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Sammanfattning 

Fler och fler elever kommer till skolan med ett annat modersmål än svenska. Dessutom visar statistik 

från Skolverket att många av dessa elever har svårigheter att uppnå godkänt i flera av skolans ämnen. 

En möjlig förklaring till detta är brist på kunskaper i undervisningsspråket. Detta ställer nya krav på 

ämnesläraren och den undervisning som planeras och genomförs. Alla lärare måste arbeta 

språkutvecklande i sina ämnen. Matematik anses ofta till viss del felaktigt vara ett internationellt 

språk. Sanningen är snarare att matematiken innehåller många komplicerade begrepp som kan skilja 

sig mellan olika språk och kulturer. Syftet med denna studie är att ta reda på hur matematiklärare i 

årskurs 4-6 arbetar med språkutveckling i sitt ämne. För att undersöka detta har tre lärare på tre olika 

skolor observerats under ett par lektioner. Observationerna har sedan kategoriserats utifrån de tre 

grundläggande principerna för språkutvecklande undervisning: lära i kontextrika sammanhang, 

språklig stöttning, skapa en rik klassrumsinteraktion. I studien framkom att alla tre principer används 

men i olika utsträckning, på olika sätt och i olika situationer. Den tredje principen, skapa en rik 

klassrumsinteraktion, var den svåraste att få till trots att den anses vara den viktigaste. Ett hinder för 

denna princip skulle kunna vara klassrumsmöbleringen då olika konstellationer fungerar olika bra för 

detta ändamål. Resultatet visar även att andraspråkselever till viss del själva efterfrågar stöttning av 

olika slag. Slutsatsen av denna studie kan sägas vara att lärarna generellt var duktiga på att stötta sina 

elever språkligt men att de upplevde svårigheter med att få till en rik klassrumsinteraktion. Denna 

studie kan med fördel användas av lärare som utgångspunkt för diskussioner om den egna 

verksamheten gällande språkutvecklande ämnesundervisning.  
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Inledning 

De senaste årens flyktingkris har fört med sig att det under 2015 kommit in 45403 asylansökningar till 

Migrationsverket bara gällande barn (Migrationsverket, 2015a). Detta är en betydande ökning jämfört 

med 2014 då samma siffra var 23108 ansökningar. I och med den stora ström av människor som tar 

sig till Sverige just nu kan vi i skolan förvänta oss att ta emot fler och fler utlandsfödda barn.  Läsåret 

2014/2015 var det totalt 86373 elever i Sverige som läste svenska som andraspråk, totalt 9,1 % av alla 

grundskolans elever (Skolverket, 2015a). Detta ställer stora krav på skolan och på den undervisning 

som bedrivs. Språket och språkutvecklande ämnesundervisning kommer att bli nyckeln för att få dessa 

elever att lyckas i skolan och utvecklas så mycket som möjligt. Det krävs därför att alla lärare oavsett 

ämne planerar och genomför språkutvecklande undervisning i sina ämnen.  

 

Att språket har betydelse för andra ämnen än svenska kan man tydligt se i Skolverkets betygsstatistik 

för årskurs 6 vårterminen 2015. Hela 61, 4 % av de elever i årkurs 6 som räknas som nyanlända 

uppnår inte godkänt i två eller fler ämnen (Skolverket, 2015b). Denna trend går även att se i 

matematikämnet där 35,7 % av de nyanlända eleverna i årskurs 6 inte når godkända betyg i matematik 

vårterminen 2015 (Skolverket, 2015b). Samma siffra för samtliga elever i årskurs 6 är endast 8,7 %. 

Att det är en sådan stor skillnad tyder på att språket har en stor betydelse för elevers lärande i 

matematik. En annan faktor skulle kunna vara bristande skolgång i hemlandet eller en kombination av 

båda. Att ha goda kunskaper i matematik är någonting som anses viktigt i dagens samhälle. I många 

samhällsviktiga yrken krävs experter med matematisk kunskap. Samtidigt behöver alla människor 

matematik för att klara av grundläggande situationer i samhället. Läroplanen för grundskolan trycker 

på vikten av matematiskt kunnande: ”Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta 

välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets 

beslutsprocesser”. (Skolverket, 2011, s.62). Att nyanlända elever misslyckas i matematik bör därför 

ses som oroande. Med största säkerhet är det alltså språket och kulturen som sätter käppar i hjulet för 

dessa elever och språkutveckling är viktigare än någonsin i den svenska skolan. Det är lärarens uppgift 

att se till att en sådan undervisning genomförs: ”Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att 

eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling”. (Skolverket, 2011, s. 14). Eftersom detta 

uppdrag ska ligga på varje lärare är det intressant att titta på hur ett sådant arbete faktiskt kan se ut i 

klassrummet. Fokus för den här uppsatsen är att titta på om lärare i årskurs 4-6 arbetar 

språkutvecklande i matematikämnet och vilka metoder de i sådant fall använder i arbetet med detta. 

 

Tidigare forskning 

Det finns många faktorer som kan sätta käppar i hjulet för andraspråkselevers inlärning i skolans 

ämnen. Här nedan presenteras några aspekter som kan anses problematiska för dessa elevers lärande i 

matematik: den kognitiva utmaningen att lära på ett andraspråk, skillnaden mellan skolspråk och 

vardagsspråk samt kulturella skillnader i matematikämnet. Avslutningsvis presenteras forskning om 

språkutvecklande ämnesundervisning i matematik samt vilka framgångsfaktorerna är i en sådan 

undervisning. 



2 

 

 

Andraspråkselevers kognitiva utmaning  

Hjärnan studeras ofta av forskare som undersöker andraspråksinlärning. Lightbown & Spada (2006) 

liknar hjärnan vid en dator som tar emot, lagrar och integrerar med information. De menar därför att 

det är extremt kognitivt krävande att lära sig ett nytt språk då hjärnan överöses med information som 

ska bearbetas. Mycket fokus behöver läggas på att förstå varje enskilt ord och betydelsen av det som 

sägs kan därför vara svår att få ihop. När mer och mer av denna information kan lagras i minnet och 

automatiseras blir det mindre kognitivt krävande för hjärnan att ta emot informationen (Lightbown & 

Spada, 2006). Detta gör att tillexempel en textuppgift i matematik kan vara relativt enkel för elever 

med svenska som modersmål men för elever som håller på att lära sig svenska kan den språkliga 

dimensionen i en sådan uppgift bli för kognitivt krävande för att hen ska kunna tillgodogöra sig 

uppgiften. Cummins (1996) i Abrahamsson & Bergman (2008) har gjort en modell för att förklara 

detta. Svårighetsgraden på skoluppgifter beror på den kognitiva svårighetsgraden och graden av 

kontextberoende. Elever med svenska som andraspråk behöver få kognitivt svåra uppgifter som sätts i 

ett kontextrikt sammanhang för att underlätta deras förståelse samtidigt som de kan utveckla sin 

kognitiva nivå. 

 

 

Skolspråk vs. Vardagsspråk 

Inger Lindberg (2006) har tagit inspiration från den australiensiska genreforskaren Mary Macken 

Horarick (1996) och utgår från att lärande sker i olika domäner
1
. I den vardagliga domänen utvecklas 

kunskap genom deltagande i vardagliga sammanhang där lärandet är knutet till specifika situationer. 

Språket i dessa sammanhang är vardagsbaserat till skillnad från lärande i den specialiserade domänen 

som sker i skolan. I skolan är språket istället ett medel för lärandet. Lärandet sker genom lärarens 

genomgångar, texter i läroböcker o.s.v.  Lindberg (2006) menar alltså att de kunskaper vi ska 

tillgodogöra oss i skolan är mer abstrakta och kognitivt utmanande än de vi får med oss i den 

vardagliga domänen. Man gör därför skillnad på det språk som används i de olika domänerna: 

vardagsspråk och skolspråk. Skolspråket och det specifika ämnesspråket kan skapa problem för alla 

elever men för andraspråkselever är detta språk mycket längre ifrån det vardagliga språket vilket gör 

att hindret blir större för dessa elever än för elever som har skolspråket som modersmål (Miller & 

Warren, 2014). Maaike Hajer har länge forskat om flerspråkighet och ämnesundervisning i Holland. I 

olika studier har hon kunnat urskilja att lärare är medvetna om problematiken med ämnesspråket men 

att de inte riktigt anser att språkutveckling faller under deras ansvar då de inte är språklärare (Hajer, 

2003). Hennes forskning visar att dessa lärare förenklar sitt eget språk tillsammans med det språk 

eleverna möter i läroböckerna för att hjälpa elever som har svårt med skolspråket. I tron om att det 

hjälper eleven plockar man alltså bort det språkligt svåra eller låter elever som kämpar med språket 

slippa skriva eller tala. Detta skapar någonting som Hajer (2003) beskriver som den nedåtgående 

spiralen. När läraren hoppar över svåra ämnesspecifika ord snarare än att förklara dem eller sätta dem i 

ett sammanhang går elevens språkliga och ämnesmässiga utveckling snarare neråt än uppåt. Det är 

alltså varje ämneslärares uppgift att hjälpa eleverna med deras språkutveckling. Inger Lindberg 

beskriver det så här: ”En av skolans viktigaste uppgifter är att bygga broar mellan vardagskunskaper 

                                                      
1 Domäner kan sägas vara olika verksamhetsfält eller områden och i det här fallet olika områden där 

lärande sker. 
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och skolkunskaper och mellan vardagsspråk och skolspråk” (Lindberg, 2006, s. 79). Skolan har alltså 

ett stort ansvar för att hjälpa eleverna gå från vardagsspråket till det ämnesspecifika skolspråket.  

