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Matematikspråk och kommunikation 

En studie av tre lärares syn på och användning av matematikspråk och 
kommunikation som verktyg i matematikundervisningen. 

Susanne Blomqvist & Emelie Johansson   

Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att fördjupa vår förståelse kring matematikspråk och 
kommunikation som verktyg i matematikundervisningen. Detta har sökts svar på genom 
att observera och intervjua tre stycken matematiklärare i grundskolans lägre åldrar. Vi 
har undersökt hur dessa lärare använder och ser på muntlig kommunikation samt infor-
mellt och formellt matematikspråk.  

Vi redogör för tidigare forskning kring språk och kommunikation i matematikundervis-
ningen. Studiens utgångspunkt är Vygotskijs syn på språk och kommunikation i ett so-
ciokulturellt perspektiv. 

I resultatet kan vi se att de tre lärarna för en balansgång mellan det informella och for-
mella matematikspråket, men sättet de gör det på skiljer sig åt. Viktigt är att möta ele-
ven på dennes abstraktionsnivå, anser lärarna. Förståelsen inför matematiska fenomen 
framkommer genom kommunikation där språket har en nyckelroll. Genom resultaten 
har vi fått en djupare förståelse kring matematikspråk och vikten av kommunikation i 
matematikundervisningen där elevens tankar lyfts.  

Nyckelord 
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The Language of Mathematics and 
Communication 

A close study of three junior school teachers and their approach to the 
use of the language of mathematics when communicating in a teaching 
situation. 

Susanne Blomqvist & Emelie Johansson 

Abstract  

The object of this paper is to attain a deeper understanding of the language of mathe-
matics when communicating in a teaching situation. In order to acquire this understand-
ing we have observed and interviewed three junior school teachers. We have studied 
their methods and approach when communicating orally and also examined the way 
they use the formal and informal language of mathematics in teaching situations. 

We discuss Previous research with regards to language and communication in the teach-
ing of mathematics. We also explain Vygotskij’s sociocultural theory on language and 
communication.  

The result shows that the three teachers involved strike a balance between the formal 
and informal language of mathematics, but the way they achieve this differs. The teach-
ers agree that it is important to take into consideration a pupil’s capacity for abstract 
thought. Understanding mathematical phenomena is made possible if the language used 
is given a key role in the teaching situation. Our results have given us a deeper knowl-
edge of our subject for study and they have also shown the importance of communica-
tion in the teaching of mathematics when focusing on the way individual pupils think.  

Keywords 

the language of mathematics, the formal language of mathematics, the informal lan-
guage of mathematics, communication 
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Förord 
Vi vill rikta ett varmt tack till de tre lärare som delgett oss sina erfarenheter och tankar 
samt låtit oss ta del av sin undervisning för vårt examensarbete. Vi vill även tacka vår 
handledare Jöran Petersson på Lärarhögskolan i Stockholm för kommentarer och väg-
ledning som drivit vårt arbete framåt. Avslutningsvis tackar vi varandra för ett gott 
samarbete, glada skratt och givande diskussioner genom hela vår lärarutbildning och i 
detta examensarbete.  

Uppdelning av studien har gjorts på följande sätt. Susanne Blomqvist har haft huvudan-
svar för begreppsdefinitionen i Inledningen samt för Språk och kommunikation i kapit-
let Tidigare forskning. Emelie Johansson har haft huvudansvar för Vygotskijs syn på 
språk och kommunikation i en sociokulturell teori i kapitlet Tidigare forskning samt för 
Metodkapitlet. Övrig text är skriven gemensamt.  

Susanne Blomqvist & Emelie Johansson 

Stockholm 2007-06-15 
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Inledning  

I detta kapitel tar vi upp bakgrund och undersökningsområde inför denna studie. 
Vidare talar vi om uppsatsens syfte och frågeställningar samt definierar centrala 
begrepp. 

Bakgrund och undersökningsområde 
Genom hela utbildningen på Lärarhögskolan i Stockholm har vi kommit i kontakt med 
litteratur som betonar språkets betydande roll inom matematiken. Att ”tala matematik” 
har blivit ett begrepp som vi ofta stött på och känner att vi vill införliva i vår egen 
kommande undervisning. Denna utgångspunkt ger oss ett avstamp inför denna studie. 
Frågan vi ställer oss är, om det är så att det ”talas matematik” i skolorna och i så fall på 
vilket sätt man gör det på? Vår uppfattning från den verksamhetsförlagda utbildningen 
(VFU) är att när lärare och elever möts i matematikundervisningen är eleverna väldigt 
bundna till läroboken inom ämnet. Deras tankar och reflektioner kring matematiken 
lyfts alltför sällan. Malmer (2006) beskriver att aktiviteten att ”tala matematik” kan 
hjälpa oss att utveckla tänkandet och därmed få ett fördjupat lärande. Detta kan ske ge-
nom att man samtalar, diskuterar och argumenterar. Skolverket (2006), betonar i Lpo 
94, vikten av att behärska språket för att kunna förstå, värdera, diskutera och reflektera, 
mer än tidigare läroplaner. Ofta framhävs inom matematikundervisningen vikten av 
samtal framför ett mekaniskt räknande (Malmer, 2002). I litteraturen som studerats kan 
vi se att det finns olika synsätt kring vilket matematikspråk läraren ska möta eleverna 
med och undervisa i. Johnsen Høines, (2000) menar på att om läraren använder ett för 
formellt matematikspråk i mötet med eleverna, dras uppmärksamheten från innehållet 
till förmån för formen. Andra författare (Kilborn, 2007, Löwing, 2004, Bratt & Wynd-
hamn, 1996) menar att det är viktigt att eleverna lär sig kommunicera matematik på ett 
entydigt och korrekt sätt. Detta krävs för att lärare och elever inte ska tala förbi varandra 
och för att få ett fördjupat lärande högre upp i åldrarna. I denna studie undersöker vi tre 
lärares syn på och användning av matematikspråk och kommunikation i matematikun-
dervisningen samt om lärarna anser att matematikspråket kan användas som ett redskap 
för att utveckla lärandet.  

Styrdokument 

Skolverket (2000) framhäver i kursplanen för matematik, att utbildningen skall ge ele-
ven möjlighet att utöva och kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situa-
tioner i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika 
problem. Skolan skall bland annat sträva mot att eleven: 

– inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer. 

– utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och 

generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande. (Skol-

verket, 2000, s.1) 
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För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, problemlösande 

aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer. (Skolverket, 

2000, s.2) 

I tidigare läroplaner framhävs inte kommunikation som verktyg till fördjupad förståelse 
i matematik utan benämns kortfattat. I nedanstående läroplaner kan vi läsa följande: 

Lgr 62 
Vid undervisningen bör ett klart och koncist språk användas och en korrekt terminologi införas 

allt efter elevernas ålder och förutsättningar. (Skolverket, 1962, s.171) 

Lgr 80  

Att tala matematik är en viktig del av undervisningen. (Skolverket, 1980, s.100) 

På låg- och mellanstadiet ska ett: 

       Stort utrymme ägnas åt att tolka skriftligt ställda problem samt diskutera dessa. (Skolverket, 1980 

s.100)  

Kilborn menar på att utvecklingen av läroplanerna går att tolka som att vi: 

         via forskningen om lärande, insett språkets viktiga betydelse i matematikundervisningen.  

         (2007, s. 3)  

Läroplanerna har således gått från att läraren skall använda ett korrekt matematikspråk i 
Lgr 62 (Skolverket, 1962), i jämförelse med dagens läroplan, Lpo 94 (Skolverket 2006), 
där eleven ska utveckla matematiska uttrycksformer. Kravet på användandet av ett ma-
tematikspråk har skärpts (Kilborn, 2007). Vårt undersökningsområde blir därför intres-
sant och aktuellt för oss. Om eleverna ska ges förmågan att utveckla sina matematiska 
uttrycksformer, krävs det att det talas matematik, vilket vårt undersökningsområde kret-
sar kring. Med hjälp av språket utvecklas matematiska begrepp och eleven kan utveckla 
sitt kunnande och sin medvetenhet inför hur man lär. Undervisningen bör ge eleven ut-
rymme för samtal där matematikspråket, tänkandet och förståelsen utvecklas. (Skolver-
ket, 2003) 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att fördjupa vår förståelse kring matematikspråk och 
kommunikation som verktyg i matematikundervisningen. Detta gör vi genom att under-
söka hur tre lärare använder sig av och ser på muntlig kommunikation samt informellt 
matematikspråk och formellt matematikspråk i skolans lägre åldrar.  

Frågeställningar som används för att nå syftet är:  

 

Hur använder lärarna kommunikation som verktyg för att synliggöra matematik-
språket? 

 

Vilken syn har lärarna på informellt matematikspråk och formellt matematik-
språk? 

 

Hur använder sig lärarna av det informella matematikspråket och det formella 
matematikspråket i sin matematikundervisning?  

Begreppsdefinition 

Med kommunikation menas i denna studie den kommunikation där information över-
förs mellan två eller flera personer. I Skolverkets rapport (2003) nämns att elever som är 
vana vid gemensamma samtal där muntlig kommunikation sker, har ett positivt förhåll-
ningssätt till matematik. Dessa samtal utgår från elevernas tankar och där får de möta 
olika lösningsstrategier och värderingar.  

Språk är medlet för kommunikation, ett sätt att meddela sig med någon annan (Natio-
nalencyklopedin, 2007). Förutom talspråk och skriftspråk kan vi även kommunicera 
med hjälp av bland annat kroppsspråk, bildspråk, teckenspråk och symbolspråk. I denna 
studie fokuserar vi på matematikspråk som kommuniceras via muntligt talspråk, 
kroppsspråk samt symbolspråk som sker mellan två eller flera personer, i det här fallet 
mellan lärare och elever, och mellan elever och elever i matematikundervisningen. 

Matematikspråk används för att utrycka sig inom matematikområdet. Det finns två 
skolor av språkbruk inom matematikundervisningen. Den ena skolan är för ett vardags-
språk, vilket kallas i denna studie för informellt matematikspråk som är vardagligt 
och bygger på praktiska situationer där elevens kunskaper utanför skolan tas till vara. 
Den andra skolan är för att eleverna successivt skall tillägna sig ett entydigt språk som 
anses mer lämpligt för att kommunicera matematik, vilket är en förutsättning för fortsatt 
lärande i de högre åldrarna (Kilborn, 2007). Det kallas i denna studie för ett formellt 
matematikspråk, där man använder sig av ett formellt, precist och entydigt språk, där 
termer, lagar och regler följs. Även symbolspråket inom matematiken, utgör ett formellt 
matematikspråk, då det är entydigt samt att lagar och regler följs. 

Det abstrakta innehållet i en språklig term kallas för begrepp (Nationalencyklopedin, 
2007). Till ett visst begrepp tillhör ett identifierbart språk som kan beskriva begreppet. I 
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undervisningen talas det ofta om begreppsbildning, vilket innebär att man upptäcker 
vad som är gemensamt och karaktäristiskt för ett begrepp eller fenomen. När vi talar om 
begrepp och begreppsbildning i denna studie, menar vi inom matematikämnet.  

Att ”tala matematik” ses i denna studie något som kan hjälpa eleven att utveckla tän-
kandet och därmed nå ett fördjupat lärande. Detta sker genom samtal, diskussion och 
argumentation. Språket som används när man talar matematik kan vara både informellt 
och formellt matematikspråk.  
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Tidigare forskning 

I detta kapitel redogör vi för tidigare forskning kring språkets betydelse i matema-
tikundervisningen samt visar på studiens teoretiska perspektiv. 

Litteratur kring språk och kommunikation i matematikundervisningen har sökts via  
fakta- och artikeldatabaser som Libris, Proquest, och Artikelsök, samt genom studeran-
de av referenser i kurslitteratur. Sökord har varit matematik, språk och kommunikation. 
Vi har även sökt litteratur som berör lärande i matematik utifrån undersökningsområdet 
på Nationellt Centrum för Matematikutbildnings hemsida (NCM). Som prenumeranter 
av ”Tidskrift för matematikundervisning, Nämnaren”, har även artiklar ur dessa gett in-
spiration och idéer kring litteratur att fördjupa oss i.  

Språk och kommunikation 
Vi har en uppfattning att tänkande och språk har ett starkt samband. Det är genom språ-
ket som eleverna kan få redskap att förstå och utveckla nya begrepp, i samspel med 
andra människor. Forskning har dock visat både brister och möjligheter i klassrums-
kommunikationen, och detta är något vi försöker ta till vara på i denna studie.  

I de lägre åldrarna i grundskolan klarar eleven sig långt med sitt vardagliga informella 
matematikspråk. För att få en djupare förståelse för matematiken behöver eleven suc-
cessivt både lära sig samt hantera termer, tecken och ett logiskt språk. Läraren bör dock 
vara försiktig vid övergången från det informella till det formella matematikspråket, då 
formella termer ofta har en annan betydelse i vardagen än vad som avses inom matema-
tiken. Samtal och diskussioner är ett bra sätt att få eleverna till förståelse av det formella 
matematikspråket. Det formella matematikspråket tillför nya element och spelregler 
som måste förankras i elevernas medvetande, så att det blir till verktyg för att lösa ma-
tematiska problem. Om lärarna inte kan konkretisera begreppen för eleverna, blir det 
formella matematikspråket förvirrande istället för att leda till djupare förståelse och till 
språklig precision (Löwing & Kilborn, 2002).  

