav följts.  

 

4.5. Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.  
Stukát (2009) använder begreppen reliabilitet och validitet för att beskriva en 

undersöknings kvalité. Han menar att alla undersökningar har brister och svagheter 

och att det är viktigt att man som forskare själv är medveten om detta. När man 
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mäter kvaliteten på arbetet använder man sig av begreppet reliabilitet. Reliabilitet 

kan översättas som att man mäter hur bra mätinstrumentet fungerade i denna studie. 

Exempel på reliabilitetsbrister kan vara att man tolkar frågorna fel, yttre störningar 

under undersökningen eller dagsformen hos den intervjuade. 

Om vi ska koppla reliabiliteten till vår egen studie upplever vi att vi under intervjuns 

gång fick sitta ostörd men att det ibland var svårt att få den intervjuade att förstå vad 

vi egentligen var ute efter. Vår brist och oerfarenhet kring intervjuteknik kan även det 

avspeglas i resultatet. 

Validiteten menar Stukát är ett svårare begrepp som avser hur vida man mäter det 

som egentligen ska mätas. Patel och Davidson (2012) menar att validiteten i en 

kvalitativ studie inte bara är relaterad till själva datainsamlandet i vårt fall intervju. 

De menar att det är lika viktigt att forskaren kan använda sin förförståelse för att göra 

en trovärdig tolkning på resultatet. De kopplar även validiteten till studiens författare 

och hur denna kan tolka de mångtydiga och ibland motsägelsefulla svaren. De lyfter 

även fram vikten av att vara noggrann vid transkriberingen av intervjuerna då detta 

kan påverka resultatet. 

När det kommer till validiteten i våra intervjuer upplever vi det som att det finns en 

svårighet i att intervjua personer som man har en relation till. Det är lätt att tolka och 

förutse vad som ska sägas men vi har på grund av denna insikt varit noga i vår 

transkribering för att inte få ett färgat resultat.  

Generaliserbarhet är något som Stukát (2009) beskriver som huruvida resultatet är 

generaliserande eller specifikt för arbetet. Generaliseringen i vårt fall bör vara relativt 

god då vi har en rimligt stor undersökningsgrupp med ett varierande urval i form av 

ålder, utbildning och antal arbetade år. Patel och Davidson (2012) menar att varje 

kvalitativ studie på något sätt är unik och kännetecknas av en stor variation. Därför är 

det extra viktigt att studiens författare noga beskriver tillvägagångssättet, för att de 

som vill ta del av resultatet på så sätt själva ska kunna bilda sig en egen uppfattning 

kring ämnet. 
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5. Resultat 
Utifrån vår dataanalys sammanställde vi en tabell med de nyckelord och begrepp som 

frekvent kom upp under intervjuerna. Med hjälp av följande tabell av kategorier och 

nyckelord kunde vi se tre centrala delar som berörs i studien, dessa var 

kommunikation, arbetsmetoder, språk och inlärning. 

 

Tabell 2. Analyseringstabell 

Kategori Underkategori Definition Exempel på 
nyckelord 
 

Praktiskt arbete  Läraren 
uttrycker olika 
typer av 
praktiskt arbete 

*Lära med händerna 
*Laborativt 
*Praktiskt arbete 

Dialog Kommunikation Läraren 
uttrycker olika 
sätt att 
kommunicera 

*Diskussioner 
*Kommunikation 
*Envägs –
Flervägsdialog 

Dialog Språk Läraren 
beskriver syftet 
med 
kommunikation 

*Begreppsuppfattning 
*Läsförståelse 
*Ordförståelse 

Proximala 
utvecklingszonen 

Arbetssätt och 
arbetsmetoder 

Läraren 
uttrycker olika 
metoder till att 
nå kunskap. 

*Grupparbeten 
*Nivågrupper 

Proximala 
utvecklingszonen 

Kunskapsutveckling Läraren 
uttrycker syftet 
med att lära av 
varandra 

*Prata, lyssna, hör 
*Metakognition 
*Förklara, resonera 

Samarbete Metoder Läraren 
uttrycker olika 
sätt att 
samarbeta 

*Problemlösning 
*Samarbetsövningar 

Samarbete Utvecklande Läraren 
uttrycker syftet 
med samarbete 

*Sätta ord på tankar 
*Eleverna får förklara 
på sin nivå och sitt 
språk 

 

(Denna tabell användes i arbetet med att analysera intervjuerna.) 
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5.1. Pedagogernas syn på kommunikation. 
Under intervjuerna uttryckte alla lärarna på olika sätt vikten av dialog för att stärka 

språket. 

Lotta lärare i år 5 har synen att kommunikationen är oerhört viktig. Hon uppmanar 

eleverna att prata och förklara för varandra så mycket som möjligt för då ”måste de 

sätta ord på det som de har lärt sig förhoppningsvis”. Lotta påstår att då eleverna får 

berätta och förklara för varandra med sina egna ord så blir de medvetna om att det 

finns olika sätt att tänka och räkna på inom matematiken. Hon påpekar dock att det 

är viktigt att förklara för eleverna att man inte behöver ta till sig att information 

bokstavligt utan kan plocka delar och tillföra dessa till den kunskap man själv 

besitter. Hon beskriver det på detta sätt ”att få dela med sig av varandras sätt, 

använda språket och utveckla det för oftast kommer de ju på att jaha tänkte du så. 