 

Matematik som kulturbetingat 

 

Många tror att matematik är ett internationellt språk vilket inte är riktigt hela sanningen. Många 

matematiska tecken har samma betydelse på olika språk men vissa tecken skapar problem. 

Multiplikationstecknet kan till exempel i vissa kulturer skrivas som x medan det i andra skrivs med en 

punkt. Decimaltal kan också skrivas med olika tecken vilket kan skapa förvirring om vad som anses 

korrekt i en särskild kultur (2.25 eller 2,25).  Även hur man läser eller utför beräkningar skiljer sig 

beroende på var i världen man är (Löwing & Kilborn, 2008). Det matematikspråk eleverna får lära sig 

i skolan kan alltså sägas vara kulturbetingat.  Även vilken kunskap eller vilka förmågor som anses som 

viktiga kan skilja sig från mellan kulturer. Detta kan skapa problem för elever som har med sig en 

annan matematisk kultur än den svenska när de börjar skolan. För att undvika missförstånd är det 

viktigt att matematiska begrepp används korrekt och på ett tydligt sätt. Ett problem som kan uppstå i 

detta arbete är att vissa matematiska begrepp har en annan betydelse på det vardagliga språket. Ord 

som volym och bråk kan skapa förvirring hos alla elever, inte bara de som har svenska som 

andraspråk. Ett annat problem är att vissa av de ämnesspecifika begreppen kan saknas på elevernas 

modersmål vilket gör att elever med annat modersmål än svenska kan få svårt att hänga med i 

undervisningen (Löwing & Kilborn, 2008). Wiest (2001) menar att det är viktigt att läraren låter 

eleverna använda de metoder de är vana vid från sin hemkultur när de ska utföra beräkningar. Genom 

att vara öppen för alternativa metoder och låta eleverna ta del av varandras beräkningar öppnar man 

upp för ett mer mångkulturellt klassrum. Dessutom får alla elever se att det finns olika sätt att räkna på 

i världen men att olika sätt att räkna ändå kan ge samma svar. Eleverna blir på så vis öppna för att det 

finns olika sätt att tänka och att det inte bara finns ett korrekt sätt att utföra beräkningar på. 

 

Språkutvecklande ämnesundervisning 

Den undervisning som visat sig framgångsrik ur ett språkutvecklingsperspektiv kan delas in i olika 

områden: representationer, modersmål, kontexten och grupparbeten. Alla dessa områden beskrivs 

översiktligt här nedan. 

 

REPRESENTATIONER 

Ett framgångsverktyg som gynnar andraspråkselevers lärande i matematik har setts vara användandet 

av olika representationsformer och växlandet mellan dessa (Bengtsson, 2012; Jao, 2012; Newman 

Thomas, Van Garderen, Scheuermann & Ju Lee, 2015; Warren & Miller, 2015; Wiest, 2001).  

Användandet av olika representationsformer i matematik låter eleverna få samma begrepp förklarat på 

flera olika sätt vilket underlättar förståelsen. Dessutom hjälper användandet av olika representationer 

eleverna att kunna kommunicera sina matematikkunskaper på olika sätt samtidigt som det hjälper dem 

att göra kopplingar mellan olika matematiska koncept (Jao, 2012). Forskning har också visat att 

visuella och taktila representationer är fördelaktiga att börja med för elever med ett annat modersmål 

än undervisningsspråket för att de lättare ska kunna tillägna sig det matematiska innehållet (Bengtsson, 

2012; Jao, 2012; Wiest, 2001). 
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MODERSMÅL  

Forskare är överens om att det finns en stor fördel med att låta eleverna använda modersmålet som en 

resurs i matematikklassrummet (Norén, 2012; Jao, 2012). Med hjälp av modersmålet kan eleverna 

undvika att fastna på ord de inte förstår eller kontexter de inte känner igen från sin egen kultur. Norén 

(2012) använder sig av begreppet aktiv agens för att beskriva elevers möjlighet att engagera sig i olika 

lärandesituationer. I hennes studie fann hon att när eleverna gavs möjlighet att använda modersmålet i 

kombination med svenskan fick de chans till aktiv agens vilket ökade deras möjlighet att lära. 

Eleverna i studien uttryckte också att de fann det enklare att förstå matematiken när de gavs möjlighet 

att använda modersmålet. Jao (2012) menar att det till och med kan vara fördelaktigt att låta eleverna 

jobba helt på modersmålet då de ska arbeta med uppgifter eftersom det minskar den kognitiva pressen 

på eleverna. Detta gör att de kan fokusera på att utveckla den matematiska förståelsen och när den 

sedan satt sig kan eleverna gå över till liknande uppgifter i ett sammanhang kopplat till 

undervisningsspråket.  

 

KONTEXTEN 

Många forskare är eniga om att kontexten har betydelse för andraspråkselevers förstående av 

matematiska koncept (Hajer, & Meestringa, 2010; Wiest, 2001; Winsor, 2001). Genom att utgå från 

välkända sammanhang stöttar läraren eleverna i deras matematiska tänkande. Välkända sammanhang 

kan vara olika för olika elever vilket gör att läraren måste lära känna sina elever och vilka 

förkunskaper de har med sig in i matematikklassrummet. Någonting som ofta visat sig skapa 

kontextuella problem för andraspråkselever är textuppgifter i matematikböcker då de oftast erbjuder 

sammanhang som är starkt kulturbetingade (Norén, 2012). Detta gör att eleverna kan fastna i 

problematiken kring förståelsen av kontexten och klarar därför inte av att lösa uppgiften. Jao (2012) 

har också i sin forskning funnit att andraspråkselever har större svårigheter med textuppgifter än de har 

med så kallade ”nakna” rutinuppgifter eftersom textuppgifterna innehåller sammanhang som de inte är 

bekanta med på sitt modersmål.  

 

GRUPPARBETEN 

Grupparbeten har visat sig vara en effektiv metod för att andraspråkelever ska få stöd i sitt 

matematiklärande och utveckla sitt ämnesspråk (Hajer, 2003; Jao, 2012; Winsor, 2007). I 

grupparbetena får eleverna möta andra elevers tankar och höra dem uttrycka sig på ämnesspråket 

samtidigt som de får träna på att själva sätta ord på sina idéer. För att grupparbetena ska bli 

språkutvecklande bör läraren skapa uppgifter som utmanar eleverna samtidigt som de ges stöttning så 

att alla ska kunna delta (Hajer, 2003). Uppgifterna bör samtidigt vara intressanta så att alla elever ska 

vilja delta. Grupparbeten kan vara en komplicerad sak och det finns några problem som har visat sig 

vara ofta förekommande. En parameter som kan leda till problem är att läraren inte har funderat 

igenom gruppkonstellationerna innan lektionen (Jao, 2012). Det finns en risk att vissa elever blir 

drivande i grupparbetet medan andra hamnar i skymundan. Oftast är det andraspråkselever som 

upplever att de hamnar utanför i sådana situationer eftersom förstaspråkselever har lättare för att 

uttrycka sig på undervisningsspråket (Hajer, 2003). En annan problematik är att lärare ofta tar för givet 

att eleverna vet hur man grupparbetar (Winsor, 2007). Eleverna behöver få lära sig vad som förväntas 

av dem vid grupparbeten eftersom särskilt nyanlända elever kan vara ovana vid en sådan arbetsform. 

När eleverna inte vet vad som förväntas av dem kan de känna sig isolerade och utanför eftersom de 
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inte känner till de kulturella koderna för grupparbete i skolan (Winsor, 2007). Dessa problem kan då 

istället påverka elevernas språkutveckling i en negativ riktning. Som lärare gäller det därför att noga 

planera grupparbetet innan man sätter igång. 

 

Grundprinciper för ett språkutvecklande 

arbetssätt 

I denna studie har Hajers (2003) grundprinciper för ett språkutvecklande arbetssätt använts som 

ramverk. Principerna har skapats av Hajer (2003) tillsammans med kollegor utifrån deras erfarenhet av 

de mest framgångsrika metoderna för att få till en språkutvecklande ämnesundervisning. De är inte 

kopplade till ett särskilt ämne utan kan med fördel användas i alla ämnen. Principerna är: lära i 

kontextrika sammanhang, språkliga stöttning samt skapa en rik klassrumsinteraktion. Här nedan 

presenteras vad som kännetecknar varje princip. 

 

LÄRA I KONTEXTRIKA SAMMANHANG 

Den första grundprincipen, att lära i kontextrika sammanhang, kan beskrivas som att läraren knyter 

ämnesinnehållet till kontexter som eleverna känner till sedan tidigare. Det kan vara situationer om 

eleverna möter i sitt vardagsliv eller kopplingar man kan göra till vardagliga ord och uttryck. Läraren 

kan ställa frågan till eleverna om de har stött på begreppet förut i något annat ämne eller i en annan 

kontext (Hajer & Meestringa, 2010, s. 55). På så vis ges eleverna möjlighet att använda sina 

förkunskaper för att koppla ihop det med det nya ”stoffet”. Denna princip innefattar också lärande med 

alla sinnen (Hajer, 2003). Eleverna ska ges möjlighet att lära genom att se, känna, lyssna o.s.v. Läraren 

kan exempelvis använda sig av olika representationer för att förklara matematiska begrepp för sina 

elever. 

 

SPRÅKLIG STÖTTNING 

Den andra grundprincipen, språklig stöttning, handlar om att läraren erbjuder stöttning i olika former 

för att eleverna ska kunna klara av olika kognitivt krävande uppgifter (Hajer & Meestringa, 2010, s. 

52-ff.). Läraren kan erbjuda stöttning genom att demonstrera hur eleverna ska utföra uppgiften. 