Det är med hjälp av språket som vi tillägnar oss matematisk information, bearbetar och 
kommunicerar den samt konstruerar ny matematisk kunskap (a.a.). Språket har betydel-
se för förståelse och begreppsbildning. Det formella matematikspråket har precis som 
det vardagliga informella matematikspråket en egen vokabulär, sin egen terminologi.  

Att sätta ord på sina tankar är ett sätt att synliggöra dem, vilket är betydelsefullt för att eleverna 

ska kunna sammanbinda språket med själva handlingen. De muntliga formuleringarna förstär-

ker förståelsen av de laborativa undersökningarna och eleverna använder på så sätt flera sin-

nen för sitt lärande. (Lundberg & Sterner, 2002, s. 19) 

Malmer (2006) beskriver att aktiviteten att ”tala matematik” kan hjälpa oss att utveckla 
tänkandet och därmed få ett fördjupat lärande. Malmer (2006) påpekar i likhet med Lö-
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wing & Kilborn (2002), att detta kan ske genom att man samtalar, diskuterar och argu-
menterar. Formulering av tanken till ord, utvecklar tankeprocessen. Språket använder vi 
i vår kommunikation omedvetet, men för att kunna utnyttja språket på ett medvetet sätt 
som tankeverktyg måste vi förstå innebörden i språket för att nå begreppsbildning 
(Björk, 1995). Språket blir således tankens verktyg.  

Johnsen Høines (2000) menar på att vuxna, i detta fall lärarna, ofta drar bort uppmärk-
samheten från innehållet för att lägga fokus vid hur eleverna ska uttrycka sig. Det for-
mella matematikspråket tar överhand och Johnsen Høines (a.a.) föreslår att eleverna i 
första hand får kommunicera med de språk de redan har. Målet är att eleverna skall inse 
vilka kunskaper och erfarenheter de har vilka de sedan ska kunna förmedla till andra. I 
kommunikationen med eleverna kan läraren söka svar på elevens tidigare kunskap och 
därefter planera lektionsinnehållet. Detta för att inte tala över elevens huvud. Genom 
dessa samtal kommer eleverna tankar och funderingar fram, vilka gör eleverna mer 
medvetna i sitt resonemang kring det undervisade stoffet. Läraren måste möjliggöra en 
vidareutveckling hos eleven där det tidigare etablerade kunskaperna är en utgångspunkt. 
Elevernas tidigare kunskaper är viktiga att knyta an till, så att inte eleverna bygger upp 
två begreppsvärldar. Den ena för skolan och den andra för fritiden menar Johnsen Høi-
nes på (a.a.).  

Wistedt m.fl. (1993) har studerat elevers informella kunskaper i matematikundervis-
ningen. Wistedt m.fl. (a.a.) anser att om man tar tillvara på elevers informella kunskaper 
i undervisningen och låter dessa förvärvade erfarenheter komma till användning, kan 
eleverna stimuleras till att utveckla och reflektera över sina matematiska kunskaper på 
ett medvetet sätt (a.a.). Eleven lär i ett samtal med kamrater och med läraren, där kom-
munikationen används som ett verktyg till att hitta vägen till samtalet. De informella 
kunskaperna är tagna ur elevernas ”vardagskunskaper”, men det sistnämnda uttrycket 
hjälper inte självklart eleverna i sin matematik och man bör använda detta begrepp för-
siktigt. De informella kunskaperna ska ha en vardagsanknytning och fungera som ett 
redskap för att väva samman personligt och informellt tänkande med ett matematiskt 
tänkande. Wistedt påpekar dock att om det matematiska innehållet ligger för nära ele-
vens vardag så finns det en risk att de missar viktiga matematiska poäng i uppgifterna 
(a.a.). 

Skolverkets rapport (2003) visar att sambandet mellan språk och matematisk förståelse 
är väl belagt både inom forskning och i det praktiska pedagogiska arbetet. Med hjälp av 
språket utvecklas matematiska begrepp och eleven kan utveckla sitt kunnande och sin 
medvetenhet inför hur man lär. Undervisningen bör ge eleven utrymme för samtal där 
det matematiska språket, tänkandet och förståelsen utvecklas (a.a.). Undersökningen vi-
sade att där det fanns olika arbetsformer med ett variationsrikt innehåll inom matema-
tikundervisningen skapades ett lustfyllt lärande, där utrymme gavs för både känsla, re-
flektion, engagemang och aktivitet hos både läraren och eleverna. I dessa situationer var 
läraren väldigt medveten om sin undervisning och använder kommunikation för att styra 
undervisningen. Detta är vanligt förekommande bland de yngre årskullarna, men i takt 
med stigande ålder förändras undervisningen, och lusten avtar. Lusten för matematik är 
ofta förknippad med förståelse inför fenomenet som skall läras in. När eleverna inte för-
står längre, försvinner lusten. Detta är särskilt tydligt under år 5 i matematikämnet. 
Skolverket (a.a.) menar på att eleverna för tidigt överger den personliga  
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lösningsstrategin, för att möta den formaliserade skolmatematiken. I denna ålder finns 
det också stora skillnader i förmågan att gå från ett konkret sammanhang till en högre 
abstraktionsnivå. Vidare visar studien på att färdighet går före förståelse. Det viktiga 
blir att hinna klart uppgifterna.  

Det tycks även vara så att många elever alltför tidig måste arbeta med matematik utan hjälp av 

andra representationsformer än text och talat språk trots att de har behov av mer konkret un-

dervisning. (a.a. s. 19) 

Undervisningen utgår alltför ofta från endast en modell av undervisning. Detta är vanli-
gast i de högre åldrarna i grundskolan, men kan börja skönjas redan i år 5. Det innebär 
att matematiklektionerna oftast utgörs av gemensam genomgång och enskilt arbete från 
läroböcker. De elever som vill ha hjälp, får det av läraren. Gemensamma samtal kring 
olika lösningsstrategier eller laborationer är sällsynta. Läraren hinner tala ett par minuter 
med varje elev i genomsnitt under ett lektionstillfälle med denna modell, övrig tid är 
eleverna utlämnade åt sig själva. Eftersom läraren inte avsätter tid till att samtala om 
grundläggande principer för matematiken och reflektion över matematiska fenomen, blir 
gemensamma diskussioner inte matematiskt meningsfulla för eleverna. Elever som har 
erfarenhet av samtal där deras tankar lyfts och olika lösningsstrategier diskuteras har ett 
positivt förhållningssätt till matematik. Dessvärre är detta undervisningssätt ovanligt, 
enligt Skolverkets rapport (2003).  

Språket har en betydande roll för elevernas förståelse inför matematiska fenomen. Un-
dervisningens innehåll måste därför presenteras och diskuteras med hjälp av ett språk. 
Svårigheten ligger dock i att läraren och eleven ofta har olika språkliga kompetenser. 
Löwing (2004) menar på att en av lärarens uppgifter är att med konkretisering och ett 
adekvat språk, hjälpa eleven i hennes tankar. Hon menar på att detta sällan sker i prakti-
ken, utan i stället styrs kommunikationen i klassrummet av läroböckerna. När det var-
dagliga informella matematikspråket möter det formella matematikspråket blir det en 
konflikt. Lärarens språk, i kombination med det språk som representeras i läroböckerna, 
blir tongivande för eleverna. Om läraren inte har ett korrekt matematiskt språkbruk kan 
det bidra att eleverna senare får problem med begreppsbildning och med sitt sätt att ut-
trycka sig och sina tankar inom detta språkområde.  

… det språk läraren använder för att vardagsförankra matematikämnets innehåll, måste på sikt 

kunna överföras till ett mer formellt språk och en mer formell (abstrakt) kunskap. Den lärare 

som inte behärskar dessa språkliga kvaliteter kommer att bedriva en undervisning på helt olika 

abstraktionsnivåer samtidigt, utan koppling till varandra. (Löwing, 2004, s. 140) 

Löwing påpekar även att läraren väljer utifrån givna ramar, undervisningens innehåll 
och modeller för att organisera sina lektioner. Denna organisation sätter i sin tur prägel 
på hur väl kommunikationen kan fungera meningsfullt (a.a.). En mindre god planering 
av lektionerna, kan bidra till sämre kommunikation, och därmed går det undervisade 
målet förlorat. Att läraren och eleverna har ett gemensamt språk är en annan viktig för-
utsättning för en god kommunikation. Risken att tala förbi varandra är annars stor. Detta 
kan bli till ett dilemma för läraren, då denne måste vara överens med eleverna om en 
korrekt terminologi för vissa begrepp. Ett vardagligt språk kan lätt bli för tvetydigt. 
Trots detta, menar Löwing (a.a.), använder läraren det vardagliga språket alltför ofta. 
Det i sin tur bidrar till en försvåring att förstå begreppen och tillägna sig ett relevant ma-
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tematiskt språk. Att elever ska ”söka kunskap själva” bör inte få den konsekvens att lä-
raren abdikerar från sin undervisande roll, till att bli en handledare som hjälper till när 
behov uppstår. I sin studie fann Löwing (a.a.) att många lärare lät eleverna arbeta myck-
et självständigt, och motivation var att  

         ”…det skulle vara så för att eleverna konstruerar ju sin kunskap själva.” 

Det faktum att eleverna bara kan konstruera den kunskap som de exponeras för (Marton & Bo-

oth, 2000) och att läraren därvid har ett avgörande ansvar, var det ingen av lärarna som lyfte 

fram. Min förklaring till detta är att lärarna tagit till sig intentionerna i läroplanen och den peda-

gogiska debatten på en ytnivå (Stigler & Hiebert, 1999). Läroplanen lyfter fram inlärningens 

konstruktivistiska perspektiv, något som lärarna inte verkade uppfatta eller åtminstone inte för-

mådde överföra till praktisk undervisning. (Löwing, 2004, s. 257) 

Undervisningsmiljön måste således möjliggöra en god kommunikation med alla elever, 
och lärarens uppgift är att bygga en bro mellan det informella matematikspråket och det 
formella matematiska språket. Detta går endast om god kommunikation sker. I sin slut-
diskussion påpekar Löwing (a.a.) att lärarna ofta känner till språkets viktiga betydelse i 
teorin, men har svårigheter att omsätta det i praktik. 

Kommunikationens betydelse vid inlärning är till stor del grundade i teorier om lärpro-
cessen. Både Dewey och Piaget betonar att förståelsen är viktig för inlärningen. Dewey 
menar på att teori, handling och tanke går ihop. Kunskap måste inneha någon form av 
verklighetsanknytning, och kommunikationen är först och främst ett socialt instrument, 
vilket gör att språket blir ett redskap för att ta del av andras idéer (Dewey, 1897/1994). 
Piaget är företrädare för den kognitivistiska traditionen. En grundläggande tanke i Pia-
gets syn på utveckling är att människan i samspel med omvärlden ständigt regleras ge-
nom två verkande processer; assimilation och ackommodation (Säljö, 2000). I ett piage-
tanskt perspektiv utvecklas tanken oberoende språket, där språket har funktionen att ta 
in information, assimilera, men endast då informationen människan mottager stämmer 
överens med de kognitiva strukturer vi har inuti oss (a.a.). 

Johnsen Høines (2000) tolkar Vygotskij där han talar om ett språk av första och andra 
ordningen. Språk av första ordningen är ett inre språk där begreppsinnehåll finns. Det 
språk som inte är i direkt kontakt med begreppsinnehållet, kallas för språk av andra ord-
ningen. Det språket kräver en översättning och omstrukturering, vilket sker under en 
kortare eller längre tid hos individen (a.a.). På senare tid har språkets betydelse för lä-
randet fått ett uppsving vilket gör att Vygotskijs teori blir intressant då han har stort fo-
kus på språkligt tänkande enligt Øzerk (1998). En teori är dock en abstrakt modell av 
verkligheten. Genom denna modell kan vi fånga en bild av verkligheten. Detta innebär 
att Vygotskijs teori inte kan ses som den enda sanna beskrivningen av verkligheten, 
utan är snarare ett redskap som beskriver vissa aspekter av den (Johnsen Høines, 2000). 
Vygotskijs fokusering på spontana och akademiska begrepp och förhållandet mellan 
dessa kan kasta ljus på vårt undersökningsområde.  
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Vygotskijs syn på språk och kommunikation i en 
sociokulturell teori.  

