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Abstract 

           Mathematic – language and communication 
A comparative essay in one international school 

 

The purpose with this essay is to compare two classes in an international school during their 

mathematic lesson. The international school offers education to their pupils in two languages; 

in Swedish and in English. Through this study I want to find out how teachers are working 

with language and communication during school hours. I will compare the work of two 

teachers and two classes to find out the differences and similarities between their work 

methods concerning language and communication during mathematic lessons. 

The main questions for the essay: 
 

- How do the teachers work with language and communication in this school during the 

mathematic lessons?  

- What similarities and differences are there between the two teachers in matter of 

methods of working with language and communication during the mathematic 

lessons? 

 

The research is based on interviews with the teachers and also on observations in the 

classroom during mathematic lessons. The difference between the two classes is that one class 

only speaks English during their lessons while the other class speaks both English and 

Swedish. The study is based on a socio-cultural perspective.  Education and development that 

takes place through interaction with other people is a significant part of the social-cultural 

perspective.  

 

In my result I learned that the two teachers I observed have more similarities than differences 

concerning their methods in the classroom regarding language and communication.  

 

 

 

Keywords: Mathematic, language and communication 

Nyckelord: Matematik, språk och kommunikation 
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1. Inledning 
 

Denna studie bygger på sociala relationer mellan elever och lärare i matematikundervisning. 

Jag kommer att göra en jämförelse mellan två olika klasser i en internationell skola. I den ena 

klassen sker all undervisning på engelska och i den andra klassen har läraren valmöjligheten 

att undervisa på svenska och engelska. Klasserna valdes för att undersöka vilka skillnader och 

likheter som finns bland lärarnas undervisning gällande språk och kommunikation. Utifrån 

egna erfarenheter skiljer sig undervisningen i matematik åt. En del matematiklektioner bygger 

på tyst räkning i matematikboken medan andra lektioner bygger på problemlösning där 

eleverna i grupp diskuterar olika lösningar. 

 

Mitt intresse för studien grundar sig på min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) som jag 

har deltagit i under lärarutbildningen. Min VFU plats har varit i en internationell skola, där all 

undervisning hölls på engelska. Lärarna har en möjlighet att förklara och kommunicera med 

eleverna på två olika språk i sin undervisning, både på svenska och i engelska.  I skolan deltog 

jag i en klass där eleverna gick i årskurs tre. Mitt deltagande i skolan gjorde mig medveten om 

språkets betydelse i undervisningen. Elever som inte hade engelska som första språk fick 

svårigheter i att förstå arbetsuppgifterna och kunde inte arbeta lika självständigt som eleverna 

med engelska som första språk.  

 

Gudrun Malmer, som är metodiklektor skriver i sin bok, Bra matematik för alla (2002) att 

språket har en stor betydelse för matematiken. Det gäller inte endast i de textuppgifter som 

elever ska arbeta med utan också det språk läraren själv använder i undervisningen (Malmer, 

2002:45) I en rapport från skolverket, Myndigheter för skolutveckling - Svenska som 

andraspråk. En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning
1
 står det att elever ska 

lyssna till varandra i matematikundervisning. Genom att använda sig av det klasskamrater 

säger och skriver kommer eleverna vidare med sitt eget tänkande (2007:38). Nationellt 

centrum för matematik (NCM) har gett ut en rapport som är skriven av Görel Sterner och 

Ingvar Lundberg om Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik. Sterner och 

Lundberg anser att språket sätter stopp för många elever att klara av kriterierna i matematiken, 

                                                 
1
 http://www.skolverket.se/publikationer?id=1883 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1883
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eftersom eleverna inte förstår de begrepp och matematiska uttryck som textuppgifter 

innehåller (Sterner & Lundberg, 2002:6). 