Eleverna får en modell/stödstruktur att luta sig mot för att klara uppgiften. Detta gör att alla elever ska 

kunna delta utifrån sina språkliga förutsättningar. Om eleverna ska diskutera en uppgift kan de behöva 

en struktur kring hur man förmedlar sin åsikt och bemöter andras. Detta kan läraren stödja genom att 

erbjuda en mall som eleverna kan använda i sina diskussioner. Språklig stöttning kan också innebära 

att man förtydligar ämnesspråket genom att använda sig av omformuleringar eller kontrasteringar 

(Hajer, Kindenberg, Ramsfeldt, 2015). Målet är att eleverna genom stöttningen ska tillägna sig 

strategier som de kan använda sig av själva när de möter liknande uppgifter i framtiden.  

 

SKAPA EN RIK KLASSRUMSINTERAKTION 

Den tredje och sista principen, skapa en rik klassrumsinteraktion, är den svåraste men samtidigt den 

viktigaste för att få till en språkutvecklande ämnesundervisning. Denna princip handlar om att man 

som lärare ska skapa möjligheter för eleverna att integrera med varandra och med läraren under 
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lektionen (Hajer, Kindenberg, Ramsfeldt, 2015). Eleverna behöver erbjudas flera tillfällen att samtala 

med varandra, ställa frågor och använda de begrepp man gått igenom. I samtalet med andra tvingas 

eleverna sätta ord på sina tankar samtidigt som de får ta del av andras tankar om samma ämne. Detta 

gör att en brygga skapas mellan elevernas vardagsförståelse och den ämnesspecifika förståelsen. För 

att lyckas med detta krävs det att läraren planerar uppgifter där eleverna får arbeta tillsammans, 

förklara sina tankar för en kamrat eller för läraren (Hajer & Meestringa, 2010). 

 

Syfte och frågeställning 

Den svenska skolan tar emot fler och fler nyanlända elever vilket betyder att många av eleverna i 

dagens skola har svenska som andraspråk. Detta ställer andra krav på lärarens undervisning än vad 

som gjorts tidigare. Inte bara lärare i svenska som andraspråk blir ansvariga för elevers 

språkutveckling utan alla lärare behöver hjälpa eleverna att tillgodosgöra sig det aktuella 

ämnesspråket. Matematik har ofta hävdats vara kulturbefriat och ett internationellt språk. Trots detta 

misslyckas mer än hälften av alla nyanlända elever i årskurs 6 i matematik. Språkutvecklande 

undervisning i matematikklassrummet är därför viktigare än någonsin. Syftet med denna studie är 

därför att titta på om matematiklärare faktiskt arbetar med språkutveckling i praktiken samt hur denna 

då kan se ut. Utifrån detta syftar studien därför till att besvara frågeställningarna: 

 

 Vilka metoder utifrån de tre grundprinciperna för språkinriktad undervisning använder lärare i 

årskurs 4-6 för att få till en språkutvecklande matematikundervisning? 

 Vilka likheter och skillnader finns det i lärarnas användning av de olika principerna för 

språkutvecklande ämnesundervisning? 
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Metod 

I den här studien har observationer använts som metod eftersom observationsmetoden visat sig vara 

mest framgångsrik i studier rörande undervisningsprocessen och lärares beteende (Johansson & 

Svedner, 2010) vilket är det denna studie syftat till att undersöka. Det finns olika typer av 

observationer men i den här studien har en semistrukturerad kategoriseringsobservation använts då 

syftet var att se vilka av principerna för språkutvecklande arbetssätt som användes av lärarna och om 

det fanns någon/några som var dominerande i deras undervisning. Kategoriseringsobservationer har 

ibland fått kritik för att de kan hindra den som observerar att missa saker som kan vara relevant när 

dessa inte faller under någon av de valda kategorierna (Johansson & Svedner, 2010). För att försöka 

åtgärda detta har en ”övrigt” kategori lagts till vid observationerna så att aspekter som kan vara av 

intresse för studien ändå tas tillvara trots att de saknar kategori. 

 

Urval 

Studien genomfördes på tre olika grundskolor i en medelstor stad i Sverige. Ett mail skickades ut till 

alla stadens grundskolor med en förfrågan om att delta i denna studie. Tre skolor som hade elever med 

svenska som andraspråk i sina mellanstadieklasser tackade ja till att delta och därför valdes slutligen 

dessa skolor. Totalt observerades tre matematiklärare, en lärare på varje skola. Lärarna valdes ut på 

grund av att de undervisade i matematik i mellanstadieklasser med minst 2 elever som har svenska 

som andraspråk. Detta var viktigt eftersom syftet var att titta på hur matematiklärare i mellanstadiet 

arbetar med språkutveckling för att underlätta för elever med ett annat modersmål än svenska. Det var 

rektorn på varje skola som valde ut lämpliga lärare utifrån dessa kriterier.  

 

Observationer 

Varje lärare blev observerad under 2 vanliga matematiklektioner som var planerade sedan innan. 

Innehållet för lektionerna ändrades alltså inte för att passa studien. Lektionerna ägde rum i årskurs 4, 5 

och 6 och var mellan 50-75 minuter långa. Vid varje observationstillfälle användes ett 

observationsschema (se bilaga 1) för att lättare kunna strukturera observationerna. Ett sådant schema 

är även ett viktigt verktyg för att se till så att det är samma saker som observeras vid varje observation 

(Johansson & Svedner, 2010).  Hajers (2003) definitioner av de olika kategorierna fanns också med 

som stöd vid varje observation. När läraren gjorde/sa någonting som föll under en av kategorierna 

gjordes en markering under den kategorin i schemat och en kommentar om vad det gällde skrevs ner 

bredvid. Under alla lektioner användes dessutom ljudupptagning med mobiltelefon för att fånga upp 

det läraren sa vilket fungerade som stöd vid databearbetningen efter varje observation. Vid varje 

lektion fick eleverna veta vem observatören var och att hon var där för att titta på hur läraren 

undervisar. Lärarna hade fått veta att observationerna skulle fokusera på språk i 

matematikundervisningen. Under lärarnas genomgångar satt observatören antingen längst bak i 
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klassrummet, bakom eleverna, eller längst fram i klassrummet vid sidan om tavlan. När läraren gick 

runt för att hjälpa elever följde observatören med på avstånd för att fånga upp vad som hände i 

samtalen mellan lärare och elever.   

 

Databearbetning och analys 

Efter varje observationstillfälle transkriberades de delar av det inspelade materialet som ansågs kunna 

kopplas ihop med någon av Hajers (2003) tre grundprinciper. Det var främst citat från lärarna som 

fokuserades vid transkriberingen eftersom studien syftar till att undersöka lärarens metoder. Utifrån de 

centrala aspekter som nedtecknats i de observationsscheman som användes under observationerna 

sammanställdes alla data (inklusive de relevanta citaten som framkommit vid transkriptionerna) 

utifrån de olika grundprinciperna. Varje sekvens som observerats beskrevs kort och kopplades ihop 

med en av kategorierna. Detta gjordes efter varje lektion. Med hjälp av sammanställningen gjordes 

sedan en analys om vilka kategorier varje lärare använde i sin undervisning. De tre lärarna jämfördes 

sedan med varandra angående huruvida de använde samma kategori i liknande situationer eller om det 

skiljde sig åt. Även hur lärarna använde kategorierna analyserades för att hitta mönster. Vid analysen 

framkom några centrala teman inom varje grundprincip. Dessa teman berörde hur läraren använde den 

aktuella principen samt i vilken/vilka situationer den blev använd. Principen lära i kontextrika 

sammanhang kunde därför till exempel delas upp i tre olika teman: vardagskontexter, skolkontexter 

och olika representationer. Varje tema representerade en central aspekt för principen lära i kontextrika 

sammanhang. Analysmetoden för de resterande grundprinciperna har varit den samma som den som 

beskrivits ovan.  

 

Forskningsetiska principer 

Inom all typ av forskning finns det några principer eller riktlinjer alla forskare måste följa. 

Vetenskapsrådet (2002) har fyra huvudkrav som måste följas: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I den här studien har informationskravet uppfyllts genom 

att de deltagande tydligt blev informerade om studiens övergripande syfte (språk i 

matematikundervisningen). Alla de deltagande lärarna har själva samtyckt till att bli observerade och 

därför delaktiga i denna studie. Alltså har även samtyckeskravet uppfyllts. För att 

konfidentialitetskravet ska kunna uppfyllas har inga personuppgifter använts i denna uppsats. 

Personerna blir istället omnämnda som lärare 1, lärare 2 och lärare 3. De elevnamn som förekommer 

har blivit ändrade för att skydda elevernas identitet. Skolorna omnämns inte med namn utan benämns 

som skola A, B och C. Det insamlade materialet har även förvarats utom räckhåll för utomstående. 

Materialet har bara använts i forskningssyfte och ska dessutom efter studiens avslutande förstöras. 

Detta gör att även nyttjandekravet har beaktats i denna studie.  



9 

 

Resultat 

I den här studien beskrivs 3 lärares metoder för en språkutvecklande undervisning i 

matematikklassrummet. Inledningsvis presenteras de lärare som medverkat i studien. Därefter 

presenteras resultatet av studien utifrån Hajers (2003) grundprinciper för ett språkutvecklande 

arbetssätt: lära i kontextrika sammanhang, språklig stöttning, skapa en rik klassrumsinteraktion. 

Dessutom läggs kategorin övrigt till där relevanta aspekter som inte faller under någon av kategorierna 

presenteras. Avslutningsvis sammanfattas de viktigaste resultaten som framkommit i studien. 