Ett sociokulturellt perspektiv utgår från att människans sociala handlingar inte här-
stammar från genetiska eller biologiska förutsättningar utan i stället förklaras dessa ut-
ifrån människans språkliga och kulturella erfarenheter. Mänskligt tänkande och hand-
lande är situerade i sociala kontexter, vilket betyder att människans handling i ett sam-
manhang är beroende på hur människan uppfattar den situation hon befinner sig i (Säljö, 
2000). Skillnaden mellan att tänka och att tala i ett sociokulturellt perspektiv är att när 
människan tänker utgör vi en tyst, inre process som ingen annan än vi själva kan följa 
men när vi talar pågår en yttre aktivitet som medför sociala strukturer och spelregler för 
hur man kommunicerar med andra i en interaktiv situation. Något som är viktigt i ett 
sociokulturellt perspektiv är att tanken är lika naturlig i en kollektiv process som den är 
inuti människan, där man menar att det som håller samman ett samtal är att vi ger och 
att vi tar mellan varandra och att vi tänker i grupp. Genom att vi människor har en insi-
da och en utsida re-presenterar vi världen för oss själva och för andra människor med 
samma redskap, där man re-presenterar problemet med sig själv och för andra genom en 
språklig aktivitet. Tänkandet sker genom att man upprätthåller en förståelse för vad som 
sker och vad problemet innebär samtidigt som man delar med sig av sin förståelse till 
andra genom kommunikationen (a.a.).  

Vad människor säger, skriver eller gör är alltid kontextuellt bestämt och uttrycker inte endast 

deras inre tankevärld eller begreppsförståelse. (Säljö, 2000 s. 115) 

Tänkandet i ett sociokulturellt perspektiv är former av kommunikation som människan 
stött på och förvärvat till sitt eget i olika sammanhang och använder det sedan för att 
hantera situationer i framtiden, vilket gör att tanken och kommunikationen hör ihop. 
Kommunikation fungerar hos människan genom två sidor. Den ena är utsidan som är 
vänd mot andra människor, den andra är insidan, och fungerar mot oss själva och vårt 
eget tänkande (a.a.). 

Strandberg (2006) och Øzerk (1998) har tolkat Vygotskij syn på språk och kommunika-
tion vilket vi utgår från nedan. 

Aktiviteter människor emellan handlar enligt Vygotskij om att man skapar ett lärande 
och en utveckling. Aktiviteter är något som människor gör tillsammans, och människans 
inre processer är något som är orsakat av den yttre aktivitet människan ständigt är in-
blandad i vilket utgör en grund för lärande. Inom de sociala processer som återfinns i 
Vygotskijs teorier menar man på att människan förvärvar kunskap tillsammans med 
andra för att sedan kunna använda kunskapen själv. Vygotskij talar om ett lärlingssy-
stem vilket han ofta återkommer till och kallar för ”utvecklingens allmänna lag”, där ut-
veckling gör sig synlig två gånger, först på en social nivå tillsammans med andra och 
sedan på en individuell nivå där den senare sker som tankearbete inom individen. I de 
yttre aktiviteterna finns det hjälpmedel i form av medierade verktyg, artefakter, som 
hjälper människan i de sociala sammanhang den befinner sig i. Vygotskij hänvisar inte 
till att samspelet är något som enbart ger stöd till lärande och utveckling utan menar på 
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att samspelet är lärande och utveckling. I detta samspel lyfts språkets stora betydelse, 
genom att vi kommer i kontakt med andra människor med hjälp av språket som socialt 
verktyg. Språkliga verktyg ger oss med hjälp av interaktion ett ökat lärande (Strandberg, 
2006). 

Sociala interaktioner förser barnet med ett språk. Till att börja med har språket en kommunika-

tiv och social funktion för att sedan även ha en individuell och intellektuell funktion. Det vi gör 

när vi pratar med varandra skapar ett råmaterial, bildar underlag för vårt inre samtal, det vi i 

dagligt tal kallar tänkande. (Strandberg 2006 s. 48) 

Vygotskij menar vidare att en av språkets viktigaste funktioner är att främja kommuni-
kationen. Kommunikationen utgör en grund för att vi ska kunna dela våra tankar samt 
att kunna språkliggöra dessa. Hur en utveckling av abstraktionsförmågan på ett teore-
tiskt och ett praktiskt plan kan ske, beror på hur väl utvecklat språket är hos människan. 
Ett väl utvecklat språk blir viktigt när människan tvingas att tänka och resonera. Språket 
utgör ett verktyg som gör att man inte bara kan kommunicera med sig själv utan även 
med andra (Øzerk, 1998).  

Vygotskijs syn på språk är att tanke och språk är oskiljaktiga. Vygotskij avser med detta 
att barnens tanke först befinner sig på ett icke-verbalt stadium samtidigt som barnens tal 
i en första fas befinner sig på ett icke-intellektuellt stadium. Att tanken och språket är 
oskiljaktiga förklarar Vygotskij med att de senare blir till ett med varandra och väljer 
därför att tala om språkligt tänkande i stället för att benämna dem var och en för sig. Det 
är barnets kognitiva utveckling som hänger samman med hur väl barnet klarar av att ta 
sig an tänkandets sociala medel, nämligen språket. Där de erfarenheter barnet upplever 
inom den sociokulturella ramen är de erfarenheter som spelar en viktig roll för barnets 
språkliga utveckling (Øzerk, 1998).  

Begreppsutvecklingen är central och viktig i Vygotskijs syn på språkutvecklingen. Ut-
vecklingen av begreppen är en aktiv del av de intellektuella processer som äger rum ge-
nom kommunikation, förståelse och problemlösning. När barnen arbetar aktivt att finna 
lösningar på problem sker ständigt utveckling av begreppen (a.a.). 

Det innebär att användningen av orden som funktionella redskap är nödvändigt för såväl be-

greppsbildning som tänkande i begrepp. (Øzerk.1998, s.84) 

Vygotskij använder sig av två kategorier gällande begreppsbildningen, spontana be-
grepp och akademiska begrepp. De spontana begreppen innehåller ett samtalsspråk som 
används i informella samtal som avser vardagslivets kommunikation. De akademiska 
begreppen är de begrepp som återfinns i läroböcker, fackdiskussioner och akademisk 
orienterade skrifter och som används i abstrakta, teoretiska idéer (a.a.). De spontana be-
greppen är osystematiska begrepp på grund av att de är begrepp som är omedvetna från 
människan. Spontana begrepp utvecklas genom att det går från det konkreta till det ge-
nerella. De akademiska begreppen är enligt Vygotskij de begrepp som är medvetna från 
människan och därför finns det systematik i dessa begrepp. De akademiska begreppen 
går från ett generellt plan till ett konkret plan. De spontana begreppen menar Vygotskij 
rör sig;  

”upward” towards greater abstractness.(Øzerk, 1998, s. 85) 
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och banar på det sättet väg för de akademiska begreppen. (Figur 1). Förhållandet be-
skrivs mellan dessa begrepp av Vygotskij att de rör sig vertikalt mot varandra och på-
verkar varandra ömsesidigt. Relationen mellan begreppen är att de påverkar varandra i 
utvecklingen. Det ena utesluter inte det andra utan har ett kompletterande förhållande 
sinsemellan (a.a.) 

Figur 1. 

Akademiska
begrepp

Generell

Konkret

Spontana
begrepp 

De spontana begreppen har till en början ett konkret innehåll men i ett ömsesidigt möte mot de akademis-

ka begreppen går de spontana begreppen mot en högre abstraktionsnivå.  
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Metod 

I detta avsnitt visas hur vi kom i kontakt med de lärare som studien vilar på och 
hur vi genomfört den. Vi kommer även att visa hur vi behandlat vår data, och se 
vilken tillförlitlighet den har samt titta på vilka etiska krav som krävs att man till-
godoser i studien.  

För att ta reda på den enskilda lärarens uppfattning kring kommunikation i matematik-
ämnet användes individuella intervjuer. Genom att frågeställningarna berör både synen 
på kommunikation och vilket matematikspråk lärarna använder sig av i sin undervisning 
med eleverna är även observationer intressant att studera. Observationerna är öppna, där 
de deltagare som studerats är medvetna om och har accepterat att vi befunnit oss där för 
att göra en kartläggning av det fenomen som ska studeras (Krohn & Magne, 1997). För 
att försöka få en så bred bild som möjligt av hur lärarna använder sig av kommunikatio-
nen i sin undervisning samt hur de uppfattar kommunikationens betydelse i matematik-
ämnet binds metoderna öppen observation och individuell intervju samman. Med hjälp 
av denna metodtriangulering kan vi se till lärarens undervisning i ett kommunikativt 
syfte samt att lyssna på lärarens uppfattning i intervjun om kommunikation och mate-
matikspråk i matematikämnet. För detta anser vi att en kvalitativ studie är mest lämpad 
för vårt syfte. Lärarna som intervjuats kallas för, de intervjuade lärarna eller endast lära-
re istället för respondenter. Lärarna får också de fiktiva namnen Ada, Beda och Cilla för 
att vi ska kunna skilja dem åt. I skola A, tillkommer även lärare D under en kortare se-
kvens, som får det fiktiva namnet Disa. 

Urval 
De tre utvalda lärarna arbetar på olika skolor inom samma kommun. Lärarna blev till-
frågade personligen i en första fas där vi berättade om studien. Vid senare tillfälle 
skickades det ut ett brev till de utvalda lärarna där vi ställde frågan om det var möjligt 
att genomföra denna studie vid flera observationstillfällen och med en efterföljande in-
dividuell intervju. (Bilaga 1). I urvalet av lärare var det viktigt för oss att lärarna var ut-
bildade matematiklärare och att det undervisade inom ämnet. Det var även viktigt för 
oss att lärarna undervisade elever i år 4-6 för att kunskapsspridningen inte skulle bli för 
stor. De visade sig att samtliga intervjuade lärare undervisade i år 5. Elevantalet varierar 
mycket på grund av att skolorna är av olika storlek och pedagogisk inriktning. 

Presentation av de utvalda lärarna 

Ada arbetar i en kommunal skola. Adas klass består av 19 elever i år 5, för vilka hon va-
rit klasslärare i två år. Ada har arbetat som lärare i nästan 20 år och var till en början fri-
tidspedagog men har vidareutbildat sig till 1-3 lärare. Ada har även kompetens att un-
dervisa i matematikämnet upp till år 9 då hon kompetensutvecklats inom matematikdi-
daktik. 
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Beda arbetar i en kommunal skola i år 5 som består av 25 elever. Beda har sin lärarut-
bildning inom åldrarna 1-7 i matematik och naturorienterade ämnen varav 15 poäng är 
inom matematikdidaktik. Beda har arbetat i 10 år och är nu klasslärare för den observe-
rade klassen sedan två år tillbaka. 

Cilla arbetar i en Montessoriinspirerad friskola som arbetar åldersintegrerat. Där under-
visar hon 42 elever i år 3-6 inom sina ämnen. Cilla har sin lärarutbildning inom åldrarna 
1-7 i matematik och naturorienterade ämnen och har jobbat som lärare i 5 år. Cilla har 
läst 70 poäng matematik varav 30 poäng matematikdidaktik, vilket gör att hon har kom-
petens att undervisa upp till år 9. Cilla är inte Montessoriutbildad. 

Upplägg och genomförande 
Först utformade vi våra intervjufrågor i en manual och förberedde våra observationer i 
ett schema utifrån det observationsschema Löwing använder i sin avhandling (2004). Vi 
strukturerade schemat efter våra behov. (Bilaga 2). Därefter bestämdes vem av oss som 
skulle intervjua vilken lärare. Transkriberingsarbetet kring observationer och intervjuer 
har delats upp mellan oss, för att sedan tillsammans bearbeta dem. 

Observationer 

Observationerna genomfördes under två lektionstillfällen i matematik i varje skola. Un-
der observationerna användes observationsschemat som ett hjälpmedel för att lättare 
kunna urskilja den kommunikation som skedde under lektionen. Det var av vikt för oss 
att se vilket språk den observerade läraren använde i undervisningen. I observations-
schemat finns centrala begrepp representerade genom kolumner där bland annat det in-
formella och formella matematikspråket kunde urskiljas. Den första lektionen i matema-
tik inleddes på varje skola med en kort presentation av oss själva där vi redogjorde för 
eleverna vad det innebär att vara observatör och vad syftet med studien var. Observa-
tionsschemat gav oss en grund för de fältanteckningar som efter varje observationstill-
fälle skrivits ut. Observationerna har spelats in på kassettband. Dessa har transkriberats 
och är så fullständiga som möjligt. 

Observationer av matematiklektion 1 var hos Ada på 60 minuter och lektion 2 var på 35 
minuter. Dessa skedde som en dubbellektion, med rast emellan. Hos Beda var den första 
lektionen på 80 minuter och lektion 2, nästa dag varade i 75 minuter samt hos Cilla var 
matematiklektionen en dubbellektion på 90 minuter utan rast. Vid de två observations-
tillfällena på skola A var det 17 elever i år 5 närvarande. Det tillkom även 14 elever från 
år 4 vid genomgången. Under grupparbetet observerade vi 15 elever från år 4 och år 5. 
När vi genomförde observationstillfällena i skola B var det 25 elever närvarande. Vid 
observationstillfället i skola C var det 9 elever närvarande.  