Kanske kan man införliva det med sitt eget, även om man inte tar det rakt av så 

kanske man tar någon del och nästa gång kanske man har två metoder”. En annan del 

som Lotta tar upp kring kommunikation är att som pedagog uppmana eleverna att 

använda sig av korrekta matematiska begrepp som en naturlig del av samtalet. Detta 

menar hon både utvecklar språket och matematiken när eleverna både får tala och 

höra korrekta begrepp inom det specifika arbetsområdet. 

Enligt Nathalie som är lärare i år 4-6 är det viktigt att få pröva sig fram och både 

lyckas samt misslyckas. På sina lektioner använder hon sig av dialoger i form av 

diskussioner, korta genomgångar och att låta eleverna prova sig fram. ”….det tror jag 

att man lär sig mer på att man inte alltid måste lyckas, det är det som är det viktiga”. 

Nathalie menar att eftersom eleverna har ett annat språk än vi vuxna är det viktigt att 

de får förklara för varandra ”…jag är inte i deras värld, det är ju bara att titta på sms-

språk eller på internetspråk…” Att jobba med problemlösning tycker hon är en viktig 

del i att öva kommunikation  för på så sätt kan de sitta och förklara för varandra och 

hitta en gemensam lösning. När man använder sig av kommunikation på 

matematiklektionerna så använder man sig av flera sinnen som tala, lyssna och höra. 

Detta är något som Nathalie menar utvecklar både språket och matematiken. 

Bo som jobbar som speciallärare anser att det är lika viktigt med kommunikation 

mellan lärare - elev som mellan elev - elev. Han menar att ”Man utvecklas ju när man 

får förklara saker och ting muntligt”. Han påpekar även att det är än mer viktigt med 

kommunikation för de elever som inte har med sig språket naturligt hemifrån. 

Sofie som arbetar som lärare i år 1 menar även hon att kommunikation av allt slag är 

viktigt. Hon förklarar det på detta sätt” …en som kan momentet lär sig av att förklara 

för kompisen också”. Hon menar att de elever som behärskar ett område till fullo 

oftast har svårt att förklara och sätta ord på hur de har gått tillväga. Genom att låta 

dessa elever förklara och föra sin kunskap vidare blir de ännu starkare. 

Kommunikationen gör att eleverna lättare lär sig specialord och begrepp, hon 

förklarar det på detta sätt  ”…du måste ju använde dem för att de ska sjunka in i dig 

så att säga, att du verkligen kan förstå dem”. 
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Annika lärare i år 4 använder sig av olika sätt att arbeta kring kommunikation. Hon 

uttrycker det så här ”…kommunikation är otroligt lärorikt och utvecklande”. Det kan 

till exempel vara att arbeta tillsammans med en kamrat, arbeta med problemlösning 

eller praktiska övningar. För henne är kommunikationen under lektionerna viktig. 

Men hon påpekar likt Bo även att kommunikationen både kan vara 

envägskommunikationen från hennes sida likväl som flervägsdialoger i grupper.  

Britta arbetar som lärare i år 5 och även hennes uppfattning är att kommunikationen 

har en stor inverkan på språket. Hon menar att svårigheten idag är att som hon 

uttrycker det ”Många elever upplever jag idag inte orkar ta sig igenom riktigt en 

uppgift” och att det därför blir lättare att arbeta tillsammans. Britta talar om vikten 

av nivågrupperingar vid kommunikationsövningar för då kan de elever som är starka 

i språket ”tanka” över sina kunskaper. Eleverna utvecklar språket då de får förklara 

för varandra och diskutera sig fram till en lösning. 

Karin, lärare i år 2 använder sig av mycket samarbetsövningar för att öva 

kommunikationen. Hon menar att det är svårt för en del elever att överhuvudtaget 

sätta ord på sina tankar och att detta måste övas, ” Vi försöker att få dem att säga hur 

tänkte du?”. Även Karin betonar vikten av att nivågruppera för bästa resultat och 

arbetar mycket kring detta. 

Även Hanna som arbetar i år 4 så betonar vikten av kommunikation för att stärka 

språket. Hon beskriver det så här ”…jätteviktigt och att prata matte är liksom en 

jättestor del, viktig del speciellt för dem här som har problem att förstå. Det behöver 

jobba mycket på läsförståelse.” Hon säger att i hennes klass är många väldigt duktiga 

på matte men att de har jättesvårt att förstå vad de läser. Därför behöver de på olika 

sätt få förklarat för sig vad som egentligen skall göras. De måste diskutera för att 

kunna förstå och gå vidare, denna diskussion kan ske både mellan lärare och elev som 

mellan elev till elev. 

Det vi sett under intervjuerna är att alla lärarna delar uppfattningen om att 

kommunikationen är viktig och avgörande för den språkliga och den matematiska 

utvecklingen. De flesta lärarna har under intervjuns gång betonat vikten av att 

använda sig av den proximala utvecklingszonen som ett led i den språkliga 

utvecklingen. Med detta menar de att eleverna lär sig utav att förklara för varandra 

hur och vad de kommit fram till.   

5.2. Pedagogernas arbetsmetoder. 
En del av syftet med studien var att ta reda på vilka metoder lärarna använder för att 

stödja den språkliga och matematiska utvecklingen. Därför valde vi i intervjun att 

fråga vilka metoder och arbetssätt som lärarna använder under lektionerna. 

Lotta arbetar under lektionerna på många olika sätt för hon menar att det är viktigt 

att pröva och testa sig fram för att skapa en djupare förståelse samt för att göra 

kunskapen till sin egen. Grunden till inlärningen menar hon är att arbeta mycket 

laborativt men påpekar dock att det är lätt att man fastnar i den ”traditionella” 
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undervisningen. Detta tror hon kan bero på att ett laborativt arbetssätt kräver mer 

förberedelse och planering för att syftet ska bli det rätta. Även om Lotta tycker att det 

laborativa arbetssättet är otroligt viktigt så varvar hon detta med genomgångar och 

enskilt arbete.  Hon menar att man måste förändra arbetet beroende på elevgrupp 

”…uppgifterna varierar och jag kan stryka eller lägga till uppgifter beroende på 

elevernas kunskap.” 