1.1 Bakgrund 
 

I kursplanen för matematik i grundskolan står det: 

 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla ett matematiskt språk samt 

kunskaper om hur det används för att kommunicera i tal, skrift och handling. Undervisningen 

ska också bidra till att eleverna utvecklar en förmåga att föra matematiska resonemang och 

argumentera på logiskt sätt i samband med tolkning av situationer, problemlösning och 

beräkningar.
2
 

 

Sterner och Lundberg anser att Sverige under senare år har utvecklats mot ett mer 

mångkulturellt samhälle. Arbete och utbyte med andra länder ökar ständigt och utvecklas. 

Under tidigare år var matematikundervisningens huvuduppgift att utveckla färdigheter i 

räkning och geometri. Detta har nu förskjutits till att utveckla bredare och djupare 

matematiska färdigheter. Med matematiska färdigheter menar Sterner och Lundberg att ha en 

god taluppfattning samt problemlösningsförmåga. Man ska kunna se sammanhang och kunna 

resonera sig fram till slutsatser. Användning av standardalgoritmer för de fyra räknesätten har 

minskat samtidigt som nödvändigheten av att kunna tolka och kritiskt granska tillämpad 

matematik i olika sammanhang har ökat. I dagens samhälle ska matematikkunnande bidra till 

självförtroende, kompetens och möjligheter till påverkan och utveckling (Sterner & Lundberg, 

2002:1).  

 

Enligt Sterner och Lundberg har matematiken blivit viktig både ur ett samhällsperspektiv och 

ur den enskilda medborgarens perspektiv. Många elever saknar matematisk kompetens och 

problemlösningsförmåga när de lämnar skolan. Det kan finnas sociokulturella faktorer som 

orsakar svårigheterna. Författarna menar att det kan bero på att eleverna inte fått tillräckligt 

med språkligt stöd i undervisning eller att elever kanske förstår matematiska begrepp på sitt 

hemspråk men inte på svenska. Andra orsaker till varför elever saknar matematiskt kompetens 

kan även bero på brist i undervisning och stimulans i klassrummet. Man har antingen gått för 

fort fram eller alltför ostrukturerat som till exempel att elever inte får någon arbetsro eller 

brist på en tydlig lärarroll i undervisningen. Läraren har en betydelsefull roll för hur elevernas 

                                                 
2
 http://www.skolverket.se/publikationer?id=2643 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2643
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intresse och lärande kommer att utvecklas (Sterner & Lundberg 2002:4ff). 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka likheter och skillnader på lärarnas arbetsätt i den 

internationella skolan gällande språk och kommunikation i matematikundervisning. 

 

1.3 Frågeställningar 
 

- På vilket sätt arbetar lärarna med språk och kommunikation i matematikundervisning 

på den internationella skolan? 

- Vilka likheter och skillnader finns det mellan de två olika lärarnas arbetssätt i 

matematikundervisning gällande språk och kommunikation? 

 

1.4 Begreppsdefinition  
 

Språk och kommunikation är två huvudbegrepp i studien och är två faktorer som inkluderar 

varandra. När det gäller begreppet språk för studien menas det språk i allmänhet, 

vardagsspråk, undervisningsspråk, det matematiskaspråket samt det språk som används inom 

kommunikationen. När det gäller begreppet kommunikation för studien är syftet, 

kommunikation i klassrummet, mellan elever och lärare.  

 

Madeleine Löwing som är fil.dr. i matematikämnets didaktik och Wiggo Kilborn som tidigare 

varit verksam som universitetslektor har tillsammans skrivit boken Språk, kultur och 

matematikundervisning (2007). Författarna anser att kommunikationen i ett klassrum är 

komplex eftersom den samtidigt följer flera, helt olika språkliga mönster. Man använder språk 

på två olika sätt i en kommunikation. Det ena sättet ligger på en övergripande nivå och kallas 

för ett allmänt reglerande språk. Det språket använder man för att kommunicera allmänna 

frågor som till exempel ordning i klassen, sen ankomst och schemafrågor, det sker i huvudsak 

på ett vardagsspråk. Språket i matematikundervisning bygger i grunden på ett vardagsspråk 

men innehåller en rad speciella ord och uttryck som har en helt annan betydelse än liknande 

ord i vardagsspråket. För att kunna urskilja dessa ord tillkommer ett speciellt matematiskt 

symbolspråk som byggs upp med hjälp av särskilda tecken och som används enligt givna 
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regler menar författarna (Löwing & Kilborn, 2007:27). Det andra sättet att använda språk, i en 

kommunikation ligger på en ämnesinriktad nivå. Denna nivå kallas för ett metodiskt 

reglerande språk och används för att ge eleverna arbetsuppgifter för dagen. Språket och 

kommunikationen används för att till exempel beskriva vilka uppgifter som ska utföras, 

redovisas och vilka arbetssätt som ska användas eller hur läxan ska se ut (Löwing & Kilborn, 