Intervjuer 

Efter avslutad observation på varje skola genomfördes en individuell intervju med den 
lärare som observerats. För att vara säkra på att intervjun skulle ge så öppna svar som 
möjligt och där lärarens uppfattning om fenomenet ställs i fokus var intervjun ostruktu-
rerad, vilket innebär att den som blir intervjuad bestämmer vilken struktur svaret skall 
inneha (Trost, 2005). Eftersom studiens syfte är att undersöka lärarens uppfattning om 
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språket och kommunikationens betydelse för matematikämnet var öppenhet viktig. In-
tervjun gick ut på att förstå hur den intervjuade tänker och känner samt vilken föreställ-
ning den intervjuade har kring matematikspråk och kommunikation (a.a.). Trost (2005) 
menar på att man ska vara noga med hur begreppet struktur används. Eftersom vi hade 
en intervjumanual med oss till intervjutillfället kan även intervjun ha en viss grad av 
struktur eftersom grundfrågorna var strukturerade i en manual. (Bilaga 3). Intervjuerna 
har spelats in på kassettband. Dessa har transkriberats och är så fullständiga som möj-
ligt. 

Bortfall 

Vid observation hos Cilla var det endast möjligt för oss att komma och observera en 
matematiklektion då Cilla hade varit sjuk en längre tid. Vid denna observation hade ele-
verna en utomhuslektion i matematik vilket gjorde det svårt för oss att använda band-
spelare utan får förlita oss på de fältanteckningar vi har gjort. Cilla arbetar åldersintegre-
rat, men undervisade enbart en del av elevgruppen denna lektion, vilket reducerade 
elevantalet till 9 elever. Då Disa, på skola A, enbart benämnts i sammanfattningen av 
observationerna men inte i intervjun, finns därför Disa inte med i presentationen av de 
utvalda lärarna.  

Hur har vi påverkat processen 

Vid den individuella intervjun är vi medvetna om att vi kan ha påverkat de intervjuade 
lärarnas svar och resonemang kring hur de ser på matematikspråket och kommunikatio-
nen i matematikundervisningen. Vi anser oss ha en stor förförståelse inför begreppet 
”att tala matematik” och att vikten av att kommunicera i undervisningen är betydelsefull 
för oss, vilket kan ha påverkat vårt sätt att ställa intervjufrågorna. Detta kan komma att 
visas genom att våra intervjufrågor blir ledande och att i våra frågor syns den förståelsen 
inför hur matematik och språk hänger samman. Innan studiens start, hade vi också förut-
fattade meningar från det vi mött i vår tidigare verksamhetsförlagda utbildning, där ele-
verna ofta räknade mekaniskt och tyst enskild räkning. Vi är även medvetna om att vis-
sa lärare kan uppfatta observationen som påfrestande och det är därför viktigt att vi är 
särskilt medvetna om detta, då vi går in och tar del av lärarens lektioner och dennes för-
hållningssätt. 
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Materialbearbetning 
I hanteringen av data från observationer och intervjuer har dessa transkriberats utifrån 
de bandinspelningar som genomfördes vid varje tillfälle. Transkriberingarna är gjorda 
så att fraser som stön, stolskrap, hostningar och hummanden tagits bort. Likaså säker-
hetsställes namn och uttryckssätt så att konfidentialiteten inte upphävs. Observerings-
scheman från varje tillfälle är renskrivna och har bearbetats i det syfte att kunna jämfö-
ras med transkriberingen av observationerna för att få en större reliabilitet i arbetet. I re-
sultat- och analyskapitlet beskrivs delar av transkriberingen från observationerna och 
kommunikationen citeras i en viss omarbetning om det krävs, för att det ska passa ett 
skriftspråk. Intervjun kommer att hanteras på liknande sätt som observationerna där vi 
sammanfattningsvis redogör för vad som sagts. Trost (2005) diskuterar hur man ska be-
handla talspråket i sin studie och menar på att det kan vara oetiskt att citera talspråket i 
studien. Talspråket kan mycket väl anses som ett annat språk än det skrivna. Vi kommer 
i möjligaste mån se till att citaten och sammanfattningarna speglar det som de intervjua-
de och observerade säger trots omarbetning till ett skriftspråk.  

Frågeställningarna har varit utgångspunkten när vi beskrivit vår data. I en första fas har 
data skrivits ut på papper för att få en större överblick. Med hjälp av de utskrivna tran-
skriptionerna av observationer och intervjuer samt observationsschemat har vi med un-
derstrykningspenna letat efter det som är av intresse för vårt syfte och de frågor vi valt 
att undersöka. I en andra fas har observationsschemat jämförts med den kommunikation 
som framkommit på banden av observationerna för att få fram tid, sändare och mottaga-
re till kommunikationen. Gällande observationer och intervjuer beskriver vi endast det 
som har relevans för syfte och frågeställningar, övrigt omnämns inte. Om två av de tre 
lärarna framhåller exempelvis att kommunikation är viktigt i ett visst sammanhang, så 
behöver det inte betyda att den tredje inte tycker det. 

I analysen har vi arbetat efter delmoment av en helhetsanalys (Krohn & Magne, 1997). 
Som första fas har vi metodiskt läst igenom varje enskild intervju samtidigt som vi note-
rat det som var viktigt utifrån våra frågeställningar. Därefter valde vi att kategorisera ut-
valda delar av vår data. Intervjuerna och de öppna observationerna är analyserade ut-
ifrån en abduktiv metod, vilket innebär att kategorierna vuxit fram både före och efter 
datainsamlingen och bygger på studiens syfte. Den kvalitativa forskningsgrunden utgår 
från en induktiv metod, dock ifrågasätts en sådan bestämd uppdelning av vissa forskare.  

När det gäller den kvalitativa forskningen, gör Svensson & Starrin (1999) gällande, att det sna-

rare handlar om abduktion än induktion. Med detta avser de ”en ständig växelverkan mellan 

observationer och idéer och mellan delar och den ”framväxande helheten” ”. (Kullberg 2005, s. 

54)  



  

20

 
Tillförlitlighetsfrågor 
Reliabiliteten i vår studie kunde ha varit större om vi använt oss av fler observationer. 
Likaså anser vi att reliabiliteten och validiteten skulle ha blivit större om de intervjuade 
fått ta del av transkriptionen av kassettbanden då de hade kunnat förtydliga det som 
sagts. Genom att vi sätter samman observationer med intervjuer, ökar dock reliabiliteten 
då vi använder flera sorts data. Reliabiliteten ökar även då vi båda medverkat vid samt-
liga observationer, och därefter jämfört våra observationsscheman (Kullberg, 2004). I 
intervjuerna förekom det ibland alltför ledande och överflödiga frågor. Detta har lett till 
att delar av intervjun ägnades åt att tala om något annat än det som var syftet, därav 
sviktar validiteten då intervjun inte alltid nådde fram till det som undersöktes. Intervju-
erna som helhet visade sig vara en stor osäkerhet från vår sida då vi efter intervjutillfäl-
lena upptäckte att dessa inte var så ostrukturerade som vi hoppats på, vilket påverkar re-
liabiliteten. En lärare hade förberett vår ankomst, vilket kan visa sig ha betydelse i ana-
lysen, detta på grund av tidigare kännedom om klassen. De övriga två bedrev undervis-
ning som vanligt, utan anpassning för vår skull. Det går inte att dra några generella slut-
satser av de resultat vi fått fram. De data vi fått fram är specifika för de lärare som in-
tervjuats och klasser som observerats.  

Etiska aspekter 
Vi har varit noga med att dölja vilken skola de observerade och intervjuade lärarna arbe-
tar på. Lärarna behandlas konfidentiellt, vilket innebär att deras identitet inte kommer 
att röjas eller kunna bli igenkänd av dem som läser studien. Vi är dock medvetna om att 
dessa lärare kan bli igenkända av kollegor på den skola de arbetar på, om dessa kommer 
i kontakt med studien. Det är även de intervjuade medvetna om. De intervjuade lärarna 
kommer också att kunna känna igen sig själva, samt sin skola i vår studie. Lärarna har 
blivit informerade om att de har rätt att självständigt bestämma, hur länge och på vilka 
villkor de ska delta samt att de kunde avbryta sin medverkan när som helst. Efter tran-
skriptionen av observationen och de individuella intervjuerna kommer kassettbanden att 
hållas inlåsta och därefter blir förstörda när detta examensarbete är färdigt. När det gäll-
er eleverna som har varit deltagande under observationerna förblir de avidentifierade. 
Intervjufrågorna är genomlästa och kommenterade av andra personer för att frågorna 
inte ska misstolkas eller kränka de lärare vi intervjuar. Vi har fått tillåtelse av rektorer 
och lärare att genomföra ljudupptagningar för studien.  
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Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultat och analys utifrån det insamlade datamateria-
let.  

Från observationerna redovisas sekvenser, där frågeställningarna blir synliga. Intervju-
erna redovisas sammanfattningsvis utifrån citat som är relevanta för syfte och fråge-
ställningar. Resultatet redovisas från varje skola separat. Det innebär att observation av 
skola A och intervju av Ada presenteras först, därefter följer samma mönster för skola B 
och skola C.  

Resultat av observationer och intervjuer 

Skola A, observation 

De lektioner som observerades i skola A, handlade om geometri. De två lärarna, Ada 
och Disa höll en gemensam genomgång, där eleverna fick information kring uppgiften. 
Uppgiften gick ut på att eleverna i grupp, med representanter från både år 4 och 5, skul-
le räkna ut arean på samtliga geometriska figurer de fått i små askar, och summera des-
sa. Därefter skulle grupperna rita en egen geometrisk figur med samma area som sum-
meringen av den första uppgiften. Disa gick efter genomgången till annat klassrum. Vi 
blev kvar i det ursprungliga klassrummet, tillsammans med Ada och tre arbetsgrupper. 
Ett av Ada och Disas syften med lektionerna var att de äldre eleverna skulle hjälpa de 
yngre eleverna, via muntlig kommunikation. Nedan följer några sekvenser av den 
kommunikation som skedde i klassrummet (Placeringskarta, bilaga 4a). 

08.45 (efter 15 min. av lektion 1) 

Ada visar en ask med små färgglada platta geometriska figurer i plast, och håller upp 
några av dessa och frågar eleverna vilken geometrisk figur det är. 

Eleverna svarar i kör 

Alla: En kvadrat. 

Ada: Bra! Är detta en rektangel? 

Alla: Nej, det är en kvadrat. 

Ada: Den här då. Vilken geometrisk figur är detta? 

Alla:  Triangel.  

Ada förklarar att dessa figurer finns i olika storlekar. Det finns alltså flera storlekar av 
kvadrater, rektanglar och trianglar i askarna. 

P30:  Var är cirkeln? 

Ada:  Cirkeln har vi plockat bort för tillfället. Den ska få vila. Den kommer vi att arbeta med sen, 

vid annat tillfälle. 

Ada:  Uppdraget är att räkna ut arean på varje figur.  
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Många elever visar osäkerhet genom suckar och stön. 

Efter detta följer en längre stund där social och reglerande kommunikation är i fokus. 
En gruppindelning sker, och vad gruppledare innebär tar upp stor del av lektionstiden. 
Eleverna sätter sig i grupper, varpå några går in i klassrummet bredvid. Askar delas ut. 

09.00 (efter 30 min. av lektion 1) 
F2: Får man rita? 

Ada: Absolut! Testa olika strategier. 

Ada: Titta här på ditt papper. Varje ruta är en kvadrat. Gör man så här, blir det ingen kvadrat. 

Testa olika! 

F2 ritar och visar för läraren.  

Ada: Ja, just det. Sen tar du plus 4. Fundera och klura på vad ni kommer fram till.  

Alla i gruppen räknar högt, 24, 25, 26. 

Ada: 26 vadå? 

Ada:  Vad är betydelsen av 26. Visa vad ni kom fram till! (Ada vill att eleverna ska förstå 
att det är 26 cm2. Förf. anm.)  

Ovan är ett exempel av en sekvens som återkommer under lektionen, där läraren, efter 
att eleven ber om hjälp försöker få denne att tänka efter själv eller ta hjälp av gruppen. 

09.18 (efter 48 min. av lektion 1) 

Ada:  Tänk på att alla ska vara delaktiga, så ni kan reda ut vem som har gjort vad när ni redovi-

sar. 

P15:  Kan man ställa basen hur som helst? 

F13:  Ja men hur ska vi göra med komma? Förra gången räknade vi med komma. 

F13:   5 gånger 5 blir 25. Det här är 4,9. Vad gör vi? (Ada står bredvid och hör problemet 
med decimaltalet, och kommenterar därefter till hela klassen. Förf.anm.) 

Ada:  Om det blir krångliga mått, som till exempel 3,2 då tycker jag ni ska avrunda till 3, eller så. 

P10:  Men vår grupp har räknat med decimaler. 

Ada:  Då räknar ni på det ni räknat. Det viktiga är att du motiverar ditt svar. (Ada vill att ele-
verna ska förklara hur de kom fram till sin lösning, och varför de anser 
den vara den bästa. Vägen till lösningen blir viktig. Förf. anm.) 