Även Nathalie betonar vikten av att jobba med praktiskt arbete. Hon menar att ”Ju 

fler sätt att laborera på som jag kommer på desto fler elever får jag ju med”. Hon 

påpekar dock att det är av yttersta vikt att anpassa undervisningen utifrån elevgrupp. 

Att bara använda sig av laborativa övningar blir inte optimalt, det gäller att ha ett 

varierande arbetssätt. Nathalie menar att det är svårt att komma ifrån att starta upp 

lektionerna med genomgångar, det är en naturlig del som ändå behövs inför nya 

områden. Att blanda teori och praktik menar hon är av största vikt för ett bra resultat 

samt elevernas ökade förståelse. 

Bo är också inne på samma linje som Nathalie eftersom han tycker att ett varierat 

arbetssätt är det mest optimala. Han menar att det är svårt att ge varje elev vad de 

behöver men varieras undervisningen blir det lättare att kunna nå så många som 

möjligt. ”Det får bli en blandning så att man kan tillgodose de som lär sig genom 

praktisk matte och de som lär sig genom teoretiskt och de som lär sig genom att 

lyssna och så vidare”.  Trots att han inte använder laborativa lektioner i så stor 

utsträckning är han ändå av den uppfattningen att det är ett bra arbetssätt som både 

gynnar språket och matematikinlärningen. 

Helena lyfter även hon fram vikten av det praktiska arbetet även om de flesta 

lektionerna börjar med en genomgång. Hon är av åsikten att vissa områden lämpar 

sig bättre för laborativa lektioner än andra ”…praktiska områden som väga och mäta 

kan ju bli ganska långsökta i böckerna”. De flesta lektionerna handlar dock mest om 

att arbeta i böckerna.  

För Annika är det viktigt att ändra arbetssätt och metoder efter den grupp hon har. 

Det kan vara mycket praktiska övningar såsom spel och laborationer men även 

problemlösningar i par. Hon menar att just laborativa övningar stärker de eleverna 

som har svårt att sitta still och bara räkna, läsa och skriva. ”Man kan vara bra på olika 

saker, man behöver inte vara bra på matte och bara räkna i boken man kan vara 

jätteduktig på matte ändå fast man inte orkar räkna i boken”. Under lektionerna ges 

eleverna möjligheterna att arbeta tillsammans med en kamrat. Flertalet av 

mattelektionerna ligger i nivågrupperade halvklasser för att kunna ge en mer 

individanpassad undervisning.  Till exempel lektioner med extra genomgångar och 

mer laborativt för de som behöver det stödet, likväl extra utmaningar för de som 

behöver utmanas att komma vidare. 

En matematiklektion hos Britta börjar oftast med genomgång där de tillsammans gör 

några av övningarna på tavlan. Hon har valt att göra på detta vis för att många av 

eleverna inte har språket och förstår vad som ska göras. Britta har, trots att hon vet 
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att laborativa övningar gynnar språket, inte använt sig av det i så stor utsträckning. 

Eleverna är medvetna om att materialet finns att tillgå men det är ett aktivt val som 

de måste göra själva. En gång i veckan jobbar de med problemlösning och spel som 

inte nödvändigtvis måste ha en koppling till det området de för tillfället jobbar med. 

Anledningen till detta sätt att arbeta är för att förändra attityden till matematik och 

att det faktiskt kan vara roligt samt att matematiken finns i allt att det inte bara 

behöver vara att räkna i boken. 

Likt de flesta andra anser Karin att arbetssättet helt är beroende av vilken grupp hon 

för tillfället jobbar med. Eftersom Karin arbetar med de yngre eleverna upptar de 

laborativa lektionerna en stor del, det är därför som de valt att lägga matten på 

halvklasstimmar. Hon menar att det är svårt att få samma resultat när man har 

helklass för som pedagog blir det då svårare att hinna med alla elever. Varje lektion 

startas upp med någon form av klurighet ”…och kanske en kluring eller nån sån där 

hjärngympa för att få dem att komma igång liksom”. Efter det har klassen oftast en 

kort genomgång innan de räknar i böckerna och då arbetar eleverna oftast två och två 

för att hjälpa varandra att komma vidare. Även spel, rytm och sång blir en del av 

mattelektionen för att göra dem lite lekfulla och roliga. Hon menar att på detta sätt 

blir det inte så farligt att svara fel. 

Då Hanna samarbetar med Annika på halvklasstimmarna så har hon samma upplägg 

på lektionerna. Även Ipads och datorer har börjat användas på lektionerna vilket gett 

fina resultat. Hanna menar att då eleverna har olika sätt att ta till sig kunskap på så är 

det viktigt att man har ett varierande arbetssätt. ”Jag tycker det är jätteviktigt att de 

ska förstå att matteboken bara är en del av all matte”. 

Det vi sett är att de alla har olika metoder för att arbeta kring matematik och språk, 

men att det är i interaktion med varandra som det får möjlighet till att utveckla och 

förstärka sitt eget språk. Något vi uppmärksammat är att alla intervjuade lärare talar 

varmt om att använda laborativt material. De är alla medvetna om fördelarna med 

detta arbetssätt, men trots vetskapen om fördelarna arbetar flera av lärarna inte 

aktivt med denna metod. Vi kan inte se något som tyder på att denna metod används 

mer eller mindre beroende på årskurs. 