2007:27). 

 

2. Teorier och utgångspunkter 
 

Syftet med studien är att jämföra lärarnas arbetssätt i matematikundervisning gällande språk 

och kommunikation och därför grundar sig studien i ett sociokulturellt perspektiv. Inom det 

sociokulturella perspektivet sker allt lärande och utveckling genom ett samspel med andra 

människor. Den sociala interaktionen mellan lärare och elever kommer att förklaras 

ytterligare med hjälp av teorierna presenterade nedan.  

 

Gunn Imsen, professor vid intuitionen för pedagogik, har skrivit boken Elevens värld, (2004). 

Enligt Imsen bygger det sociokulturella perspektivet på synpunkter hos den ryske psykologen 

Lev S. Vygotskij. Imsen refererar till Vygotskij som menar att kunskap skapas socialt och inte 

individuellt. Allt lärande och utveckling har sin utgångspunkt i samarbete och interaktion med 

omgivningen. Vygotskij anser även att språk och tänkande är oskiljaktiga och att 

begreppsutveckling har en avgörande betydelse för elevers språkutveckling. När elever 

arbetar aktivt på att finna lösningar på problem utvecklas deras begrepp och ordförråd då de 

använder sig av kommunikation, förståelse och problemlösning (Imsen, 2004:278ff).  

 

Det finns två sätt att se på inlärning inom ett sociokulturellt perspektiv enligt professorn 

Pauline Gibbons som skrivit boken Stärk språket stärk lärandet (2006). Det första sättet 

beskriver Gibbons som ”det tomma kärlets” och innebär att elever ses som tomma kärl där 

lärarens uppgift är att fylla de med kunskap. Förhållandet mellan lärare och elev ses som 

sändare och mottagare och språket ses enbart som ett sätt att förmedla kunskap. Det andra 

sättet kallas oftast för ”progressiv” inlärning. Eleven sätts i centrum av 

undervisningsprocessen och ses inte enbart som mottagare. Syftet är att eleven ska ställa 

frågor och tänka intelligenta tankar som leder till kunskap. Kärnan är att använda språket i 
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samspel med andra. (Gibbons, 2006:25)  

 

 

Ett centralt begrepp i Vygotskijs syn på lärande är ’den närmaste utvecklingszonen’ enligt 

Marit Johnsen Hoines, Matematik som språk (2004). Vygotskij beskriver lärande som en 

övergång mellan två zoner. Den ena övergången kallas för aktuella zonen och definieras av 

vad en elev kan prestera på egen hand, utan hjälp av lärare eller kamrater. Den andra 

övergången kallas för proximala zonen och här är eleven i ett stadie av utveckling där man är 

i behov av stöd och hjälp (Hoines, 2004:119). Begreppet stöttning är nära förknippat med 

Vygotskijs begrepp om den närmste utvecklingszonen. Läraren har en avgörande roll för hur 

eleverna ska lyckas beroende på den stöttning eleverna får. Med stötting menar Gibbons det 

stöd man ger eleverna för att framgångsrikt klara av sina uppgifter. Stöttningen ska hjälpa 

eleverna mot nya färdigheter, nya begrepp och nya nivåer av förståelse. Det eleven klarar av 

att göra med hjälp av stöd från läraren, kommer eleven såsmåningom att klara av att göra 

ensam utan stöd. Enligt Gibbons anser Vygotskij att när elever är i behov av lärarens stöd, 

arbetar eleven närmast den proximala zonen eftersom att det är då eleven håller på att lära sig 

någonting nytt.  (Gibbons, 2006:29). Hoines beskriver de olika zonerna som ett samspel med 

läroplanens begrepp om anpassad undervisning. Författaren påtalar vikten om lärarens roll att 

anpassa undervisningen till elevernas behov. Utvecklingszonen skapar en utmaning för 

lärarrollen då läraren behöver skapa en undervisningsmiljö som både ska tillmötesgå varje 

elevs nivå av kunskap samt ge utrymme för nya utmaningar där eleven kan utvecklas (Hoines, 