10.00 (Start av lektion 2) 

Eleverna sätter sig i sina grupper och börjar arbeta med geometriuppdraget från lektion 
1. Vid bord 1 (Bilaga 4a) samtalar man om hur arean räknas. 

Ada: Varför tar du 4 gånger 4? 

F4. För att räkna ut insidan på figuren, då tar man 4 gånger 4.  

Ada:  Ja, men vad är det man mäter när man tar 4 gånger 4? 

F4: Jag tror man mäter insidan. Man tar arean. 

Ada:  Vi säger att den inte är jämn då?  

Ada håller upp en rektangel. 
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Ada:  Den är inte 4 gånger 4, eller hur? Den här har 5 centimeter, och det är 1 centimeter till, 

eller hur? Och den här sidan, är 1 centimeter kortare. (Syftar på kvadraten med si-
dorna 4 cm. Förf. anm.) Vet vi att den här är 3, och den är 5, då gäller det att räkna ut 

arean. Då tar man den korta sidan gånger den långa sidan. När du har en som är lika, då 

tar man fortfarande sidan gånger sidan. Precis på samma sätt, eller hur? Då får man are-

an. Omkretsen mäter man ju runt om. Det är skillnaden, är du med på det? 

F4 Ja.  

Det Ada gör ovan är att visa hur arean räknas ut på två olika geometriska figurer. 

Nedan är en sekvens med kommunikation mellan två elever, där en flicka (F4) i år 4 
inte förstår hur en triangels area räknas ut. En flicka (F3) i år 5 försöker förklara med 
hjälp av muntlig kommunikation, papper och sax genom att klippa till en kvadrat, vika 
den på hälften och klippa isär. 

10.15 (efter 15 min. av lektion 2) 
Ada: Basen gånger höjden delat på 2 är triangelns formel. Om jag nu tar basen gånger höjden 

och delar på 2. Kan du, F3, ta i uppdrag att berätta om varför jag ska dela den på 2?  

F3 förklarar för F4.  

F3 Ok. Det är svårt att förklara. Jag tar ett papper. Kan du hämta en sax? 

F4 Ja 

F3 Alltså, tänk dig så här. Den här är hälften av vad en rektangel är. (Visar en triangel 
genom att föra fingret som en diagonal över pappret. Förf. anm.) 

F3 Det blir inte så rakt. Men om man tänker att man plussar ihop de här två delarna (F3 
klipper först en kvadrat av A4-pappret, därefter klipper hon två trianglar 
som blir lite sneda. Förf. anm.), då blir det ju hälften av det hela från början. Efter-

som det är en triangel, så är det hälften av en kvadrat, och då måste ju du dela den på 

två, eftersom den är en triangel. (Det är triangelns area som ska räknas ut. 
Förf.anm.) 

F3 Du måste dela den på hälften. Ser du skillnaden, det här två delarna tillsammans är ju lika 

(Som helheten, kvadraten. Förf. anm.) och därför delar man den på två. Förstår 

du?  

F4 nickar. 

Ada Det är väl kul att kunna? (Ada kommenterar till F4, och menar att F3 fått en 
bra beskrivning för att senare kunna redogöra varför man dividerar med 
två, vid uträkningen av triangelns area. Förf.anm.)  
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Skola A, intervju 

Ada anser att när eleverna kommer till år 4, från år 3, har de ofta dålig förståelse inför 
matematiska fenomen som exempelvis tals olika värde: 

De behärskar enbart ett mekaniskt räknande, och det blir ett handikapp för dessa elever. (Ada, 

2007-04-18)  

Det formella matematikspråket för Ada, är ett språk som behöver väckas och förtydligas 
för eleverna, och framförallt som lärare använda det själv.  

Olika begrepp måste jag som lärare föra in hos eleverna. Det kan ske genom att jag frågor ex-

empelvis vad hör ihop med addition, och vilka ord förknippar man med addition? (Ada, 2007-

04-18)  

Adas syn på det informella matematikspråket är att man måste använda sig av det, för 
annars förstår man inte varandra inom matematiken. Ada vill utgå från barnet, för att 
kunna förklara vad hon vill få fram, och då finns en självklar koppling mellan det for-
mella och informella matematikspråket. Hon kan använda sig av ett främmande ord, 
som hon direkt översätter till hur barnen skulle ha sagt. 
Ada anser att läraren ska använda ett formellt matematikspråk redan i tidigare åldrar, så 
som år 1-3. 

Du gör inte barnen en tjänst genom att sänka ordvalen i enklare termer. Det är viktigt att lyfta 

ordförråd tidigt, så att det sker en utveckling. (Ada, 2007-04-18)    

Ada använder sig av något som de i klassen skämtsamt kallar för ”fuskpärmen”. Det är 
elevernas egna anteckningsblock där de med egna ord skriver och förklarar matematiska 
definitioner för sig själva. Eleverna kan titta på sina anteckningar när de stöter på svå-
righeter inom matematikämnet. Har eleven gjort tydliga anteckningar, så förstår eleven 
lättare. Detta anteckningsblock har ibland tillåtits vid prov, därav namnet ”fuskpärm”. 
Ada menar på att eleverna sällan behöver använda ”fuskpärmen” eftersom det eleverna 
formulerat med egna ord, kommer de även ihåg. Eleverna har befäst kunskapen genom 
sina ord.  

Ada använder lärobok i sin undervisning, men eleverna ligger på olika nivå. Gemen-
samma genomgångar sker, oavsett var eleverna ligger i kapitlet där Ada förklarar ett 
visst område. Det kan vara nytt för eleverna, eller fungera som en repetition för de som 
kommit långt. Ada anser sig använda muntlig kommunikation ofta i sitt klassrum. 
Kommunikationen kan te sig på olika sätt. Viktig för Ada är att finnas där för barnen 
och förtydligar att det som barnen ska lära sig kan ske på olika sätt. Ada ger ibland ut-
maningar som väcker tankar, vilket bidrar till gruppdiskussioner kring ett matematiskt 
problem. Gruppmedlemmarna redovisar för varandra hur de tänkt.  

Sen fick de redovisa sina tankar för varandra, för det är ju inte bara jag som har en massa tan-

kar. Utan barnens tankar är viktiga, hur de kommer och når fram till lösningar, även för att 

väcka någon elev som inte förstår mitt språk utan kompisens språk. (Ada, 2007-04-18)  
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Skola B, observation 

Den första lektionen som observerades på skola B handlade om aritmetik. Beda höll en 
genomgång av den läxa som eleverna hade till lektionen. Eleverna har tydliga mål för 
vad de ska uppnå och förstå kring varje kapitel. Genomgången var till för att befästa 
läxan och se om eleverna förstått. Den andra lektionen frångick Beda läroboken, hon 
höll istället en lektion där eleverna fick diskutera och praktisera okända tal med var-
andra och gemensamt i klassen. Uppgiften gick ut på att hitta den matematiska lösning-
en i ett hemligt paket. Ett tal stoppades in i paketet, och ut kom ett annat tal. Vad hade 
skett inuti paketet? (Placeringskarta, bilaga 4b).  

12.45 (Lektion 1, 15 min. av lektionstid) 
Beda.  Vad är addera? 

P12 När man plussar. 

Beda Precis, addition. 
Beda Ett tal med decimal, vad är det för något? 

F2 Det är till exempel ett tal med en siffra efter ett komma, exempel 5,3. 

Beda Ett tal som ligger mellan två heltal. 

Beda Subtrahera, vad betyder det? 

P10 Vet inte (Efter P10 svarat, vänder sig Beda till P12. Förf.anm.) 
P12 Minus 

Beda P10, jag tror du vet det. (Beda återkopplar till P10, som sagt att han inte visste. 
Förf.anm.)  

Ovan är en sekvens där läraren förhör eleverna för att se deras förståelse kring olika  
matematiska begrepp.  

13.00 (efter 25 min. av lektionstid) 
Beda: Hur många tycker det är svårt med kort division, upp med en hand? 

De sätten vi fått se på tavlan är lite krångliga tycker jag. Finns det ett enklare sätt? 

Flera elever har visat sina lösningar på tavlan där olika sätt att räkna kort division kom-
mit fram. Ytterligare en elev kommer fram och visar sin strategi på tavlan efter att Beda 
ovan efterlyst en enklare strategi. 

F10 385, då tänker jag 35 istället sen lägger jag den här trean ovanför där, och så tar jag 35 

delat i 5. (Eleven börjar räkna på 35 istället för 38, och sätter 3 som minnes-
siffra. Förf. anm.) 

Beda Alltså, 38 i 5 går väl egentligen, för det har du ju skrivit här. 

F10 Jag la upp 3 där, som minnessiffra. 

Beda Den där lilla 3 som F10 har i delrest är en minnessiffra. Det är en delrest, förstår ni? 

Alla: Ja, kanske, ja lite. 

Beda Egentligen ska man ju göra något med den, men det blir ett decimaltal då, och du ska inte 

räkna så. (Beda vill inte att de ska börja räkna kort division med decimal, 
utan ha förståelsen för kort division innan de ger sig an svårare tal. 
Förf.anm.) 
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10.20 (Lektion 2, 10 min av lektionstid) Nedan följer några sekvenser kring lärare och 
elevers resonemang kring lösningar i ett hemligt paket. 
Beda Ni ska få ett paket av mig. 

P4 Är det ett mattepaket? 

Beda Det finns något hemligt i paketet. Det är hemliga har med matte att göra. När jag stoppar 

in ett tal i det, så händer något inuti paketet. När man öppnar paketet, så kommer det ut 

något annat. 

Läraren visar och förklarat på tavlan.  
Figur 2 

2 4

 

Beda Vad ska jag stoppa in istället? (Syftar till siffran 2, på figur 2 ovan, och vill 
stoppa in ett nytt tal. Förf. anm.) 

P8 3 

Beda Då kommer det inte ut 3, utan det kommer ut 6. 

Beda Vad ska jag stoppa in, P7? Säg ett tal. (Beda vänder sig till P7, för ett svar. Förf. 
anm.) 

P7 7. 

Beda Ok, 7. Du som klurat ut hur paketet fungerar, kan väl tala om vilket tal som kommer ut 

(Beda skriver på tavlan. 7 in i paketet, 14 kommer ut. Förf.anm) 
Beda Kan någon tala om hur paketet fungerar? F19, kan du berätta? 

F19  Gånger 2. 

Beda Gånger 2? (Beda vill att F19 ska ge en förklaring, inte bara svaret. Förf. 
anm.) 

F19 Alltså, det tal som stoppas in multipliceras med 2. 
Beda Precis, det tal som stoppas in multipliceras med 2, det var väl en enkel? Nu ska vi göra ett 

svårare paket.  

11.15 (35 min. av lektionstid.) 
En flicka visar sitt paket på tavlan, och klassen diskuterar kring olika lösningar. 
Beda Nu tror jag fler kommer på lösningen. (Beda ser/hör att många elever nu hittat 

lösningen för paketet och riktar sig till P23 som får förklara vad han 
kommit fram till. Förf. anm.) 

P23 Jag tror det först är minus 4, sen plus 0,1 

F14 Det är rätt tänkt, men…(Säger flickan vid tavlan. Förf. anm.) 
Beda Så här sa P23. Minus 4, plus 0,1. Sa någon något annat? 

P12 Jag sa 4,9. 

Beda Istället för 3,9 är det här? (Pekar på tavlan. Beda förklarar för klassen. Förf. 
anm.) 

Beda Om man först tar bort 4 och sedan lägger på en tiondel… är samma sak som att ta bort 

3,9. Eller hur? 
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P12 Nej. 

Beda Det är det väl. 

Beda Om man har 15, och tar 4 blir det 11. (Beda syftar på subtraktionen 15-4=11. 
Förf.anm.) Men, om man tar bort 3,9 blir det 11,1, eller om man har 15 och tar bort 4, 

som P23 sa, och sedan lägger till 0,1, så blir det också 11,1. Båda har rätt. Man får fram 

samma sak.  

11 20. (40 min av lektionstid)  

En pojke (P17) visar sitt paket på tavlan. Klassen försöker hitta lösningen, och resone-
rar. Pojken upptäcker vid tavlan, att han inte minns sin egen lösning, men elever och lä-
rare försöker hitta den. Här nedan följer några kommentarer i slutet av den diskussionen 
som visar på hur det informella och formella matematikspråket används.  

Beda Du tar talet och adderar med 10, och tar bort 1,0. Kan du inte lika gärna lägga till 9 istället, 

på en gång? 

P17 Nej 

Beda Du är med på att det är samma sak. Du delar med 2. Vad gör du sen? 

P17 Ni sa ju att jag skulle ta talet, delat med 2, plus 4,5, sa ni.  

Diskussionen fortsätter.  

Beda Det som P17 och F9 säger är samma sak. Men på två olika sätt. 

P17 När jag försökte räkna ut nollan, blev det inte som på tavlan. Alltså 0 plus 10 minus 1 delat 

på 2. Jaha… plus 10 minus 1… är likamed 3,5. Då hade jag ju rätt från början. (3,5 är 
svaret på elevens funktion, men framkommer enbart på tavlan, ej i muntlig 
kommunikation. Förf. anm.)  