5.3. Pedagogernas syn på språket och dess koppling och påverkan på 

matematikinlärningen. 
Då en del av studiens syfte var att undersöka huruvida språket har någon påverkan på 

inlärningen så var det viktigt för oss att ta reda på hur pedagogerna ser på detta. Vi 

ställde ett flertal frågor kopplade kring detta för att få svar på våra frågeställningar. 

Lärarna var överens om vikten av språket för matematikinlärningen men de hade 

olika sätt att se och tolka detta på. Vi valde även att titta på hur lärarna uppfattar 

språket i läromedlen och ifall detta kan ha någon påverkan.   

Lotta är av uppfattningen att språket i böckerna ibland kan bli för svårt för eleverna 

och att de inte alltid använder korrekta begrepp. ”Jag tror att felen som blir i 

läroböckerna är när de försöker förenkla. När de inte använder de rätta termerna 
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eller begreppen.” Hon menar att detta stjälper eleverna istället för att öva så att de 

blir trygga med begrepp och ord. Att använda sig av de rätta begreppen och inte 

försöka göra det lättare för eleverna genom att ständigt hitta på nya ord och 

förklaringar tror Lotta är viktigt. Hon menar att svårigheterna i grund och botten 

ligger i att de inte har grundspråket, hur ska man kunna förklara och förstå begrepp 

om man inte har ett tillräckligt ordförråd? För att hjälpa eleverna med läsförståelsen 

arbetar hon mycket med grupper och parövningar. För Lotta är det viktigt att anpassa 

grupperna så att alla elever får utbyte utav varandra. 

Nathalie är lite inne på samma linje då även hon anser att de använder fel språk i 

böckerna. ”…jag tycker att de använder fel språk och jag tycker att de har hitta-på-

ord.” Precis som Lotta så tror hon att detta försvårar för eleverna och att man gör 

dem en björntjänst snarare än hjälper dem. Hon menar att när eleverna senare 

kommer högre upp så gäller ju inte dessa ord och då är det svårare att lära in dessa än 

om man hade vart konsekvent med termer och begrepp från början. Nathalie är noga 

med att påpeka svårigheten i att veta vart problemen ligger, behärskar de matten eller 

är det språket som är problemet. För att hjälpa eleverna läser hon mycket för dem 

och de försöker gemensamt titta på vad som egentligen är frågan, här är 

problemlösning ett bra hjälpmedel. 

Bo menar att många elever i dag har dålig ordförståelse och att läromedlen därför blir 

alldeles för svåra, då språket ligger på en för hög nivå. Han tror att en anledning till 

att eleverna idag har ett sämre språk och ordförråd är att man pratar mindre hemma, 

föräldrarna har inte samma tid för barnen och man läser färre böcker. Han är av 

uppfattningen att det är både begrepp och en del vanliga svåra ord i texterna som gör 

det svårt för eleverna att veta vad de egentligen ska göra. Då eleverna inte förstår 

uppgiften så underpresterar eleverna eftersom de egentligen kan mer än de får 

möjlighet att visa. Därför anser Bo att det är jätteviktigt med kommunikation och 

dialog för att på så sätt uppmärksamma missförstånd. Då han idag jobbar som resurs 

undviker han svårigheterna genom att i förhand gå igenom materialet för att bli 

uppmärksam på de delar som måste förklaras utförligare.  

Att som pedagog använda ett torftigt språk med fel ordval menar Sofie blir en 

svårighet för eleverna. Likt de andra pedagogerna anser hon att det missgynnar 

eleverna att inte använda sig av ett korrekt matematiskspråk. Dock så lyfter hon fram 

vikten av att i alla fall i de tidigare åren använda sig av dubbla begrepp för att skapa 

en djupare förståelse, till exempel både plus och addition. Hon påpekar även att bara 

för att texterna i böckerna enligt vuxna är enkelt skrivna så kan det bli svårt för 

eleverna. ”…det är ju inte deras sätt att prata det är skrivet på.” Både ordförståelsen 

och begreppen blir svåra för eleverna och för att motverka detta läser de i klassen 

mycket tillsammans och resonerar sig fram till ett svar.  Hon menar att eleverna 

förstår uppgiften när man förklarar utförligare, här kan plockmaterial och bilder 

förtydliga ytterligare.  Att det är svårt att sätta fingret på var svårigheterna ligger 

menar Sofie missgynnar eleverna då deras kunskaper inte kommer till deras rätt.  
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Likt alla andra lärare i studien anser även Annika att språket ofta kan vara svårt för 

eleverna. Hon menar att om läsförståelsen är svag så blir det ett problem när eleverna 

ska utföra uppgifterna i boken eftersom det ofta krävs att eleverna är läskunniga. 

”Vanliga räkne- och siffertal är inte något problem eftersom de oftast behärskar 

matematiken i sig” säger Annika. Får de rätt hjälp med språket, kanske lite bilder och 

annat laborativt material så kan de oftast klara uppgifterna ändå. ”Jag kan inte få dig 

att förstå texten då får jag kanske plocka fram stavar, klossar eller rita, det här ska du 

liksom tänka på.” Hon har satsat mycket tid på att låta eleverna läsa skönlitteratur för 

att utveckla språk och ordförråd. Attityd och vilja hos eleverna är även det faktorer 

som spelar in menar Annika. ”För det har med vilja att göra och hur mycket man är 

beredd att lägga ner på skolarbetet, det för faktiskt är det lite lathet hos vissa elever”. 