 

LÄRARE 1 

Lärare 1 är en kvinnlig lärare som arbetar som speciallärare i matematik på skola A. Hon undervisar i 

årskurs 4, 5 och 6. På skolan har hon arbetat i 11 år men bara 1,5 år på mellanstadiet. Tidigare 

undervisade hon högstadieelever i matematik. Totalt har hon jobbat i 13 år som lärare. Skolan är en 

mångkulturell skola med klasser från F-6. Lektion 1 ägde rum i en årskurs 5 med 15 stycken elever 

med svenska som andraspråk. Ämnesinnehållet handlade om diagram. Lektion 2 var i en årskurs 4 

med 10 stycken elever med svenska som andraspråk. Där jobbade dem med längdeneheter. 

 

LÄRARE 2 

Lärare 2 är en kvinnlig lärare som arbetar som ämneslärare i matematik, NO och teknik på skola B. 

Hon undervisar i årskurs 4, 5 och 6. På skolan har hon arbetat i 4 år och totalt 10 år som lärare. Skolan 

är en F-6 skola. Lektion 1 var i en årskurs 6 med 2 stycken elever med svenska som andraspråk. 

Lektionen handlade om att växla mellan olika former (bråkform, procentform, decimalform) som en 

del i området samband och förändring. Lektion 2 ägde rum i en årskurs 4 med en elev med svenska 

som andraspråk och handlade om klockan och att räkna med tid. 

 

LÄRARE 3 

Lärare 3 är en kvinnlig lärare som arbetar som ämneslärare i matematik, NO och teknik på skola C. 

Hon undervisar i årskurs 4-6. På skolan har hon arbetat i 1,5 år och totalt 15 år som lärare. Skolan är 

en F-9 skola. Lektion 1 ägde rum i en årskurs 5 med en elev med svenska som andraspråk och 

handlade om växling av volymenheter. Lektion 2 var i en årskurs 4 med 2 stycken elever med svenska 

som andraspråk och handlade om sambandet mellan multiplikation och division.  

 

Lära i kontextrika sammanhang 

Grundprincipen lära i kontextrika sammanhang var i princip den mest förekommande hos alla lärare. 

Under observationerna framkom att principen kunde tillämpas på olika sätt då kontextrika 

sammanhang förekom både som vardagskontexter och skolkontexter. Vardagskontexter var situationer 
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kopplade till elevernas vardag och situationer som de är vana vid att stöta på utanför skolan medan 

skolkontexter innebar situationer de känner igen från sin tidigare skolgång. Det kunde vara saker de 

jobbat med tidigare och alltså hade lite förkunskaper om. En annan faktor kopplat till denna princip 

som förekom under observationerna var användandet av olika representationsformer då lärarna 

använde olika typer av representationer för att stötta elevernas förståelse för matematiska begrepp.  

 

VARDAGSKONTEXTER 

Vardagskontexter förekom bland annat som en stöttande metod vid genomgångar i början av 

lektionerna. Lärarna använde dessa typer av kontexter när de skulle förklara matematiska begrepp för 

första gången eller som repetition för att friska upp elevernas minnen. När lärare 1 skulle repetera 

begreppet linjediagram gav hon exempel på vad ett linjediagram kan visa och i vilka situationer det 

kan vara relevant att använda sig av ett linjediagram. Hon berättade att ett linjediagram kan illustrera 

hur man växer under en tidsperiod eller hur priset för godis förändras över tid. Dessa typer av 

vardagskontexter är situationer som eleverna kan vara bekanta med utanför skolan. Barn växer mycket 

och kan tillsammans med föräldrar hålla reda på hur mycket de växer. Många håller koll på sin längd 

och hur mycket de har växt under en tid. Här ger läraren dem ett användningsområde för linjediagram 

som tydligare kan visa tillväxtkurvan. Kanske är de också bekanta med den kurvan från när de varit 

hos skolsyster på hälsokontroll. Vid ett annat tillfälle under lektionen med årskurs 4 diskuterar klassen 

hur liten en millimeter är. Många av eleverna har ingen tidigare erfarenhet av begreppet och behöver 

få hjälp med sin begreppsförståelse. För att eleverna ska få en förståelse för storleken på en millimeter 

växlar läraren till ett vardagssammanhang samtidigt som hon visualiserar sammanhanget för eleverna. 

Tänk att ni biter av en liten bit av nageln. Det är ungefär en millimeter. (Lärare 1) 

Genom att erbjuda eleverna en kontext som alla känner till (de kan till och med prova att bita av en bit 

av nageln på en gång) stöttar läraren elevernas begreppsförståelse för begreppet millimeter. De förstår 

att det är någonting väldigt litet som man knappt ser. Detta gjorde sedan att eleverna hade någonting 

att gå tillbaka till när de stötte på uppgifter som handlade om millimeter.  

 

Lärare 2 använde också vardagskontexter som stöd vid sina genomgångar. Hon använder det till 

exempel under lektionen med fyrorna för att förklara skillnaden mellan begreppen analog och digital. 

För att eleverna skulle förstå vad som är vad gav läraren exemplet att den digitala tiden är den eleverna 

ser i sina telefoner. Eftersom alla elever har en telefon eller har erfarenhet av en mobiltelefon vet de 

direkt hur digital tid ser ut och kunde nicka igenkännande. Kontexten har gett dem någonting att hänga 

upp begreppet digital på vilket gör att de kan ta fram kontexten nästa gång de stöter på samma begrepp 

precis som för lärare 1:s elever och millimeter begreppet. På sexornas lektion påminner lärare 2 sina 

elever om procent begreppet som de pratat om tidigare. Det uppstår en osäkerhet kring hur mycket 

hundra procent är och för att förklara detta drar hon nytta av att en elev är sjuk. 

 Kalle saknas, är hundra procent här idag? (Lärare 2) 

Med hjälp av den kontext läraren skapar kan alla elever genast svara nej på frågan. Eleverna förstår att 

hundra procent innebär alla, helheten.  Detta hjälper eleverna att bättre förstå hur procent fungerar.   

 

Vardagskontexter fungerade även som ett stöd för elevernas lärande då de ställdes inför 

matematikuppgifter de inte riktigt förstod. Några elever under lärare 1:s statistiklektion hade svårt att 
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greppa begreppet medelvärde så läraren gav ett exempel där det är några kusiner som är olika gamla. 

Hon skrev upp deras ålder på tavlan och tillsammans räknade de ut medelåldern på kusinerna. Denna 

kontext skapad av läraren återkommer även senare under lektionen när en elev har fastnat på en 

uppgift i matematikboken. Det är en rutinuppgift (endast siffror) för att beräkna medelvärde och när 

läraren kommer för att hjälpa eleven använder sig eleven av kontexten med kusinerna som 

presenterades vid genomgången. Eleven uttrycker ett behov av att sätta uppgiften i en kontext och kan 

själv göra det med hjälp av den kontext som läraren tidigare erbjöd. En annan elev fastnar på en 

uppgift där hen ska räkna ut 80/4. För att hjälpa eleven sätter läraren uppgift direkt i en vardaglig 

kontext. 

Vi fyra (pekar på några elever som sitter bredvid) ska dela på åttio kronor. Hur mycket 

får vi var? (Lärare 1)  

Med stöd av sammanhanget kan eleven sedan lösa uppgiften. Detta visar vilken stor betydelse 

kontexten har för elever när de ska lösa matematikuppgifter. Kontexten ger uppgiften ett syfte och 

istället för bara siffror kan eleverna se sammanhanget framför sig när de räknar. 

 

Lärare 2 använder vardagskontexten på liknande sätt som lärare 1 gör när eleverna ska lösa uppgifter. 

Lärare 2 beskriver hur eleverna ska handla en tröja som är på rea och frågar dem hur de ska ta reda på 

det nya priset. Eleverna bjuds in till att vara med och skapa uppgiften då de får komma med förslag på 

vilka siffror som ska vara med. Även under lektionen med klockan bygger läraren upp en kontext för 

att eleverna ska kunna få en bild av vad de räknar ut. Läraren beskriver vilken tid hon gick upp på 

morgonen och att hon åt frukost och gjorde sig i ordning hemma innan hon åkte till jobbet. De får även 

veta vilken tid hon kom fram till jobbet. Elevernas uppgift var att räkna ut hur lång tid det tog för 

henne från det att hon vaknade till dess att hon var på jobbet. Under räkneprocessen kan både elever 

och läraren knyta an till kontexten för att lättare förklara hur de tänker. När eleverna sedan själva ska 

hitta på egna uppgifter med tid uppmanar läraren dem att använda sig själva på samma sätt som hon 

nyss gjort. Eleverna får då hjälp av den första kontexten för att skapa egna sammanhang. Dessutom 

blir uppgiften meningsfull när den handlar om eleverna själva.  

 

SKOLKONTEXTER 

Lärare 3 använder sig inte av vardagskontexter utan uteslutande av skolkontexter när hon ska använda 

sammanhang för att stötta eleverna. Under lektion 1 visar hon en bild (en concept cartoon
2
) på några 

barn som har olika påståenden om hur volymenheterna hänger ihop. Hon påminner eleverna om att de 

har pratat om volym och enheter tidigare vilket gör att eleverna har någonting att hänga upp sina 

kunskaper på. Under lektion 2 använder sig läraren återigen av skolsammanhang för att stötta eleverna 

med en kontext. Eleverna får under genomgången plocka med konkret material i form av centikuber 

medan läraren ger dem uppgifter att lösa. 

Använd era tolv klossar och lägg dem i fyra högar. Hur många klossar får ni i varje 

hög? (Lärare 3) 

När eleverna sedan jobbar i boken och fastnar på en uppgift stöttar läraren dem genom att påminna om 

klossarna.  