Skola B, intervju. 

Beda menar på att det kommuniceras mindre matematik idag, jämfört med tidigare, och 
refererar till Kilborns artikel (2007). Beda anser att de flesta elever har ett formellt ma-
tematikspråk, men de använder det inte aktivt, utan väljer i första hand sitt informella 
matematikspråk. Beda försöker använda sig av både informellt och formellt matematik-
språk, men inser att det inte alltid blir så i praktiken, då språkbruket blir en omedveten 
handling. 

Säger jag bara subtraktion, då har jag tappat ett par elever. Använder jag båda orden, så har 

jag fått med mig allihop. (Beda, 07-04-19) 

Att kommunicera och tala matematik är en självklarhet för Beda där hon som lärare kan 
fånga upp om har förstått det de håller på med. Beda låter eleverna emellanåt redovisa 
sina läxor eller andra matematiska uppgifter för varandra på tavlan, och de flesta mate-
matiklektioner startas med en gemensam genomgång som kan variera i tid. De får då 
muntligen förklara hur det kommit fram till sina lösningar.  
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Eleverna lär sig mycket genom att lyssna på varandra. Det gäller att lära sig olika sätt att lösa 

problem. (Beda, 07-04-19) 

Bedas lektioner och läxor bygger på innehållet i den lärobok som klassen använder och 
talar om i klassrummet. Det finns bra övningar i lärarhandledningen, anser Beda, vilket 
gör att hon inte producerar egna uppgifter. I och med att läroplanen är tydlig kring språk 
och matematik, så borde utvecklingen i klassrummet gå mot mer kommunikation kring 
matematiken. Det kommer att synas i läromedlen framöver mer än i dag tror Beda.  

Skola C, observation 

Den observerade dubbellektionen handlade om skala. Läraren höll en gemensam 
genomgång med klassen kring dagens uppgift. Genomgången hålls inomhus, därefter 
gick läraren och eleverna ut på skolgården där uppgiften skulle genomföras. Uppgiften 
bestod av att eleverna gruppvis skulle rita upp en lägenhetsritning om ett rum och kök 
med krita på marken i naturlig storlek, för att sedan förminska till skala 1:100 på ett 
papper. Därefter skulle eleverna räkna ut arean på den lägenhet de ritat upp, både i na-
turlig skala, och förminskad. Fokus ligger på en av grupperna som består av 4 pojkar då 
vi kommit ut på skolgården. (Placeringskarta, bilaga 4b) 

12.45 (15 min. av lektionstid) Under gemensam genomgång. 
Cilla Då har jag tänkt mig en enkel skala att börja med. Del vill säga 1 meter, eller 100 centime-

ter i verkligheten ska bli 1 centimeter på detta papper. Är ni med? 

Alla Ja 

Cilla  Så om vi säger att den här lägenheten (Visar ritning på tavlan. Förf. anm.) är 8 

meter lång i verkligheten, hur många centimeter skulle det bli? 

Alla 800 centimeter. 

Cilla Men hur många centimeter på det här pappret? (Cilla syftar på hur många centi-
meter 8 meter blir på elevernas papper, om skala 1:100. Förf. anm.) 

P6 8? 

Cilla 8 centimeter. Om vi säger att den här är 5, nej 4 meter, då är det lika med? (Syftar på 
en annan sträcka. Förf. anm.) 

Alla 400 centimeter. 

Cilla 400 centimeter, och på pappret blir det då? 

Alla 4 centimeter.   

13.00 (30 min. av lektionstid) Ute på skolgården. 
Pojkgruppen har ritat upp en stor kvadrat på marken med hjälp av en planka.   

P6 Vad är 1 och 83 plus 1 och 63? Ok, det är 2 och 46 (Efter att han tänkt själv. Förf. 
anm.) 

Cilla Hur går det? 

P8 Vi har 2,46 och 3,72. Då saknas det 28. Nej, vänta, jag mäter ordentligt. 

P5 Här slutar strecket. Du måste börja mäta härifrån. (Eleverna upptäcker missta-
get, och rättar till. Förf. anm.)  
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13.10 (40 min. av lektionstid) 
P8 Var ska dörren vara? Hur stor ska den vara? Får man mäta.? (Eleverna ritar dörren 

platt på marken. Läraren kommenterar. Förf.anm.) 
Cilla Arean är ju golvytan. Dörren finns ju inte på ytan, den hänger i väggen. 
P7 Måste vi rita dörren? 

Cilla Gör en öppning för dörren, ni behöver inte rita den. 

P8 och P6 går iväg och mäter bredden på en dörr på skolbyggnaden, och ritar samma 
bredd som öppning. Pojkgruppen delar upp uppgiften emellan sig, där några ritar på 
marken, andra gör skalan på pappret.   

13.20 (50 min. av lektionstid) 
Cilla Glöm ej att skriva dit vilken skala, 1:100 (På pappret. Förf. anm.) 
P5 Hur lång var dörren? 

P8 1 meter  

P1 ritar in på pappret. 
P8 Omkretsen vet jag hur man räknar. Omkretsen är ju 18. (Kommentar efter diskus-

sion med Cilla hur man räknar ut omkrets. Förf. anm.) 
Cilla 18 vadå? (Cilla syftar på enheten. Förf. anm.)  

Skola C, intervju 

Cilla ser kommunikationen som ett viktigt verktyg inom matematikundervisningen där 
man för fram instruktioner, fakta och kunskaper, så att eleverna verkligen uppfattar in-
nehållet på det sätt som Cilla avser. Cilla kommunicerar med eleverna bland annat via 
individuella genomgångar, på de lektioner där eleverna räknar enskilt.  

Jag sätter mig ner, och tar tag i problemet där det finns, och så sker en kommunikation mellan 

mig och eleven, från person till person oftast. (Cilla, 07-04-25) 

Cilla berättar att alla elever i år 3-6 arbetar inom samma område under samma tidsperi-
od där bokens mönster följs. Det innebär att på våren arbetas det med bråk, decimaltal 
och geometri, och under hösten multiplikation, division, addition, subtraktion och stati-
stik. Eleven tar tillvara på den kunskap de har sedan tidigare år, och arbetar utifrån det. 
Cirka 50 procent av lärarledd lektionstid i matematik används till att konkretisera ma-
tematiken genom exempelvis laborationer, den övriga tiden till individuell räkning.  

Eleverna har oftast ett informellt matematikspråk. Det medför att Cilla väljer att om-
vandla en uppgift från boken till vardagliga situationer, där eleven känner igen sig. Cilla 
menar på att eleverna tycker att matematiken blir lättare på det sättet. Hon blandar då 
informellt och formellt matematikspråk. Klassen har sällan gemensamma genomgångar, 
därav får eleverna sällan muntligen förklara sina matematiska lösningar för varandra i 
helklass. Eleverna arbetar mycket individuellt, alla ligger på olika nivåer, så som olika 
uppgifter. De får däremot sitta i mindre grupper ibland och redogöra för varandra. Cilla 
anser att man kan använda sig av det formella matematikspråket hur tidigt som helst 
egentligen, om bara barnet visar att de har begreppen 
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Jag anser att det formella matematikspråket inte är det som är huvudsaken. Jag anser att för-

ståelsen är det som är absolut viktigast, och som jag jobbar mycket med, med större material 

och övningar utomhus. Man ska få grundförståelse i matematik, de matematiska termerna kan 

komma senare. Har man förståelsen, så kan man ta till sig det matematiska termerna mycket 

lättare, senare. När barnet har begreppen så lägger man till termen. Ju tidigare desto bättre. 

För ett litet barn spelar det ingen roll. Det ord de lär sig från början, hänger ju sedan med. (Cil-

la, 07-04-25) 

När Cilla arbetar med utomhusmatematik, blir det mer konkretisering av matematiken. 
Språket blir då ännu viktigare, när eleverna inte har sin lärobok, menar Cilla på. I takt 
med att hon blivit säkrare på att undervisa, vågar hon släppa läroboken. 

Sammanfattning av resultaten 

Samtliga lärare använder sig av både det informella- och formella matematikspråket 
samtidigt. Lärarna repeterar ofta elevens ordval, och fyller därefter i den formella be-
nämningen. Samtliga lärare menar på att om de enbart använder ett formellt matematik-
språk, tappar de några av eleverna. Cilla anser att förståelsen kommer före det formella 
matematikspråket. Det är först när eleverna har förståelsen, som man kan lägga till det 
formella matematikspråket. Ada menar på att det formella matematikspråket måste 
väckas hos eleverna. Det är viktigt att läraren använder sig av ett korrekt och entydigt 
matematikspråk, men man måste utgå från barnet, då det finns en självklar koppling 
mellan det informella och formella matematikspråket. Cilla och Ada ger eleverna 
gruppuppgifter, där eleverna får lyfta tankar kring olika sätt att lösa ett problem. Beda 
låter eleverna redogöra sina lösningar på tavlan, så samtliga i klassen kan vara med och 
diskutera. Eleverna lär sig mycket genom att lyssna på varandra.   
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Analys av observationer och intervjuer 

Analys kring kommunikation och språk som verktyg i matematikundervis-
ningen 

Ada 

Muntlig kommunikation används ofta i Adas klassrum. I intervjun framkommer att 
kommunikation sker mellan lärare och elev/elever och mellan elever. Ada vill lyfta ele-
vernas tankar. Ett av sätten hon använder för att nå dit är att de får redovisa lösningar 
för varandra, eller diskutera kring matematiska problem. I Vygotskijs teori (Strandberg, 
2006) talar man om ett lärlingssystem där kunskap kommer fram i gemenskap med 
andra, vilket man kan se i observationerna av Adas lektioner. I undervisningen lämnas 
inte eleverna ensamma trots att de arbetar i grupp, utan istället ges chansen att tillsam-
mans fundera och stötta varandras tankegångar av både klasskamrater och läraren i det 
matematiska samtalet. Lärarens arbete är att ge eleverna verktyg så att förståelse upp-
nås. I observationen kan vi se att den kommunikation eleverna stöter på i en tankeverk-
samhet tillsammans med andra blir till deras egen, i likhet med ett sociokulturellt per-
spektiv (Säljö, 2000). Ett tydligt exempel på detta är när en flicka försöker förklara med 
hjälp av ord och handling, hur area räknas ut för en yngre flicka. Denna sekvens kan vi 
se, likt Vygotskij, att lärande kan ske om eleven har en attityd kring lärande och utveck-
ling som bygger på att alla delar med sig, där det som eleven kan, delar eleven med sig 
av, och det eleven inte kan frågar eleven om (Strandberg, 2006). Eleverna får också ge-
nom ”fuskpärmen” omformulera lärarens muntliga kommunikation och symbolspråk 
med egna ord skriftligen. Detta medför att en begreppsbildning kan ske då eleverna sät-
ter sitt informella språk på matematiken, samtidigt som det kopplar det till det formella 
matematikspråket. Även här kan vi härleda tankens funktion till utvecklat lärande. Det 
vi ser utifrån vårt resultat är också att den muntliga kommunikationen kan användas på 
olika sätt.  

Beda 

Den muntliga kommunikationen är en självklarhet för Beda. Det är i kommunikationen 
Beda fångar upp vad eleverna tillägnat sig. De lektioner vi observerat visade också detta 
tydligt då Beda låter eleverna förklara och diskutera sina lösningar i klassen. Beda vill 
att eleverna ska se olika sätt att lösa ett matematiskt problem, då alla har olika strategier. 
Den ena strategin utesluter inte den andra. Skolverket (2003) lyfter vikten av gemen-
samma samtal kring olika lösningsstrategier, vilket gör att dessa diskussioner blir me-
ningsfulla. Rapporten visar dock på att detta undervisningssätt är ovanligt. Den muntli-
ga kommunikationen i detta sammanhang blir viktig. Den gemensamma tankeverksam-
het som sker vid denna typ av kommunikation blir till elevernas egen, vilket även Vy-
gotskij framhäver i sin teori där kommunikationen är viktig för att kunna sätta ord på 
sina tankar (Øzerk, 1998). Beda är den enda läraren som nämner läroplanens tydlighet 
kring språk och matematik. Vilket kan stödjas på att hon är den läraren av de tre som 
använder sig av mest tydliga målbeskrivningar inför varje matematiklektion. Denna 
målbeskrivning gör eleverna medvetna om vad de ska göra och hur de ska göra det vil-
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ket kan vara positivt. Detta kan även innebära att eleverna blir alltför styrda då de ska 
kommunicera matematik och språket kan inte längre ses som ett socialt verktyg, då ele-
verna genom detta mest räknar tyst och mekaniskt. Organisationen av lektionerna präg-
lar hur väl kommunikationen fungerar. Löwing (2004) påpekar att en god lektionsplane-
ring främjar kommunikationen. Om detta inte sker finns det risk att det undervisande 
målet går förlorat. I Bedas fall syns det tydligt att hon har planerat sin lektion utifrån 
mål och syfte där kommunikationen också främjar det undervisade målet. I läroplanerna 
har det skett en förändring över tid, där kravet på användandet av ett matematikspråk 
har skärpts (Kilborn, 2007). Beda tror därigenom att det kommer att bli en utveckling i 
läromedlen, där matematikspråk och kommunikation får en mer framträdande roll.  