Språket i böckerna tycker Britta överlag är tydligt och hon menar att anledningen till 

att elever idag får svårt är att de inte läser i samma utsträckning som förr. ”…alltså 

det faller ju hela tiden tillbaks på att barn inte idag läser som du och jag har gjort 

utan man tar alltid den lättaste vägen”. Även om begreppen är svåra menar hon är det 

i lika stor utsträckning de vardagliga orden som sätter käppar i hjulen för eleverna. 

Det kväver mycket utav pedagogen att hitta nya vägar till förståelsen, ”…kostnad ja 

vad är det för någonting? Och säger du kronor och ören då är det också svårt, säger 

du kronor när du går och handlar, ja man får liksom använda väldigt många 

synonymer för att de ska förstå”. Även Britta är övertygad om att eleverna faktiskt 

kan mer än de får möjlighet att visa på grund av svårigheterna med språket. Att det 

hänger mycket på attityd hos eleverna menar hon blir tydligt då vissa elever är mer 

mottagliga för att hitta andra vägar såsom att rita bilder eller förklara på andra sätt.  

Britta använder sig i stor utsträckning utav heterogena grupperingar för att utnyttja 

den proximala utvecklingszonen. Hon menar att de på så sätt kan tanka över och ge 

varandra kunskap både språkmässigt och kunskapsmässigt. Din egen motivation är 

avgörande för din kunskapsutveckling. 

Liksom Britta tycker Karin att språket i böckerna är ganska tydligt, hon menar att 

böckerna är strukturerade med bilder på ett tydligt och bra sätt.  Självklart påpekar 

hon att det finns ord och begrepp som är svåra för eleverna, exempelvis lägesord, 

ordningstal men även begrepp som skillnad och summa. Även hon är inne på att 

vanliga räkneuppgifter inte är någon svårighet, ”…jag menar en del kan ju läsa frågan 

men sen faller dem på vilken hade flest? Och vad är då flest är det mer eller mindre?” 

Hon är noga med att tala om att bara för att en elev har svårigheter med språket 

behöver det inte vara problem med det matematiska tänkandet. Det kan bli svårt att 

läsa instruktioner när det kommer till lästal men sifferuppgifter kan vara hur lätta 

som helst. För henne som lärare är det viktigt att uppmärksamma vilka svårigheterna 

är så att eleven får rätt hjälp. ”...och det är ju inte deras fel det förstår helt enkelt inte i 

så fall vad de ska göra, att sätta dessa elever att arbeta självständigt kan få förödande 

konsekvenser och det får jag inte utsätta dem för”.  

Även Hanna delar uppfattningen om att det både är begrepp och vanliga ord som är 

en del av svårigheterna. Då eleverna inte fullt behärskar läsförståelsen blir inte 
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arbetet självgående vilket medför att man som lärare hela tiden måste tydliggöra, 

förenkla och förklara begrepp och ord. Att säga att dessa barn har 

matematiksvårigheter menar Hanna är fel, ”…så då är det ju bara att de inte har alla 

orden och då anser inte jag att man har mattesvårigheter”. För henne är det viktigt att 

det laborativa materialet blir en självklarhet i arbetet och att man som lärare inte 

låter boken lära eleverna utan att det handlar om att kommunicera matematik. Det är 

när vi tillsammans resonerar, diskuterar och ställer frågor som inlärningen blir 

utvecklande för eleven säger Hanna. 

Alla lärare var överens om att språket har stor betydelse för inlärningen av 

matematik. De menar alla att en god läsförståelse är av största vikt, därför 

förespråkar lärarna mycket lästräning och då inte bara på matematiklektionerna utan 

även skönlitteratur. Det som kan bli svårt är att veta vad som är 

matematiksvårigheter eller vad som är språksvårigheter. För som lärarna uttryckte 

det så har eleverna oftast inga problem att räkna rena siffertal men när det kommer 

till att kunna läsa sig till vad som ska göras och förstå innebörden blir det ett 

problem. Det är intressant att se att det inte bara är begrepp utan även vardagliga ord 

som kostnad, summa och antal som blir ett problem. Attityd och motivation var också 

något som återkom i intervjuerna som bidragande faktorer till inlärningen. Att 

laborativt material och bilder används i stor utsträckning för att befästa kunskapen 

blev tydligt under intervjuerna . Lärarna menar att finns det luckor i språket måste 

man fylla dessa på andra sätt, därför blir ett varierande arbetssätt nödvändigt för att 

skapa ett individuellt lärande. 

6. Diskussion 
Under denna rubrik kommer studiens metod och resultat att diskuteras. Vi kommer 

att koppla detta till den sociokulturella teorin som vi tagit upp tidigare samt vad 

forskningen visar. 

6.1. Metoddiskussion 
Nedan kommer val av urvalsgrupp samt hur vi gick tillväga under intervjuerna att 

redovisas. 

6.1.1 Urvalsgruppen 

Ur bekvämlighetssynpunkt genomfördes fyra intervjuer var på två för oss bekanta 

skolor. Enligt Patel och Davidson (2012) innebär generalisering i en kvalitativ analys 

att en ökad förståelse kring ett fenomen kan synliggöras. Även om urvalet är litet är 

det möjligt att få bra och tillförlitliga resultat som, i ett analytiskt perspektiv, går att 

generalisera. Då resultaten av våra intervjuer varit liknande det som stödjer den 

forskning vi tagit del av ökar detta studiens generaliserbarhet. 