                                                      
2 Concept cartoons bygger på bilder där elever i pratbubblor uttrycker sina tankar om olika matematiska 

begrepp/sammanhang i vardagen (Skolverket, 2015c). 
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Tänk att du har tjugofem stycken klossar som du ska lägga i 2 högar… (Lärare 3) 

 Klossarna blir en typ av kontext som eleverna kan gå tillbaka till för att få stöd med att lösa 

uppgifterna. Det blir också ett sätt för dem att få hjälp att tänka visuellt, att se talet framför sig.  

 

Även lärare 2 använder sig av skolkontext vid ett tillfälle under lektionen med årskurs 6. Begreppet 

andel kommer upp under lärarens genomgång och hon ber eleverna tänka tillbaka på när de arbetade 

med bråk och då pratade om begreppet andel. Genom att göra på detta sätt hjälper läraren eleverna 

med att koppla ihop sina förkunskaper med det de håller på att lära sig just då. 

 

OLIKA REPRESENTATIONER 

Användandet av olika representationer och växlingen mellan dessa faller också under principen lära i 

kontextrika sammanhang. Alla lärare använde sig av denna metod frekvent under de observerade 

lektionerna. Lärare 1 märkte att enhetsbegreppen verkade vara någonting som de flesta eleverna hade 

svårt att få grepp om. De visade ett behov av sammanhang för att få en förståelse för hur stor eller liten 

en enhet är. Läraren hade i samband med lektionen utformat ett visuellt stöd som hon använde 

genomgående hela lektionen. Det var olika ”pinnar” som representerar de olika enheterna. Hon hade 

en ”centimeterpinne”, en ”decimeterpinne” och en ”meterpinne”.  När eleverna sedan jobbade med 

uppgifter där de skulle uppskatta hur stora olika saker var använde läraren sig av ”enhetspinnarna” för 

att eleverna skulle kunna få pröva sina svar. En uppgift handlade om världens längsta man och hur 

lång han var. Eleverna skulle fylla i påståendet med rätt enhet: Världens längsta man var 272 __ 

(cm/dm/m).  En elev svarade 272 decimeter och med hjälp av de olika ”enhetspinnarna” kunde klassen 

tillsammans försöka lägga 272 decimeter med hjälp av pinnarna och såg då att det var alldeles för 

långt för att det skulle vara rimligt. Den konkreta representationen stöttade eleverna med uppgifter 

som annars blev för abstrakta.  

 

Även lärare 3 använder sig av olika representationer när hon har sina genomgångar. Läraren ritar upp 

elevernas påståenden och lösningar på tavlan med hjälp av bilder så att alla kan följa varandras 

tankegångar visuellt. Under lektion 2 använder sig läraren också av visuella hjälpmedel som stöd för 

eleverna. Lektionen handlar om hur multiplikation och division hänger ihop. För att illustrera detta 

visar läraren en multiplikationsruta där eleverna kan se hur de olika multiplikationerna hänger ihop 

och hur de är kopplade till motsvarande divisioner. När hon sedan ställer frågor om multiplikations- 

och divisionstabellen kan alla elever svara med hjälp av multiplikationsrutan som stöd. När läraren 

presenterat denna ruta vill plötsligt nästan alla elever gå fram och svara på uppgifter vilket inte var 

fallet innan. Rutan gav många elever självförtroende att de faktiskt visste hur de skulle göra för att 

kunna svara på lärarens frågor. 

 

Lärare 2 använde främst visuella och konkreta representationer när hon samtalade enskilt med 

eleverna. Under lektion 1 när eleverna sitter och räknar i matematikboken ber en andraspråksflicka om 

hjälp med en uppgift. Den handlar om area och går ut på att räkna ut hur mycket tyg som behövs till en 

matta. Läraren förklarar begreppet kvadratcentimeter och sätter ihop händerna så det bildas ett område 

mellan dem. Hon pekar på området och säger: ”Den sidan gånger den sidan” (Lärare 2). Genom att 

visa eleven rent konkret hur hon ska lösa uppgiften stöttas eleven i sin räkneprocess så att hon sedan 
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själv kan lösa uppgiften. Under lektion 2 märker läraren att en elev har svårt att räkna ut 

skillnaden mellan två klockslag och går då för att hämta konkret material i form av en 

miniklocka som hon använder tillsammans med eleven för att visualisera tiden de räknar med. 

Med stöd av den praktiska klockan kan eleven sedan med hjälp av läraren vara med och räkna 

ut tidsskillnaderna. Den praktiska representationen ser till så att eleven har en chans att delta 

på sina villkor i en annars alltför svår kognitiv uppgift.  

Språklig stöttning 

Alla lärare hade mestadels olika metoder i användandet av grundprincipen språklig stöttning. 

Metoderna som förekom var läsa högt, använda stödstrukturer, demonstrera och slutligen 

omformulering/förtydligande som var en metod som användes av alla tre lärare.  

 

LÄSA HÖGT 

Lärare 1 var den enda av lärarna som aktivt använde metoden läsa högt för att språkligt stötta sina 

elever. Särskilt under lektion 2, då eleverna tränade på enhetsbyten, användes denna metod på ett 

aktivt sätt utav läraren. Eleverna fick ett arbetsblad med olika uppgifter som handlade om att de skulle 

ta ställning till vilken enhet som passande in på olika påståenden. Eleverna skulle lösa uppgifterna 

självständigt men läraren läste alla uppgifter högt för hela klassen. Efter lektionen berättade hon att det 

var för att hon märkt att läsförståelsen ofta är ett hinder för eleverna med svenska som andraspråk. 

Detta syntes också då läraren gick runt för att hjälpa elever som fastnat på uppgifter i matematikboken. 

Hon började då med att läsa uppgiften högt för eleven för att se om hen uppfattat innehållet rätt. 

Genom att läsa uppgifterna högt kan eleverna fokusera fullt ut på matematiken i uppgiften och inte 

fastna i läsförståelsen. 

 

STÖDSTRUKTURER 

Lärare 2 använde tavlan till hjälp för att stötta sina elever. Under lektionen som handlade om 

klockan och tid skulle eleverna räkna på olika tidsskillnader. För att eleverna lättare skulle 

klara av dessa typer av uppgifter, för att hjälpa dem hur man kan tänka, erbjöd läraren dem en 

stödstruktur i form av en visuell tabell som de kan kunde använda för att fylla i talen som 

skulle räknas ut. Med hjälp av tabellen fick eleverna stöd i vad som var timmar och vad som 

var minuter utan att det blev rörigt vilket det annars lätt verkade bli när de skulle lösa 

uppgifterna i huvudet. Elever som var osäkra på begreppen timme och minut kunde med 

tabellens hjälp även de lösa uppgifterna. Tabellen gjorde dem mer självständiga i sitt 

räknande då de fick verktyg för att strukturera alla delar av uppgiften. 

 

DEMONSTRERA 

Det var endast lärare 3 som aktivt pratade om den språkliga förmågan i matematik med sina elever. 

Läraren berättade att det finns ett mål i kursplanen för matematik som handlar om att man ska kunna 

framföra och bemöta matematiska argument. Hon frågar sedan eleverna vad de tror att målet innebär. 

Efter en liten diskussion i helklass om detta mål demonstrerar läraren hur man kan bemöta argument: 

Nej, Emil, jag håller inte med dig för så här är det… (Lärare 3) 
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Att ge exempel och visa på hur man kan gå tillväga språkligt för att bemöta argument hjälper eleverna 

då de själva förväntas göra samma sak. Oftast förväntas saker av eleverna som de inte har fått lära sig 

och då är det väldigt svårt för dem att lyckas. Genom att demonstrera hur man går tillväga ger man alla 

elever verktyg för att lyckas.   

 

OMFORMULERINGAR SOM FÖRTYDLIGANDEN  

Den främsta typen av språklig stöttning som förekom under alla lärarnas lektioner var 

omformuleringar för att förtydliga. Många gånger förekom det under lärarens genomgångar självmant 

av läraren även om ingen av eleverna visat att de inte förstod begreppet i fråga.  

  Sammanlagt, båda flaskorna ihop. (Lärare 3) 

 … multiplikation, gånger alltså. (Lärare 3) 

 tidsskillnad, alltså lite tid emellan… (Lärare 2) 

 … addera ihop. Hur många blir det tillsammans? (Lärare 1) 

När lärarna omformulerar centrala matematikbegrepp hjälper de till att bygga upp elevernas 

begreppsförståelse. De använder det korrekta matematiska begreppet tillsammans med en förklaring 

som är mer vardaglig för att eleverna ska kunna hänga upp begreppet på någonting de redan kan. Detta 

gör att elevernas språkutveckling berikas eftersom man inte förenklar eller tar bort de korrekta 

begreppen utan endast utvecklar dem.  

  

Det förekommer också omformuleringar då läraren märker att eleverna inte hänger med vid 

gemomgången eller har missuppfattat någonting centralt. Vid ett tillfälle under lärare 3:s lektion med 

årskurs 5 stöter klassen på problem när de ska jämföra två påståenden som barnen i concept cartoon 

bilden har sagt. Ett av barnen använder uttrycket ”en liten del” och det andra barnet säger ”en stor 

del”. När eleverna ska förklara vem av de två barnen som har rätt märker läraren att eleverna har svårt 

att skilja på dessa uttryck och behöver då förklara att det finns en skillnad mellan liten del och stor del. 

Genom att visa på denna skillnad kontrasterar läraren de båda uttrycken vilket gör att eleverna lättare 

kan förstå att inte båda barnen i bilden har rätt, en liten del är inte samma sak som en stor del. Lärare 1 

märker även vid en av sina genomgångar att eleverna har svårt att förstå sammanhanget. Under 

lektionen om diagram stöter eleverna på ett cirkeldiagram som visar hur stor andel av en klass som är 

rädd för spindlar, hur stor andel som inte är rädd och hur stor andel som är lite rädd för spindlar. 