Cilla 

Cilla använder sig av muntlig kommunikation för att i huvudsak föra fram instruktioner, 
fakta och kunskaper. Cilla kan då fånga eleverna och se till att de får rätt uppfattning om 
matematiken de ska lära. Via individuella genomgångar, sker kommunikation mellan 
henne och eleven. Återigen kan detta kopplas till hur Vygotskij ser på lärande, där för-
värvad kunskap sker tillsammans med andra och läraren intar i detta fall rollen som 
mästare och eleven som lärling. Eleven tillägnar sig kunskap i kommunikationen mellan 
lärare och elev för att vi senare tillfälle använda kunskapen själv (Strandberg, 2006). 
Kommunikationen hjälper Cilla att lägga sig på rätt nivå för att nå eleven där denne be-
finner sig. För Cilla är det viktigt att eleverna ska nå förståelse inför de matematiska fe-
nomen de arbetar med. Detta sker exempelvis genom olika grupparbeten, ofta utomhus 
och med laborativ karaktär. Att eleverna då kommunicerar med varandra, och därige-
nom når en högre förståelse är inget Cilla nämner. Däremot så menar Cilla på att när de 
frångår läroboken och arbetar laborativt och konkretiserar matematiken, så blir språket 
än mer viktigt. Detta anses även av Löwing (2004), som påpekar att en av lärarens upp-
gifter är att med konkretisering och ett adekvat språk kan hjälpa eleven i hennes tankar. 
Lundberg och Sterner (2002) nämner att genom att sätta ord på sina tankar synliggör 
man dem. Under de laborativa matematikövningarna i Cillas undervisning används alla 
sinnen och språket sammanbinds med själva handlingen. På så sätt förstärks förståelsen 
inför de matematiska fenomen som undervisningen kretsar kring (a.a.). Vygotskij talar 
om ”utvecklingens allmänna lag”, där utveckling gör sig synlig två gånger (Strandberg, 
2006). Exempel på detta är Cillas utomhusmatematik där eleverna i första hand möter 
det som de ska lära i en social situation. Därefter när individuell räkning sker, kan ele-
ven via sina tankar tagna från det sociala samspelet göra kunskapen till sin egen.   

Analys kring informellt och formellt matematikspråk. 

Samtliga lärare säger i intervjuerna att de dubbelpratar, vilket menas att lärarna använ-
der både ett informellt och formellt matematikspråk för att förtydliga för eleverna. Detta 
kan vi skönja i våra observationer. Anledning till dubbelpratet är att man vill att elever-
na ska gå från ett informellt till ett formellt matematikspråk. Hur detta ska ske skiljer 
dock lärarna åt. 
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Ada 

Ada vill väcka det formella matematikspråket så tidigt som möjligt. Hon tycker att man 
gör eleverna en otjänst genom att ”sänka” sitt språk till en alltför låg nivå. Genom att i 
tidiga åldrar (år 1-3. Förf. anm.) tala ett formellt matematikspråk med eleverna, krävs 
det att elevernas kognitiva utveckling hänger samman med språkets utveckling. Eleven 
måste vara mottaglig för att kunna hantera och ta till sig det formella matematikspråket, 
vilket eventuellt alla elever inte är eftersom deras språkutveckling kan befinna sig på 
olika nivåer. Elevernas språkutveckling blir därför central. Viktigt är att läraren själv 
använder sig av det formella matematikspråket. Löwing (2004) menar på att om läraren 
inte har ett korrekt matematiskt språkbruk, bidrar det till att eleverna senare kan får pro-
blem med begreppsbildning. Ada ser en tydlig koppling mellan det informella och det 
formella matematikspråket, vilket medför att det är viktigt att utgå från elevens nivå. 
Risken finns annars att man talar förbi varandra.  

Tydligt i observationerna är hur Ada bemöter elevers informella matematikspråk genom 
att driva eleven längre i sitt resonemang. Eleven använder först sitt informella matema-
tikspråk, tänker sedan efter, förtydligar och benämner samma sak igen, med ett formellt 
matematiskt språk. I Löwings slutdiskussion (2004) framkommer att många lärare kän-
ner till språkets viktiga betydelse i teorin men att de har svårigheter att överföra det i 
praktiken. Ada verkar dock inte ha några svårigheter med detta. Vi kan dock se i resul-
tatet att Ada inte förtydligar för eleverna att en kvadrat även är en rektangel. 

Beda 

Beda tror att de flesta av hennes elever har ett formellt matematikspråk, men att det inte 
används aktivt. Beda, precis som Ada, försöker använda både det informella och for-
mella matematikspråket vilket leder till dubbelprat. Detta för att fånga alla elever.  
I observationen ovan kan vi se hur Beda använder ett formellt språk, för att förtydliga 
elevernas informella språk. Exempelvis när en elev säger plussa, förtydligar Beda med 
det formella begreppet addition. Genom att Beda förtydligar detta begrepp och använder 
dessa parallellt i undervisningen kan en översättning ske. Vygotskij menar att matema-
tikspråket är ett språk av andra ordningen och kräver därmed ett språk av första ord-
ningen som översättningsled (Johnsen Høines, 2000). Något som även bli tydligt utifrån 
observationen är att begreppen subtrahera och dividera oftast benämns med det infor-
mella matematikspråket minus och delat, även från Beda, till skillnad från addition och 
multiplikation där det formella matematikspråket ofta används. Dock syns en viss in-
konsekvens i resultatet beträffande det formella matematikspråket hos Beda när det 
gäller addition, vilket framkommer i intervjun att även Beda är medveten om. 

Cilla 

Enligt Cilla har eleverna oftast ett informellt matematikspråk, vilket gör att Cilla ofta 
omvandlar läroboksuppgifter av formell karaktär till vardagliga situationer där eleverna 
känner igen sig. Malmer (2002) menar på att många elever uppfattar matematiken som 
ett främmande språk som de har lite gemenskap med. Detta främmande språk är starkt 
förknippat med skolan men genom Cillas omvandling av läroboksuppgifterna kan detta 
kringgås av verklighetsanknutna uppgifter. Av intervjun framgår att det är svårt att till-
ägna sig ett formellt matematikspråk innan man nått förståelsen. Samtidigt menar Cilla, 
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precis som Ada, att ju tidigare det formella matematikspråket introduceras för barnen 
desto bättre. Det ord man lär sig från början hänger sedan med hela livet. Det man kan 
se utifrån vår observation är att Cilla tar hjälp av det formella matematikspråket för att 
förtydliga exempelvis en enhet när en pojke ger svaret 8 och Cilla svara 8 centimeter el-
ler när en annan pojke säger: 

Omkretsen är ju 18. 

18 vadå? Svarar Cilla. 

Cilla vill få eleven till att själv nämna enheten. 
Skolverkets rapport (2003) uppmärksammar att lusten för det som ska läras in försvin-
ner om förståelsen saknas. Detta är tydligt i år 5 och man menar på att eleverna för tidigt 
överger den personliga lösningsstrategin för att möta den formaliserade skolmatemati-
ken. Blir undervisningen alltför abstrakt för eleven sker det ingen inlärning och det kan 
istället vändas till att det sker en förvirring och en känsla av misslyckande (Löwing & 
Kilborn, 2002). Cilla konkretiserar matematiken, vilket leder till att eleverna får en ökad 
förståelse då det abstrakta visas konkret för eleverna. Enligt Vygotskijs begreppsbild-
ning sker ett ömsesidigt möte mellan de akademiska begreppen och de spontana be-
greppen vilket ökar elevernas förståelse och därmed höjer elevernas abstraktionsnivå 
(Øzerk, 1998). (Se figur 1).   

Sammanfattning av analysen 

Kommunikation och språk som verktyg i matematikundervisningen gör att elevers tan-
kar lyfts och synliggör lärandet anser framförallt Ada och Beda. Detta sker genom ge-
mensamma gruppdiskussioner och tillfällen då det visar sina lösningar för varandra. Cil-
la däremot använder sig mer ofta, i jämförelse med Ada och Beda, av laborativa öv-
ningar. Effekten blir då ökad matematisk muntlig kommunikation mellan varandra, likt 
”utvecklingens allmänna lag” där kunskapen först visas i sociala situationer för att sedan 
bli en individuell kunskap hos eleven (Strandberg, 2006). Lärarnas syn på informellt 
och formellt matematikspråk är att man bör dubbelprata. Genom det kan du möta ele-
verna på deras abstraktionsnivå. Cilla framhäver vikten av förståelse framför ett formellt 
matematikspråk. Samtliga lärare använder det formella matematikspråket i undervis-
ningen men anser samtidigt att det informella matematikspråket måste till för att inte 
tala förbi eleverna. Det kan vi tydligt se i observationerna att det sker.  
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Diskussion 

Under detta kapitel diskuteras slutsatser och vilken betydelse resultaten har. Vi 
kommer även att reflektera över vår forskningsprocess och diskutera nya frågor 
som väckts under arbetets gång.  

Syftet med denna studie har varit att fördjupa vår förståelse kring matematikspråk och 
kommunikation som verktyg inom matematikundervisningen. För att nå syftet har vi 
använts oss av intervjuer och observationer. Vi har undersökt hur tre lärare ser på och 
använder sig av muntlig kommunikation samt informellt och formellt matematikspråk. 

Reflektion över forskningsprocessen  

Det som varit svårt i studien var till en början formuleringen av intervjufrågorna. Vi kan 
i efterhand se att några frågor kunde ha ställts annorlunda, för att nå syftet. Vi valde i 
vår analys att arbeta efter två kategorier som utkristalliserades under arbetets gång, en-
ligt en abduktiv metod. Resultat- och analysdelen utgjorde därför en del svårigheter, då 
våra kategorier vävts samman i den berättande strukturen där även det som inte hörde 
till vårt syfte fanns med. I en helhetsanalys finns det inte några absoluta kriterier vilket 
gav oss svårigheter att tolka våra resultat analytiskt (Krohn & Magne, 1997). 

Diskussion, slutsats och betydelse av analys och 
resultat.  

I studien kan vi se att lärarna gärna lyfter elevernas tankar med hjälp av språket och det 
är positivt i ett sociokulturellt perspektiv, eftersom man där anser att tanke, språk och 
lärande sker i samspel med andra. Tanken och kommunikationen hör ihop (Säljö 2000). 
Skolverket (2003) säger att elever i år 5 har stora skillnader i förmågan att kunna gå från 
ett konkret sammanhang till en högre abstraktionsnivå.  

Detta kan innebära att i gruppdiskussioner som samtliga lärare i studien använder sig av 
innefattar elever på olika abstraktionsnivåer. Det anser vi resulterar i att det finns elever 
i gruppen som med hjälp av sina klasskamrater kan lyfta sig till en högre nivå, från kon-
kreta spontana begrepp, mot mer generella akademiska begrepp. Likaväl kan det finnas 
elever som inte kan nå en högre nivå med hjälp av sina klasskamrater, där läraren spelar 
en viktig roll. Löwing (2004) menar på att många lärare lämnat sin undervisande roll för 
en handledande roll genom att eleverna får söka sin kunskap själv. Läraren kan således 
inte lämna eleverna i sina gruppdiskussioner därhän, utan bör ta tillfället i akt att stödja 
samt se vilka elever som inte nått till samma nivå som andra. Läraren kan genom att 
iaktta elevernas muntliga kommunikation kring matematiken, komma åt deras tanke-
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gångar som också speglar deras abstraktionsnivå. Därigenom kan elevernas muntliga 
kommunikation användas som ett verktyg för läraren.  

Användandet av ”fuskpärmen” i skola A gör att eleverna får sätta sina egna ord på ma-
tematiken vilket gör att de lättare kan ta till sig den. Detta är positivt anser vi. Istället för 
att lägga energi på det formella, kan uppmärksamheten riktas på själva innehållet, vilket 
även Johnsen Høines säger (2000). Det är det som ”fuskpärmen” kan vara ett verktyg 
till. Även i intervjun med Cilla framkom det hur viktig förståelsen är, där förståelsen 
kommer före det formella matematikspråket. Det kan finnas en risk att eleverna skapar 
en personlig uppfattning om hur de använder sitt informella matematikspråk, som ex-
empelvis i ”fuskpärmen”, som inte överensstämmer med begreppen de förväntas tilläg-
na sig. Detta kanske inte utgör ett problem i de tidigare skolåldrarna, men kan bli ett 
problem under senare år då den felaktiga uppfattningen hänger kvar (Kilborn 2007). Det 
kan även finnas en risk att korrekta kunskaper blir ofruktsamma därför att elevernas 
diskussioner utifrån sina nedskrivna tankar, blir mekaniskt överförda till varandra och 
ger då enbart en ytlig kunskap (Björk, 1995). För att eleven ska nå en ökad förståelse 
gällande begrepp, som befinner sig på en hög abstraktionsnivå, krävs det att elevens 
tankegångar är kopplad till en tydlig språkmedvetenhet som kan signalera deras förstå-
else. Slutsatser vi kan dra av detta är att eleven befäster kunskap genom sina ord, vilket 
kan ske både i muntlig och i skriftlig form. Men finns inte förståelsen för begreppen är 
detta svårt att göra. Om en utveckling ska ske av abstraktionsförmågan på ett teoretiskt 
och ett praktiskt plan krävs det ett väl utvecklat språk, enligt Øzerks tolkning av Vy-
gotskij (Øzerk, 1998).  