  

Att vi valde att göra dessa intervjuer på två olika skolor i två olika kommuner var 

viktigt för oss. Detta för att vi ville få en så bra spridning som möjligt när det kom till 

årskurser, ålder på lärarna samt deras utbildning. På detta sätt tycker vi att vår 
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undersökningsgrupp kan anses representativ och under intervjuerna har vi fått ut 

mycket material att analysera. 

6.1.2. Intervjuerna 

Inför våra intervjuer fick lärarna själva bestämma tid och plats för intervjun och som 

tidigare skrivits gjordes detta för att skapa en trygg och lugn intervjumiljö. De bör 

även tilläggas att under denna period hade några av lärarna fullt upp med nationella 

proven vilket kan ha medfört en viss stress. Vi tror dock inte att det har visat någon 

påverkan på intervjusvaren. Vi gjorde fyra intervjuer var och för att inget skulle 

förbises valde vi att spela in dessa. 

Då vi inte har någon erfarenhet varken av att intervjua eller tolka intervjusvar har vi 

lagt ner mycket tid till att analysera resultaten sakligt och utan egna värderingar. För 

att lyckas med detta har vi lyssnat på inspelningarna ett flertal gånger. Efter att 

transkripten skrivits ut bytte vi dessa med varandra för att säkerhetsställa att inget 

tolkats, lämnats ut eller värderats felaktigt. Självklart är vi medvetna om att de 

intervjuade lärarna kan ha tolkat frågorna på olika sätt, vilket i så fall kan ha påverkat 

deras svar. Vi är medvetna om dessa svårigheter, men då vi redan hade en 

professionell relation till lärarna tror vi inte att detta påverkat resultatet.  

Att arbeta enligt en kvalitativ design och med en undersökande studie har varit både 

svårt och lärorikt. Vi har kommit till insikten att det är otroligt svårt att vid 

intervjuerna vara helt objektiv. Vi hade, på grund av bristande kunskap och ovana om 

intervjuteknik, svårigheter att följa upp frågorna på rätt sätt. Vi upplevde även att det 

på grund av detta var lätt att tappa fokus på frågorna. Därför är risken stor att vi blev 

för fokuserade på grundfrågorna och ibland glömde bort att ställa uppföljande frågor 

för att föra diskussionen vidare. 

6.2. Resultatdiskussion 
Under arbetes gång uppmärksammandes vi på att språket har en betydande roll i 

matematikinlärningen. Något som framkommer tydligt och går som en röd tråd 

genom hela studien är vikten av ett varierande arbetssätt och en sociokulturell syn på 

lärandet. Även om det varierade arbetssättet har stora fördelar har det ändå 

framkommit att läromedlen används i stor utsträckning. Lärarna är medvetna om 

fördelarna med att använda ett laborativt arbetssätt men faller oftast tillbaka på 

böckerna. Som vi tar upp i inledningen av studien kan en tänkbar anledning vara att 

de lärare som inte känner sig trygga i sin yrkesroll lätt tar till böckerna och använder 

dessa som utgångspunkt i undervisningen (TIMMS, 2011). 

Både de intervjuade och forskningen påpekar att det är av största vikt att ha ett mål 

och ett syfte med det som planerats för att inte bara bli ett planlöst plockande med 

material. Det var intressant att se att pedagogerna i studien var av samma åsikt som 

både Malmer (2008) och Riesbeck (2008) när det kommer till syftet med det 

laborativa arbetssättet. Riesbeck tar i sin avhandling upp de fakta att detta sätt att 

arbeta på oftast används i de lägre åldrarna. Innan studiens början var vi av den 
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uppfattningen att det laborativa arbetssättet var mer naturligt i de lägre årskurserna 

än i de högre, svaren från intervjuerna visar dock en annan verklighet.  

Då vi i litteraturdelen tar upp risken med att det inte finns ett syfte med det 

laborativa arbetssättet, så var det intressant att höra hur genomtänkt de intervjuade 

lärarna ansåg att arbetet var. Enligt de intervjuade lärarna hade de i stor utsträckning 

ett syfte med att arbeta laborativt. Detta syfte var att alla elever oavsett kunskapsnivå 

inom både språk och matematik skulle ges de bästa förutsättningarna till att lyckas. 

Intressant var även att se att flera av de intervjuade hade samma uppfattning som 

Riesbeck (2008) då hon menar att laborativa övningar i sig inte är en garanti för ökad 

förståelse. 

Arbetar man på ett varierat sätt kan eleverna hitta sina egna vägar att ta tillvara 

kunskapen på, oavsett om eleven har svårigheter med språket eller inte. Som flera av 

lärarna lyfter fram under intervjuerna kan eleverna oftast lösa uppgiften bara de får 

förklarat för sig på andra sätt, till exempel genom bilder eller med andra ord. Lärarna 

var av samma åsikt som Malmer (2008) då de menar att förutsättningarna för att 

lyckas ökar då man använder sig av olika representationsformer. Flera utav de 

intervjuade ansåg likt Sterner och Lundberg (2005) att rita bilder är ett bra 

komplement för ökad förståelse. 