Diagrammet är indelat i 3 stycken tårtbitar där det står ja, nej, lite. Eleverna har till en början svårt att 

förstå vad de olika tårtbitarna står för så läraren förtydligar detta genom att använda hela meningar 

istället: 

… ja, jag är rädd för spindlar, jag är lite rädd för spindlar eller nej, jag är inte rädd för 

spindlar. (Lärare 1)  

Genom förtydligandet kan eleverna förstå sammanhanget och ta till sig vad diagrammet faktiskt visar. 

De blir språkligt stöttade av läraren så att de kan få en förståelse för hur diagram är uppbyggda, att 

man faktiskt inte behöver skriva med hela meningar vad ”tårtbitarna” står för utan att det räcker med 

förkortningar. Detta gör, förutom att de kan läsa av cirkeldiagram, att de blir hjälpta att veta hur de 

själva ska göra när de gör egna diagram senare. 

 



15 

 

Omformuleringar för att förtydliga förekom dessutom i kommunikationen mellan lärare och elev när 

lärare 1 gick runt och hjälpte sina elever då de jobbade i sina böcker. Eleven använder ordet ”plussa” 

och läraren upprepar elevens förklaring fast med det korrekta matematiska begreppet. Läraren erbjuder 

eleven en matematiskt språklig korrekt fras. 

Elev: man plussar 

Läraren: ja vi ska addera 

Istället för att rätta eleven och förklara att vi säger addera istället för” plussa” bekräftar läraren att 

eleven tänkt rätt samtidigt som hon erbjuder en mer lämplig fras som eleven sedan kan ta efter och 

byta upp sig till. 

 

Skapa en rik klassrumsinteraktion 

Den tredje grundprincipen skapa en rik klassrumsinteraktion var den minst tydliga av alla tre principer 

under observationerna. Lärarna beskrev i efterhand dessutom att de ansåg att detta var svårt att få till 

rent organisationsmässigt.  

 

JOBBA TILLSAMMANS I BOKEN 

Den vanligaste formen av interaktion som alla lärarna skapade var att de erbjöd eleverna att jobba 

tillsammans då de arbetade med uppgifter i matematikboken. Eleverna fick inga samarbetsuppgifter att 

jobba med utan det var rutinuppgifter och textuppgifter i boken. De uppmuntrades endast att ta hjälp 

av varandra om de ville. Lärare 1 och lärare 3 lät eleverna sitta två och två i klassrummet om de ville 

samarbeta medan lärare 2 istället lät de som ville” prata matte” och jobba två och två sitta i ett annat 

rum så de inte störde de elever som ville sitta tysta och räkna för sig själva. 

 

FÖRKLARA FÖR VARANDRA 

En utveckling av jobba tillsammans i boken var att lärarna aktivt sa till några elever att förklara för 

varandra när de fastnat vid någon uppgift. Under lärare 1:s första lektion säger hon åt en elev att gå 

och hjälpa en annan elev med att förklara hur man löser uppgiften. Lärare 2 gör samma sak vid en av 

sina lektioner då hon säger till två flickor att vara varandras lärresurser. 

  Linda, hur gör man? Berätta för Emma nu så får jag lyssna. (Lärare 2) 

Genom att göra på detta sätt skapar läraren en interaktion mellan dessa två elever. Linda tvingas sätta 

ord på sina tankar och använda språket aktivt. Emma får språklig stöttning av Linda när hon får höra 

henne förklara uppgiften som hon sedan själv ska lösa. 

 

 

 

GRUPPDISKUSSIONER 

En mer aktiv metod för att skapa en rik klassrumsinteraktion som förekom hos lärare 2 och 3 var att 

de skapade uppgifter som tvingade eleverna att samtala och hjälpas åt. Under lärare 2:s lektion om tid 
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ska eleverna i grupper som de sitter (eleverna sitter fyra och fyra vid varje bord) göra uppgifter till 

varandra som de andra i gruppen ska lösa. När alla löst uppgiften jämför de svaren med varandra och 

får då syn på att de fått samma svar men tänkt på lite olika sätt. De ser också att man kan svara på 

olika sätt och att det ändå blir samma svar. Vissa elever uttrycker svaret med bara minuter medan 

någon annan blandar timmar och minuter. Detta gör att eleverna får lära av varandra och får möjlighet 

att byta upp sig till metoder som är mer effektiva än andra. Metoderna erbjuds inte av läraren utan 

kommer naturligt från eleverna själva. Lärare 3 bygger båda sina lektioner på övervägande del 

grupp/pararbete. I princip hela lektion1 består av gruppdiskussioner i smågrupper och helklass. 

Eleverna sitter tre och tre (som de sitter i klassrummet) och diskuterar den concept cartoon läraren har 

uppe på tavlan. Uppgiften är att diskutera kring vem/vilka av barnen på bilden som har rätt och hur de 

som har fel tänker. Denna del av lektionen ger läraren 45 minuter. Under tiden eleverna diskuterar går 

läraren runt och stöttar grupper som har svårt att komma igång eller grupper där endast en elev är 

drivande. Genom att lägga upp lektionerna på detta sätt får eleverna till övervägande del lära av 

varandra och använder språket för att uttrycka sig samtidigt som inflödet också bli stort då de tar del 

av sina kamraters tankar. Elever som har svårt för att uttrycka sig kan ta efter hur andra gör.  

 

FÖRKLARA FÖR LÄRAREN 

En annan del av interaktionen i klassrummen var den som skedde mellan lärare och elev. Här var alla 

lärare noga med att låta eleverna stå för det mesta av utflödet medan de aktivt lyssnade för att kunna 

stötta eleverna vidare. Lärare 1 ställde motfrågor till elever som vill ha hjälp. Istället för att ge eleven 

det korrekta svaret på uppgiften eller förklara hur hen skull räkna uppmuntrade hon istället dem att 

tänka själva och sätta ord på sina tankar. Lärare 3 använde även hon motfrågor för att stötta sina elever 

i att kunna uttrycka sig. Under en av lektionerna när eleverna jobbar i grupp ber hon eleverna att 

utveckla sina svar genom att ställa öppna frågor som ”varför blir det så?”. På så vis tvingar hon dem 

att utveckla sina resonemang och sätta ord på sina tankar vilket är väldigt språkutvecklande. 

 

En annan metod lärare 3 använde var att hon använde elevernas egna förklaringar när hon skulle 

förtydliga det de just gått igenom. 

 Amanda du sa så här: milli betyder tusen. Vad vet vi då? (Lärare 3) 

Läraren bygger vidare på den förklaring eleven startat och hjälper hen att berika sin språkanvändning i 

matematiken. På så vis får eleverna dessutom se att vad de säger räknas då deras förklaringar sedan 

används av läraren. Detta gör att de vågar och vill delta mer under genomgångar.  

 

MEDVETENHET OM VIKTEN AV INTERAKTION 

Lärare 3:s elever var de enda som under de observerade lektionerna visade att de var medvetna om hur 

viktigt det är att dela med sig av sina tankar och ta del utav andras. Eleverna verkade vana vid att 

diskutera och flera kunde tydligt berätta vad syftet med diskussioner är. En elev berättade att det är bra 

att få höra andras tankar om någonting man själv funderat över.  

Man ska berätta… då får man liksom veta hur andra har tänkt. Kanske att dom har 

kommit på ett annat sätt att lösa uppgiften. Det kan vara att dom har kommit på hur 

någon annan som har fel har trott på annat sätt… (Elev hos lärare 3) 
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Att eleverna är medvetna om vikten av interaktion är centralt för att de själva aktivt ska vilja integrera 

med varandra och med läraren. De förstår syftet och kan då lättare motiveras att vilja delta i aktiviteter 

där de får integrera med varandra vilket hjälper till att bygga upp deras språkliga utveckling.  

Övrigt 

En central aspekt som framkom under observationerna men som inte faller under någon av 

kategorierna är repetition. Lärare 1 använde sig frekvent av metoden repetition under båda sina 

lektioner. Hon inledde lektionerna med att prata om vad de arbetat med under tidigare lektioner och 

hur det hängde ihop med det de skulle jobba med under den aktuella lektionen. Viktiga matematiska 

begrepp som gåtts igenom lektionen tidigare spaltades upp på tavlan och fick sedan stå kvar under 

resten av lektionen. Även lärare 2 använde denna metod för repetition då hon under sin lektion med 

årskurs 4 skrev upp begreppen analog och digital på tavlan för att påminna klassen om dessa viktiga 

begrepp som de pratat om tidigare. Lärare 1 var noga med att eleverna hela tiden bjöds in för att hjälpa 

till med repetitionen genom att påminna varandra vad klassen faktiskt gjorde/lärde sig föregående 

lektion.  

 

Ytterliggare en övrig aspekt som förekommer under både lärare 1 och lärare 2:s lektioner var 

röstbetoning. Lärarna valde att lägga tyngd på vissa ord när de hade genomgång eller förklarade 

någonting för enskilda elever. Dessa ord var alltid centrala begrepp eller signalord som hintar om 

vilket räknesätt man ska använda eller som på något sätt hjälper en hur man ska tänka. De centrala 

begreppen var begrepp som klasserna just då fokuserade på vilket gjorde dem extra viktiga. Lärare 1 

valde till exempel under statistiklektionen att ofta betona begreppet medelvärde då det var det begrepp 

som lektionen fokuserade på. Lärare 2 betonade begreppen samband, delar och andelar under sin 

genomgång på sexornas lektion om samband och förändring. Genom att betona centrala matematiska 

begrepp hjälper läraren eleverna att fokusera på dessa begrepp och talar på så sätt om att dessa begrepp 

är viktiga. Betoningen av signalord förekom oftast när eleverna bad om hjälp för att kunna lösa en 

uppgift eller när läraren märkte att eleverna inte riktigt hängde med under en genomgång. När lärare 

2:s fyror tränade på klockan hade en elev svårt med att hålla reda på när man ska säga i eller efter om 

klockslag. För att stötta eleven visade hon med hjälp av klockan samtidigt som hon betonade ordet 

efter. Röstbetoningen i kombination med det visuella hjälpmedlet stöttade elevens förståelse för hur 

man beskriver tid vilket gjorde att eleven sedan själv kunde göra samma sak. Lärare 1 var särskilt noga 

med att betona signalord under geometrilektionen då eleverna jobbade med enhetsomvandlingar. 