Resultaten visar att lärarna använder sig av muntlig kommunikation och språk för att 
synliggöra matematikspråket samt att de anser att detta är viktigt. Denna kommunika-
tion sker genom att eleverna får sitta i gruppdiskussioner där de likt ett sociokulturellt 
perspektiv lär av varandra. Men kommunikationen kommer också till när eleverna får 
gå fram till tavlan och deras tankar lyfts. Cilla menar på att om man lämnar läroboken, 
för en mer laborativ och konkretiserande undervisning, blir språket ännu viktigare. 

Utifrån intervjun med Ada kan vi följa hennes syn på informellt och formellt matema-
tikspråk genom att hon påpekar vikten av att läraren ska använda sig av ett formellt ma-
tematikspråk. Hon uttrycker sig bestämt att man inte gör barnen en tjänst genom att 
”sänka” ordvalet, samtidigt som hon uttrycker i likhet med de övriga lärarna, betydelsen 
av att möta eleverna på deras nivå. Det är här det blir en svår balansgång för läraren. 
Ena sidan ska man knyta an till elevernas vardag för att nå dem. Samtidigt bör man vara 
försiktig med att bli för vardaglig. Wistedt m.fl.(1993) menar på att de informella ma-
tematikkunskaperna ska ha en vardagsanknytning, men dess funktion ska vara att väva 
samman personligt och informellt tänkande med ett matematiskt formellt tänkande. Blir 
det för vardagsanknutet finns risk för att matematiska poäng går förlorade. Cilla säger i 
intervjun att hon ofta omvandlar matematikuppgifter från läroboken till vardagliga situ-
ationer där eleven känner igen sig. Vi menar på att det är ett bra exempel på hur mate-
matiskt formellt tänkande blandas med ett personligt informellt tänkande. 

Något som blir synligt i våra observationer är när eleverna vid geometrilektionen i skola 
A samt utomhuslektionen i skola C ofta ger kvadrat och rektangeln benämningen fyr-
kant. Vi tolkar det som att eleverna ofta tar en genväg runt begreppet. Problemet med 
detta är att i framtiden blir detta informella begrepp snarare en ”senväg” för eleven, då 
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denne måste lära om. En fyrkant är en fyrhörning, men som bekant är alla fyrhörningar 
inte kvadrater, vilket gör att detta begrepp kan bli komplicerat. Cilla påpekar i intervjun, 
precis som Ada, att om alla elever fått möta entydiga och precisa termer från början, så 
hade begreppen följt med eleverna. Vi menar på att om detta skulle ske, så skulle ele-
verna ha ett stort försprång redan när de kommer till skolan. Där har exempelvis försko-
lan ett stort ansvar att förbereda eleverna språkligt. Något som vi uppmärksammat är att 
under observationen i skola A, så förtydligar inte Ada att en kvadrat också är en rek-
tangel. Johnsen Høines (2000) menar på att när läraren låter eleverna bekanta sig med 
nya ord och begrepp ska inte ytterligare ord presenteras för dem, vilket kan ha varit 
Adas tanke med att inte förtydliga detta för eleverna. Det är lätt att utgå från att eleverna 
har förståelsen för begreppen när de använder ett korrekt språk, men så är inte alltid fal-
let (a.a.).  

Det slutsatser vi kan dra utifrån resultatet är att eleverna hellre använder sitt informella 
matematikspråk framför det formella matematikspråket. Det kan bero på att det formella 
matematikspråket inte är införlivat hos eleverna menar vi, vilket vi kan följa utifrån in-
tervjuer och observationer av samtliga lärare. För att det ska bli en införlivning av ma-
tematikspråket måste det ske en konkretisering, där innebörden belyses genom samtal 
och diskussioner för att eleverna ska förstå hur man använder olika begrepp. Läraren 
kan då synliggöra matematikspråket för eleverna och hjälpa dem att bygga broar mellan 
det informella och formella matematikspråket. Vygotskij (Johnsen Høines, 2000) talar 
om ett språk av första och andra ordningen och vi tolkat vårt resultat som att det infor-
mella matematikspråket är det språk som är av första ordningen och det formella mate-
matikspråket är av andra ordningen, en översättning måste ske mellan dessa. Samtliga 
lärare säger att de dubbelpratar i det syfte att eleverna ska gå från ett informellt mot ett 
formellt matematikspråk, en slags översättning. Vi uppmärksammar dock att termerna 
subtrahera/subtraktion och dividera/division används sällan av både elever och lärare. 
De använder oftast det informella matematikspråket såsom minus och delat. Beror detta 
på att dessa begrepp har en högre abstraktionsnivå än addition och multiplikation? Eller 
är det så att dessa begrepp inte är lika starkt införlivade hos läraren som addition och 
multiplikation kan vara, och det sätter spår även hos eleverna?  

Lärarnas syn på informellt och formellt matematikspråk är gemensamt för alla tre lärare 
att eleverna bör använda sig av det formella matematikspråket för att utveckla ny kun-
skap, men det måste ske i mötet med elevernas informella matematikspråk där de kan 
vardagsanknyta matematikens innehåll. Eleverna måste förstå hur de kan använda det 
formella matematikspråket med dess begrepp som ett komplement till sitt informella 
matematikspråk. Risken är annars att den formella matematiken enbart är något som 
sker i skolan, och eleverna kan inte se matematiken i sin vardag, vilket läroplanen bely-
ser. Skolverket (2000) betonar i kursplanen i matematik att utbildningen skall ge eleven 
möjligheter att se matematiken i vardagen genom meningsfulla och relevanta situatio-
ner. Skolrapporten (2003) visar att förståelsen är förknippad med lusten att lära matema-
tik, och vi ser att kommunikationen har en viktig betydelse för förståelsen. 

Avslutningsvis vill vi knyta an till början av denna studie, där vi skriver att vikten av att 
”tala matematik” blivit ett begrepp som ofta nämns i litteratur kring matematikdidaktik. 
Vi ställer oss frågan om detta begrepp uppfattas entydigt och vad innebörden är att ”tala 
matematik” med eleverna? Som vi sett i vår studie är det hela tiden en balansgång mel-
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lan det informella och formella matematikspråket. För oss är det en självklarhet att vi 
bör möta eleverna på deras informella språknivå, men tillvägagångssättet hur vi ska 
bygga en bro mellan det informella matematikspråket och det formella matematiksprå-
ket är det väsentliga och det är här en lärare måste ta ställning till sin definition av be-
greppet ”att tala matematik”.  

Nya frågor  

Under arbetets gång av denna studie har en del frågor väckts hos oss.  

En fråga som framkom i diskussionskapitlet är hur det kommer sig att begreppen sub-
traktion och division verkar vara abstrakta även för lärare, eller är det så att lärare kän-
ner att det blir för abstrakt för eleven och väljer att vänta med att använda dessa be-
grepp? Detta ser vi som intressant att söka vidare svar på. Likaså ställer vi oss frågan 
om geometriområdet är enklare att ta till sig än aritmetiken när det gäller ett formellt 
matematikspråk, samt dess betydelse? För en vidare forskning skulle det vara intressant 
att ställa frågan om läraren gör skillnad i sin undervisning av dessa olika områden? 

En av de intervjuade lärarna, Beda, nämnde att läroplanens tydlighet kring språk och 
kommunikation borde bli mer synligt i läroböckerna framöver. Effekten bör då bli att 
kommunikation där man lyfter matematiken blir ett vanligare fenomen i klassrumsun-
dervisningen. Det skulle vara intressant att forska vidare om framtidens läroböcker 
speglar läroplanens betoning kring det formella matematikspråket och kommunikatio-
nen av det, och om det verkligen blir en förändring i klassrummet? 

Något som är tänkvärt att fundera vidare kring är elevers förmåga till abstraktion och 
hur man ska möta den som lärare? Skolverket (2003) ser att man för tidigt lämnar det 
konkreta för det abstrakta. Den individuella abstraktionsnivån där man kan gå från det 
konkreta till en högre abstraktionsnivå skiljer sig mycket åt i de lägre skolåldrarna, och 
vissa forskare anser att man inte har abstraktionsförmåga före 10-12 års ålder, vilket blir 
tydligt inom matematiken i år 5. Det borde innebära att många elever som är sena i sin 
utveckling inte når en högre abstraktionsnivå före år 8 exempelvis. Hur ofta får eleverna 
i de högre åldrarna i grundskolan matematiken konkretiserad genom exempelvis labora-
tiva övningar? 
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Bilagor 

Bilaga 1.  

Brev    

Stockholm 2007-03-29    

Hej.  

Vi är i slutfasen av vår lärarutbildning, och det är dags att skriva vårt examensarbete. 
Vi kommer att göra ett arbete kring språkets användning i matematikundervisningen. 
I detta arbete planerar vi att genomföra observationer under matematiklektioner, samt 
intervjua läraren som håller i dessa. Vi kommer att behöva genomföra observationerna 
vid minst två lektioner, helst fler, hos samma lärare och klass. Intervjun ska helst ske ef-
ter sista observationstillfället. Vi har vecka 15, 16 och 17 till förfogande. Det innebär att 
vi skulle vilja få till observationerna samt intervjun under 2-3 dagar i någorlunda sam-
manhängande följd.    

Vi är medvetna om att tiden är knapp, men vore tacksamma för besked inom kort. Vän-
ligen maila eller ring.  

Bästa hälsningar  

Susanne Blomqvist,  susanne.blomqvist@student.lhs.se,  tel: __________ 
Emelie Johansson,  emelie.johansson@student.lhs.se,  tel: __________      
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Bilaga 2. 

Observationsschema 
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Bilaga 3.  

Intervjumanual   

1. Ålder… Vilket år är du född.  

2. Kön  

3. Vilken slags utbildning har du?  

4. Hur många poäng har du inom matematikämnet? Matematik/matematikdidaktik  

5. Hur länge har du arbetat som utbildad lärare?  Vilka stadier/var  

6. Anser du att du har en pedagogisk teori som du arbetar efter? Beskriv gärna.  

7. Hur många matematiklärare finns det på skolan?  
a. Hur ser ert samarbete ut?  

8. Vilket sätt skulle kunna vara det optimala sättet att undervisa i inom matematiken, anser du? Berät-
ta….  

9. Anser du att kommunikation är ett viktigt verktyg inom matematikundervisningen? 
a. Om Ja/Nej, på vilket sätt? Berätta….  

10. Hur stor del utav dina matematiklektioner används till muntlig matematik, till exempel muntliga ge-
mensamma genomgångar, gemensamma laborationer?  

11. Hur står del av undervisningstiden används till individuell räkning?  

12. Kan du berätta Hur ser kommunikationen ut i ditt klassrum på matematiklektionerna?  

13. Använder ni lärobok? 
a. Hur använder ni er utav läroboken?  

14. I vilken utsträckning har eleverna ett formellt matematikspråk? Med formellt matematikspråk menar 
vi ett formellt och precist språk med entydiga termer.   

15. Hur tar du tillvara på elevernas vardagsspråk i matematiken? Med vardagsspråk menar vi ett förenk-
lat matematiskt språk som är informellt och som används utav eleverna i deras vardag.  

16. Hur ofta får eleverna förklara muntligen hur de har tänkt när de löst olika matematiska uppgifter?   
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Bilaga 4.  

4a. Placeringskarta Skola A 

P1 F2 F3 P4 F5 F6 F7

P8 F9 F10 P11 P12 P13

F14 F15 P16 F17 P18 P19

P33

P31 P32P30

P29
P28P27

F26
F25

F23

F24

F22F21

F20

Tavla

Placering skola A
F re gruppering     

=  r 4     
=  r 5     
= fr nvarande

 

P1 F2

P6

P5

F3

F4

Bord 1

F9

P11

P10

F7

F8

Bord 2

F16

P15

F13

P14

F12

Bord 3

T
avla

Placering skola A
Efter gruppering
(siffrorna anger andra elever  n f re gruppering) 
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4b. Placeringskarta Skola B 

P1 F2 F3

P4 F5 P6

P7 P8 F9

F10 F11 P12 F13 F14

F15 F16 P17

P18 F19 P20

P21 P22 P23

F24 P25

Tavla

Placering skola B 

4c. Placeringskarta Skola C 

F1

F2

F3

F4

P7

P8

F9

F10

P5 P6

Tavla

F12

Placering skola C
F re gruppering vid utomhusmatematik
F3, F12 fr nvarande 
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