Något som inte framkom under intervjuerna men som däremot belyses i litteraturen 

är vikten av att använda sig av elevernas egna erfarenheter. Både Skolverket (1997) 

och Emanuelsson (1996) menar att det är av yttersta vikt att använda sig av elevernas 

vardag i undervisningen för att göra det till ett meningsfullt lärande. Trots att detta 

påpekas tydligt i forskningen väljer lärarna i studien att inte lägga någon vikt vid 

detta. En av de intervjuade påpekade dock vid ett tillfälle att det ibland uppkom 

svårigheter då elevernas verklighet var långt ifrån hennes egen när det kommer till 

språk och intressen. Lösningen på detta problem blev för henne att låta eleverna 

återberätta för varandra och med egna ord få förklara hur de hade tänkt. Malmer 

(2008) anser att det är viktigt att eleverna får känna sig kompetenta och detta tror vi i 

större utsträckning kan uppnås om man arbetar som läraren tidigare beskrev. För 

som Lundberg och Sterner (2011) beskriver det tror även vi att dålig självkänsla gör 

att man inte kan eller vill ta till sig kunskapen. Att känna trygghet i undervisningen 

och som individ känna att man kan bidra med något tror vi likt Löwing och Kilborn 

(2010) är av yttersta vikt för att uppnå kunskapsmålen. 

Lärarna i studien var av åsikten att det laborativa arbetssättet alltid är gynnande för 

barns språkutveckling. Tittar man på denna undervisningsform utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv drar eleverna nytta av varandras kunskaper och utvecklar 

ny i samspel med varandra. I samtalet mellan individer som det abstrakta blir 

konkret (Riesbeck, 2008), vilket flera av de intervjuade påpekade. Det är när man 

praktiskt får använda sin kunskap som den faller på plats och man kan göra den till 

sin egen det vill säga metakognition.  
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Att använda sig av den proximala utvecklingszonen var en viktig del i undervisningen 

ansåg alla intervjuade. Flertalet av lärarna påpekade det Säljö (2008) lyfter fram som 

viktigt, nämligen att man inte ska lägga för stor fokus på resultatet utan att det är i 

processen som kunskapen byggs upp. Att arbeta med kommunikation i interaktion 

gör att eleverna uppmärksammas på att det finns många olika sätt att tänka och lära 

på. Hemmi (2006) menar att på detta sätt tar eleverna till sig varandras sätt att tänka 

och som en lärare i studien beskrev det så får eleverna möjlighet att ”plocka russinen 

ur kakan”.  

Både de lärare vi intervjuat, styrdokumenten samt forskningen visar tydligt på vikten 

av att använda ett kreativt arbetssätt och kommunikation. Detta för att skapa 

utrymme för en bred kunskapsutveckling där alla ges bästa förutsättningen att lyckas. 

I Lgr 11(2011) beskrivs det på detta sätt ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 

språk och kunskaper.”(s. 8) Vi tolkar läroplanen på så sätt att det inte är ett val att ha 

ett varierande arbetssätt, utan snarare en skyldighet om detta ska uppnås. 

Att kommunikation och samspel människor emellan ligger till grund för språk- och 

matematikinlärningen har stärkts under studiens gång. Både forskningen och 

intervjuerna har bekräftat att detta är av största vikt. Som vi tagit upp tidigare belyser 

Skolverket (2010) vikten av att arbeta med den proximala utvecklingszonen. De 

nämner homogena grupper som en tänkbar anledning till svenska elevers försämrade 

matematikresultat. Utifrån vår studie stärks detta påstående då de intervjuade men 

även forskningen tydligt visar fördelen med heterogena grupper för att utveckla en 

djupare förståelse. 

När det kommer till kopplingen mellan språk och matematik var alla intervjuade 

lärare överens om att språket självklart är en viktig del utav matematikinlärningen. 

Flera påpekade precis som Sterner och Lundberg (2005) lyfter fram att de elever som 

har svårigheter i matematik ofta även har svårigheter med läs och skrivinlärningen. 

Detta finns även utanför matematiklektionerna och man kan därför inte dra tydliga 

paralleller. De var av samma uppfattning som Lennerstad (2005) att det som 

pedagog är lätt att blanda ihop bristen på kunskap med språksvårigheter. Lundberg 

och Sterner (2011) beskriver det som en svårighet i att se vad som är orsak och 

verkan. Flertalet lärare ansåg, precis som Lennerstad lyfter fram, att det är av yttersta 

vikt att ibland frångå det korrekta språket. Lärarna i intervjuerna menar att när man 

arbetar på detta sätt lyfts även de elever som i vanliga fall känner sig mindre 

kompetenta då de inte behärskar språket till fullo. 
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7. Slutsatser 
Under denna rubrik redovisas de slutsatser och resultat som vi under studiens gång 

uppmärksammat. Studiens resultat visar att det finns svårigheter i att tydligt se 

skillnad på orsak och verkan. Att ett varierat arbetssätt ligger till grund för ökad 

förståelse har tydliggjorts under studiens gång. För att få en tydlig struktur har vi valt 

att presentera resultatet utifrån studiens två frågeställningar.  

7.1. Hur ser de intervjuade pedagogerna på kopplingen mellan språk och 

matematik? 
Något som har gått som en röd tråd genom hela studien och som även alla lärare tog 

upp under intervjun var det faktum att det är näst intill omöjligt att som pedagog veta 

vart svårigheterna ligger. Ligger svårigheten i att du inte kan räkna ut uppgiften eller 

ligger svårigheten i att du inte förstår vad som ska göras, och vad ska i så fall ses som 

orsak och verkan? Flera av lärarna menade att risken är att det blir ett orättvist 

resultat för eleverna då de egentligen kan, bara de ges rätt förutsättningar för att 

lyckas. Det faller hela tiden tillbaka på att eleverna inte har ett tillräckligt grundspråk 

och då är frågan om svårigheterna egentligen ligger i matematiken eller i det svenska 

språket?  