Eleverna fick ett antal påståenden som de skulle avgöra om de var sanna eller falska. Uppgifter som 

innehöll signalord såsom längre, högre, bredare visade sig skapa problem för andraspråkseleverna 

vilket gjorde att läraren betonade dessa ord samtidigt som hon illustrerade dem med hjälp av sitt 

kroppsspråk. Detta gjorde att eleverna fick stöd i sin förståelse för vad dessa ord innebär samtidigt 

som de förstod att det var dessa ord som var viktiga i påståendena.  

 

Sammanfattande resultat 

Alla lärare som medverkade i studien jobbade med alla grundprinciper på ett eller annat sätt även om 

de ibland använde olika metoder i arbetet med detta. Det var främst grundprincip 1 lära i kontextrika 
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sammanhang och 2 språklig stöttning som användes av lärare 1 och 2 medan grundprincip 3 skapa en 

rik klassrumsinteraktion var den minst frekventa hos dessa lärare. Dessa lärare hade också gemensamt 

att de använda sig av repetition och röstbetoning vilket inte föll under någon av de tre 

grundprinciperna. Lärare 3 använde alla principer ungefär lika mycket men hade ett tydligt fokus på 

skapa en rik klassrumsinteraktion under sina lektioner då övervägande del av lektionstiden lades på 

detta.  

 

Principen lära i kontextrika sammanhang såg olika ut hos olika lärare. Lärare 1 använde sig endast av 

vardagliga situationer som andraspråkseleverna kunde känna igen sig i medan lärare 3 endast 

fokuserade på skolsituationer och erfarenheter som eleverna gjort under tidigare lektioner. Lärare 2 

använde en kombination av de båda. Gemensamt för alla lärare var att de använde visuella och/eller 

taktila representationer i sin undervisning för att stötta eleverna att lära i kontextrika sammanhang. 

 

Den språkliga stöttningen var den som varierade mest hos de olika lärarna. Alla hade olika metoder 

för denna princip. Lärare 1 som undervisade flest elever med svenska som andraspråk läste mycket 

högt för sina elever vilket inte förekom på samma sätt hos lärare 2 och lärare 3. Lärare 2 använde sig 

utav stödstrukturer för att hjälpa eleverna att strukturera sina tankar vid lösningsprocessen av 

matematikuppgifter. Lärare 3 demonstrerade för sina elever hur de språkligt kunde uttrycka sig i olika 

situationer och gav på så vis sina elever en mall att själva kunna följa. Gemensamt för alla tre lärare 

var att de använde sig frekvent av omformuleringar och förtydliganden för att stötta eleverna språkligt. 

 

Den tredje och sista grundprincipen, skapa en rik klassrumsinteraktion, var den minst frekventa av alla 

grundprinciper totalt sätt även om lärare 3 hade ett tydligt fokus på detta. Det var också den princip 

som ansågs svåraste att få till. Det vanligaste hos lärare 1 och 2 var att eleverna erbjöds jobba 

tillsammans vid den egna räkningen i matematikboken eller blev tillsagda att förklara för varandra. 

Lärare 3 använde sig mest utav gruppdiskussioner eller pararbete eleverna emellan. Eleverna blev 

indelade i grupper utifrån hur de satt i klassrummet. Lärare 3:s elever var även de enda som visade att 

de var medvetna om vikten av interaktion i matematikklassrummet. Lärare 1 och lärare 3 ställde 

motfrågor till sina elever vid interaktionen mellan lärare och elev. Detta för att eleverna skulle träna på 

att uttrycka sig själva och inte bara bli serverade det korrekta svaret.  
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Diskussion 

Diskussionsavsnittet är uppdelat i fem olika delar. Inledningsvis diskuteras svaret på studiens 

frågeställningar utifrån resultatet. Sedan presenteras en reflektion över forskningsprocessen och de 

dilemman som uppstått i denna process. I den tredje delen diskuteras resultatet i relation med tidigare 

forskning. Efter detta diskuteras studiens relevans för professionen. Avsnittet avslutas med frågor att 

ta upp i vidare forskning.  

Diskussion utifrån studiens frågeställningar 

På studiens första frågeställning Vilka metoder utifrån de tre grundprinciperna för språkinriktad 

undervisning använder lärare i årskurs 4-6 för att få till en språkutvecklande matematikundervisning? 

visar resultatet att alla metoder används men i olika stor utsträckning. Grundprincipen lära i 

kontextrika sammanhang tillsammans med principen språklig stöttning var de mest frekventa hos 

lärare 1 och lärare 2 medan lärare 3 använda alla principer ungefär lika mycket men hade ett tydligt 

fokus på den tredje grundprincipen skapa en rik klassrumsinteraktion. En relevant aspekt att ha i 

åtanke är att lärare 1 hade nästan uteslutande andraspråkselever medan de andra lärarna endast hade 

några stycken i varje klass. Detta kan ha betydelse för hur undervisningen struktureras samt vilka 

metoder läraren använder. Utifrån resultatet av denna studie går det att se att läraren som undervisar 

väldigt många andraspråkselever (lärare 1) väljer att främst använda kontextrika sammanhang 

tillsammans med språklig stöttning i sin undervisning. Lärare 2 använde alla principer ungefär lika 

mycket medan lärare 3 hade ett tydligt fokus på skapa en rik klassrumsinteraktion. Detta gör att det 

inte går att dra slutsatsen att undervisningen förändras utifrån hur många andraspråkselever lärarna har 

i klassrummet. Det verkar snarare vara lärarens egna erfarenheter och undervisningsstil som styr val av 

principer i denna studie.  

 

På den andra frågeställningen Vilka likheter och skillnader finns det i lärarnas användning av de olika 

principerna för språkutvecklande ämnesundervisning? visar resultatet att det fanns både likheter och 

skillnader i lärarnas användning av de olika principerna. Alla lärare använde kontextrika sammanhang 

i sina genomgångar och i samtalet mellan lärare – elev. Skillnaden låg i vilka typer av kontexter de 

använde. Lärare 1 och 2 använde sig av vardagskontexter som eleverna känner igen från sin vardag 

medan lärare 3 uteslutande använde sig av skolkontexter genom att relatera till saker de gått igenom 

tidigare i skolan. Även lärare 2 använde skolkontexter vid något tillfälle. Att lärare 1 valde att bara 

använde vardagskontexter kan bero på att hon undervisade många elever som inte gått i skola i Sverige 

lika länge som de andra lärarnas elever. Dessa elever har inte samma skolerfarenheter som elever som 

gått i skolan i Sverige redan från första klass. Därför fungerar då inte skolkontexter som stöttning utan 

blir istället ett hinder för elevernas förståelse. Gällande den språkliga stöttningen hade alla lärare 

gemensamt att de använde sig frekvent av omformuleringar för att förtydliga matematiska begrepp. 

Utöver detta hade de sedan lite olika angrepssätt på denna princip. Lärare 1 läste högt för sina elever 

mer aktivt en de andra lärarna. Hennes lektioner var dessutom mer lärarstyrda och genomfördes 

mycket i helklass. Detta kan återigen bero på att hon hade ett annat elevunderlag än de andra lärarna. 
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Elever som har svenska som andraspråk har större svårigheter med läsförståelse än elever med svenska 

som modersmål. Därför är det en stor hjälp för andraspråkselever att få textuppgifter upplästa för sig. 

Då kan de fokusera på matematiken i uppgiften och inte fastna i läsförståelsen. Alla tre lärare hade 

gemensamt att de lät sina elever arbeta tillsammans när de jobbade i sina matematikböcker. Det är en 

god tanke för att försöka skapa interaktion men det är inte säkert att det blir så i verkligheten. Ansvaret 

läggs till viss del över på eleverna. Eftersom denna princip är den viktigaste är det lite vanskligt att 

lämna det till eleverna. Lärare 2 skapade en rik klassrumsinteraktion under lektion 2 där eleverna fick 

göra egna uppgifter till varandra och jämföra sina svar. I det klassrummet satt eleverna i grupper om 

fyra till skillnad från i hennes andra klass där eleverna satt i form av en hästsko med några bänkar i 

mitten. Lärare 3 var den som tydligaste arbetade för en klassrumsinteraktion. Under båda hennes 

lektioner gavs eleverna möjlighet att byta tankar och stötta varandra under diskussioner och 

samarbetsövningar. Eleverna i det klassrummet satt tre och tre men läraren flyttade på några elever vid 

dessa övningar så att de skulle kunna sitta i smågrupper. Lärare 1 hade sina elever sittandes tre och tre 

eller två och två. En viktig aspekt kan då vara att elevernas placering i klassrummet möjligen har 

betydelse för i vilken utsträckning lärarna anser att grundprincip 3 skapa en rik klassrumsinteraktion 

går att genomföra.  

 

Reflektioner kring forskningsprocessen 

Ett problem med hållbarheten i denna studie kan sägas vara att lärarna blivit påverkade av att få veta 

vad studien skulle handla om. Eftersom de visste att studien skulle fokusera på språk i matematik kan 

de medvetet eller omedvetet försökt få till så mycket språkutveckling i sin undervisning som möjligt 

när de blev observerade. På så vis kan resultatet bli missvisande eftersom läraren inte beter sig som 

vanligt när hon observeras. Samtidigt måste de deltagande informeras om vad studien ska handla om 

enligt informationskravet i vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). 