Trots detta var de intervjuade eniga om språkets och kommunikationens betydelse 

för inlärningen, även om några påpekade att detta även gäller inom andra ämnen och 

inte bara inom matematiken. Som både litteraturen och intervjuerna påvisade så blev 

det tydligt att det inte bara är de matematiska begreppen som ger upphov till 

svårigheter. Att vanliga ord och termer även de kan ge svårigheter synliggjordes 

under studies gång.  

 

7.2. Vilka metoder och undervisningsformer använder pedagogerna för att 

stödja elevernas språkliga och matematiska utveckling? 
I enighet med den forskning vi tagit del av var lärarna av uppfattningen att det 

laborativa arbetssättet är en förutsättning för den språkliga och matematiska 

utvecklingen. Att använda sig av laborativt material så som klossar, pengar och bilder 

har framkommit vara en naturlig del utav undervisningen.  

Under intervjuerna uppgav lärarna att kommunikationen i klassrummet var 

avgörande för inlärningen och förståelsen hos eleverna. Vi anser dock att det är svårt 

att veta i vilken utsträckning detta arbete egentligen utförs då vi inte gjort 

observationer som ett komplement till intervjuerna. 

Studien visar att ett varierat arbetssätt används i stor utsträckning ute på skolorna. 

Lärarna i studien lyfte även fram vikten av att arbeta i grupper och att tillsammans 

lära av varandra. Flertalet av de intervjuade var även noga med att påpeka syftet med 

grupperingarna för att utbytet ska bli så optimalt som möjligt och att kunskapen ska 

befästas. 
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Något som framkom under flera intervjuer var att lärarna ofta använde 

problemlösning som en metod för att utveckla kommunikationen och förståelsen 

tillsammans i grupp. Med hjälp av detta arbetssätt menade lärarna att eleverna får 

förklara för varandra och hjälpas åt och på så sätt komma fram till en gemensam 

lösning. Detta gynnar de elever som kanske inte har ett så utvecklat språk samtidigt 

som det gynnar de språkstarka eleverna då de får hitta andra vägar för att kunna 

förklara för sina kamrater.  

Vi har genom intervjuerna fått insikt om att för att skapa detta arbetsklimat krävs 

engagerade lärare med en kollektiv syn på läraryrket. Med detta menar vi att lärarna 

tillsammans i arbetslagen arbetar för att åstadkomma en undervisning som ger de 

bästa förutsättningarna till lärande. Flertalet av lärarna betonar vikten av en god 

planering för att lyckas med detta arbete. Som framkommit kräver en god planering 

och ett varierande arbetssätt både tid av och engagemang hos lärarna. Då tiden idag 

ska räcka till mycket annat än undervisning, menar vissa av de intervjuade att det 

varierande arbetssättet tyvärr blir lidande.  

Sammanfattningsvis har vi sett att det sociokulturella synsättet i stor utsträckning 

fortfarande speglar den svenska skolan och att kommunikation är en viktig hörnsten. 

7.3. Förslag till fortsatt forskning 
Under arbete med denna studie har flera olika infallsvinklar och synsätt blivit tydliga. 

Att söka svar och arbeta utifrån dessa skulle kunna vara en möjlig fortsättning på 

denna studie. 

Då vi gjorde intervjuerna på två olika skolor med vitt skilda förutsättningar 

beträffande antal elever med svenska som andra språk, var det intressant att vi inte 

kunde se någon tydlig koppling till detta. Vi såg inte att de lärare som undervisar i 

mångkulturella klasser hade större svårigheter än i de klasser där majoriteten hade 

svenska som modersmål. Inte heller hade dessa lärare annan syn på språkets 

betydelse för elevernas matematikinlärning. Detta är något vi anser att man skulle 

kunna forska vidare på då en relativt stor del av litteraturen tar upp just modersmålet 

som en betydande del för inlärningen.   

 

 Det vore intressant att utföra studien i större skala och kombinera intervjuerna 

med observationer för att få en mer tydlig och rättviss bild av hur pedagogerna 

faktiskt arbetar.  

 Spännande vore att se hur och om resultatet skulle förändras om man i studien 

utgick från elevperspektivet. 

 En stor del av litteraturen tar upp modersmålet betydelse för inlärningen. Det 

vore intressant att studera skillnaden mellan elever med svenska som 

modersmål och svenska som andraspråk. 
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Bilaga1  

Intervjufrågor till pedagogerna. 

1. Vad tycker du är det viktigaste i ditt arbete som pedagog? 

2. Hur ser en typisk matematiklektion ut i din klass? 

3. Vad använder du för metoder/sätt att arbeta under matematiklektionerna?  

Följdfråga: Ändrar du arbetet beroende på eleverna i klassen? Vad och Hur? 

Följdfråga: Hur tror du laborativa övningar påverkar inlärningen? 

4. Tycker du det är viktigt att arbeta med kommunikation mellan eleverna under 

matematiklektionerna.  

Följdfråga: Hur arbetar du med detta? 

Vid ja: Kan du utveckla varför du tycker det utvecklar språket?  Vad vill du 

åstadkomma med det? 

Vid nej: Vad anser du vara det viktigaste för att få elever att utveckla språket? 

5. Vad tycker du om språket i läroböckerna?  

Följdfråga: Hur, varför, förklara, ge exempel på vad som ska vara svårt/lätt? 

6. Om elever har språksvårigheter tror du att de har någon inverkan på 

matematikinlärningen. 

Vid ja: Hur har du i så fall sett detta? Vad är det i språket som du tror blir svårt? Hur 

arbetar du med detta? 

Vid nej: Om det inte är språket som påverkar vad tror du är orsaken till att svenska 

elever presterar sämre i matematik än Europa? 

 

 

 

 