Därför går det egentligen aldrig att undvika detta dilemma. Dessutom blir eleverna påverkade av att 

det är en ny person som ska vara med i klassrummet och titta. Flera av lärarna beskrev efter 

lektionerna att eleverna inte var riktigt som vanligt. Några blev lugnare medan andra mer röriga. Detta 

kan också påverka hållbarheten av studien då det blir ett annat sammanhang som observeras än det 

vanliga. Detta kan inte heller sägas gå att undvika om det inte är en person som de inblandade känner 

sen tidigare, någon som brukar finnas med i sammanhanget, till exempel om man är i sin vfu klass och 

observerar. Problemet med det blir istället att det är svårt som observatör att hålla sig utanför 

sammanhanget. Eleverna är vana vid att integrera med den personen och har då svårt att förstå varför 

de plötsligt inte får göra det på samma sätt.  

 

Kategorierna som använts för analysera de data som samlats in har inte varit helt oproblematiska att 

använda. I vissa situationer var det svårt att avgöra vilken kategori en aspekt skulle falla under. 

Kategori 1 lära i kontextrika sammanhang samt kategori 2 språklig stöttning var ibland svåra att 

åtskilja. När lärarna gjorde kopplingar till vardagssituationer eller sammanhang som eleverna kände 

till sedan tidigare var det tydligt att de använde sig av kategori 1. Däremot var det mer komplicerat när 

de använde hjälpmedel eller olika typer av representationer i sina förklaringar. Detta skulle kunna 

tolkas som en typ av språklig stöttning då hjälpmedlet används som stöd för lärarna i sina förklaringar 

men enligt Hajers (2003) definition ska detta falla under kontextrika sammanhang. Detta kändes inte 

naturligt då det inte är tydligt varför hjälpmedel och olika representationer räknas till principen lära i 
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kontextrika sammanhang.  Den tredje kategorin skapa en rik klassrumsinteraktion var till viss del lätt 

att upptäcka eftersom begreppet klassrumsinteraktion i sig själv är ganska tydligt. När en av lärarna 

delade in eleverna i grupper och gav dem frågor att diskutera blev det alltså naturligt kategoriserat 

under kategorin skapa en rik klassrumsinteraktion eftersom eleverna gavs möjlighet att integrera med 

varandra. Det problematiska i kategoriseringen av denna kategori var att avgöra huruvida någonting 

ska ses som en rik klassrumsinteraktion eller inte. Ett exempel att jämföra med är när lärarna tillät 

eleverna att jobba två och två i boken om de ville. Ska de också räknas som en rik 

klassrumsinteraktion eller endast som en möjlighet till interaktion? Vid analysen av de observerade 

lektionerna i denna studie klassificerades all möjlighet till interaktion som att skapa en rik 

klassrumsinteraktion. Detta var för att det i Hajers (2003) beskrivning av kategorierna inte gjordes 

någon skillnad på detta. Men det är någonting som absolut kan diskuteras eftersom det är hur man gör 

någonting som har betydelse för elevernas lärande och inte bara själva görandet.  

 

Diskussion utifrån tidigare forskning 

Hajer (2003) har i sin forskning sett att många lärare förenklar eller hoppar över svåra begrepp för sina 

elever för att de vill vara säkra på att eleverna förstår och att det inte blir för svårt. Detta kan med 

största sannolikhet skapa en nedåtgående spiral som istället får motsatt effekt för elevernas 

språkutveckling. I den här studien har lärarna använt sig av omformuleringar och förtydligande snarare 

än förenklingar. De korrekta begreppen har använts tillsammans med en förklaring eller 

omformulering. Detta gör att språkutvecklingen snarare stärks än går nedåt. Läraren stöttar språket 

istället för att förenkla. Hajer (2003) lyfter också vikten av återkoppling på elevernas 

språkanvändning. Eftersom studien endast fokuserade på två av lärarnas lektioner är det svårt att 

avgöra hur mycket återkoppling eleverna får på sin språkförmåga. Det som gick att se var att lärarna 

aldrig rättade sina elever för att de sa fel. Istället utvecklades elevernas resonemang och fördjupades. 

Det kan ses som en typ av återkoppling då eleverna får se att de har rätt i vad de säger men att det kan 

sägas på olika sätt där vissa sätt är mer utvecklade än andra. Läraren visar att hon vill att eleverna ska 

utveckla sina tankar snarare än välja enkla förklaringar med vardagsbegrepp.  

 

Det har inte framkommit i studien vilken bakgrund andraspråkseleverna har och därför är det svårt att 

säga någonting om de kulturella svårigheter som lätt kan uppstå i matematikämnet enligt Löwing & 

Kilborn, 2008). Någonting som dock skulle kunna skapa problem är längdenheterna som lärare 1 

undervisar om under sin lektion med årskurs 4. I Sverige använder vi oss av mm, cm, dm och m 

medan man i många andra länder använder andra system för att mäta längd. Detta var ingenting som 

framkom under den aktuella lektionen men det tål att uppmärksamma eftersom det enligt Löwing & 

Kilborn (2008) kan vålla problem för elever med andra kulturella erfarenheter. Ingen av de tre 

observerade lärarna lyfte kulturella skillnader i sin undervisning men eftersom det endast var 2 

lektioner per lärare som observerades är det svårt att dra slutsatsen att de aldrig tar upp detta. I klasser 

med många elever med svenska som andraspråk kan det anses mer givande att göra detta än om det 

endast finns en eller två elever som har bakgrund i en annan kultur. Även om det skulle kunna vara 

intressant för alla elever att få syn på att det finns olikheter i hur vi ser på matematik, att det inte bara 

finns ett rätt sätt.  
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Under alla lektioner som observerats har modersmålet lyst med sin frånvaro. Ingen av lärarna har 

uppmuntrat användning av elevernas modersmål och eleverna har inte använt sina modersmål under 

lektionerna. Norén (2012) menar att modersmålet med fördel bör användas som stöd i 

matematikundervisningen då det kan fungera som en bro mellan svenskan och den matematiska 

förståelsen. En stor anledning till att diskussionen om modersmål inte förekommer på skola 2 och 3 

kan vara att det var så pass få elever med annat modersmål än svenska i de flesta av klasserna som 

besöktes. En annan anledning är troligtvis bristen på kunskap hos lärarna samt bristen på 

modersmålslärare. Både Norén (2012) och Jao (2012) har i deras studier dessutom sett att 

andraspråkselever ofta har svårigheter med textuppgifter eftersom de inte är bekanta med den kontext 

uppgiften innehåller. I denna studie har det snarare visat sig att andraspråkselever behöver kontexten 

för att kunna lösa uppgiften samt att rutinuppgifter upplevs som svårare än textuppgifter. Det är 

snarare läsförståelsen som försvårar dessa elevers förståelse av textuppgiften och inte kontexten.  

 

En intressant aspekt som framkom i studien var användandet av röstbetoning för att förtydliga 

matematiska begrepp. Detta har inte diskuterats i den litteratur som ligger till grund för studien och det 

har inte hittats tillräckliga belägg för att kategorisera det under någon av de tre grundprinciperna. 

Skulle det falla under någon kategori skulle det eventuellt kunna räknas som språklig stöttning 

eftersom en röstmarkering gör att eleverna blir uppmärksam på att begreppet är lite extra viktigt. 

Denna metod användes av två utav de tre lärarna vilket kan tyda på att det är en metod som 

förekommer hos flera lärare. Troligtvis inte bara i matematikämnet eftersom röstbetoning kan 

användas för att markera viktiga aspekter i alla ämnen. Denna metod kanske därför inte faller under 

just språkutveckling utan snarare allmän pedagogik.  

 

Studiens relevans för professionen 

Resultaten som framkommit i denna studie kan med fördel användas av lärare som utgångspunkt för 

diskussioner kring den egna verksamheten. Lärare skulle kunna jämföra sin egen 

matematikundervisning med den som framkommit i denna studie och se om samma mönster går att 

finna i den egna verksamheten. Grundprincip 3 skapa rika klassrumsinteraktioner har visat sig vara 

svårast att tillämpa i verkligheten men eftersom det är den viktigaste av de tre principerna är det 

intressant att titta på vad man som lärare kan göra för att få till detta i sin egen undervisning. Med 

utgångspunkt från resultaten som framkommit i denna studie kan lärare ta inspiration av de metoder 

lärarna i studien använder sig av samtidigt som de kan välja bort andra. Det viktigaste är dock att 

reflektera kring den egna undervisningen och då kan en sådan här studie fungera som underlag. 

 

Vidare forskning 

I samband med denna studie framkom att den principen skapa rika klassrumsinteraktioner var den 

minst förekommande principen. Läraren uttryckte att det kan finns vissa organisatoriska svårigheter att 

få till denna princip. Samtidigt säger forskning (Hajer, 2003) att det är den viktigaste av alla principer. 

Därför vore det intressant att titta närmare på undervisning kopplat till denna princip. Hur kan lärare 

jobba för att skapa rika klassrumsinteraktioner samt vilka svårigheter finns det?  
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Bilaga 1 

Observationsschema 

 

Del av 

lektionen 

(min) 

Kategori 1: 

Begriplighet 

genom 

sammanhang 

Kategori 2: 

Språklig 

stöttning 

Kategori 3: 

Främja aktiv 

språkanvändning 

Övrigt Kommentarer 

0-5      

5-10      

10-15      

15-20      

20-25      

25-30      

30-35      

35-40      

40-45      

45-50      

50-55      

55-60      

60-65      

65-70      

70-75      
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