2004:119) 

 

2.1 Språk och kommunikation 
 

Lärares kunskap i matematik är nödvändig men även språk och kommunikation har 

avgörande inverkan på elevers lärande och utveckling (Löwing&Kilborn, 2008:27). Gibbons 

anser att lärare kan välja mellan två sätt att kommunicera med sina elever. Det ena sättet 

kallas för Initiation, Response, Evalution (IRE). Med IRE-metoden ställer läraren öppna 

frågor för att få igång eleverna att kommunicera. Läraren utvärderar elevernas svar och stöttar 

eleverna till att gå vidare i sitt tänkande. Det andra sättet kallas för Initiation, Response, 

Feedback (IRF). Med IRF-metoden ställer läraren frågor som har ett direkt svar för att se vad 

eleverna har för kunskap inom ämnet. Eleverna svarar oftast kortfattat på dessa frågor och får 
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inte möjlighet till att fokusera på hur de ska uttrycka sig. IRF-metoden är vanligt 

förekommande i traditionell undervisning där lärarens främsta uppgift är att överföra kunskap 

till eleverna (Gibbons, 2006:37ff).  

 

För att se till att eleverna får ett väl fungerande ordförråd behöver läraren skapa 

inlärningssituationer där ord behövs och blir efterfrågade (Malmer, 2002:50). Malmer belyser 

vikten för lärarana att be eleverna förklara hur de har tänkt vid problemlösning. Genom att 

läraren erbjuder elever att arbeta på ett laborativt sätt får eleverna möjligheter att berätta och 

beskriva sina upptäckter och iakttagelser. Eleverna kommer i kontakt med sitt eget tänkande, 

vilket innebär att eleverna inte bara blir medvetna om vad de vet utan också hur de vet det. 

Både det muntliga och det skriftliga språket har med andra ord en stor betydelse för bildandet 

av tankestrukturer, att tala är i själva verket ett sätt att lära (Malmer, 2002:50). 

Lågstadielärarna Berit Bergius och Lillemor Emanuelsson skriver i boken Hur många prickar 

har en gepard? (2008), att läraren ska skapa tillfällen och miljöer som ska ge förutsättningar 

för elevers möjligheter att lära och utveckla språket. Detta gör eleverna genom att visa, 

beskriva och berätta om hur de löser olika uppgifter. Att ge elever en möjlighet till att utrycka 

sig på sitt eget sätt och tillsammans med andra reflektera över matematikinnehållet, utvecklas 

problemlösningsförmågan och språket (Bergius & Emanuelsson, 2008:10ff). 

 

Löwing och Kilborn uttrycker problematiken för en god kommunikation mellan elever och 

lärare under matematiklektioner. Läraren behöver skapa en undervisningsmiljö som möjliggör 

en god kommunikation med alla elever i klassen. Författarna understryker betydelsen för en 

lärare att både använda ett språk som är korrekt ur ett matematiskt perspektiv och som kan 

uppfattas av eleverna. Analyser utförda under matematiklektioner har verifierat att detta är en 

svår uppgift för lärarna. För att kunna hjälpa en elev ställs höga krav på både lärarens 

ämneskunskaper som förmågan att använda ett lämpligt språk (Löwing&Kilborn, 2007:27ff). 

För att utveckla elevernas matematiska språk får läraren gärna vara ”tvåspråkig” i 

undervisningen. Ett exempel på detta kan vara att läraren säger ”vi ska nu addera termerna, 

lägga samman talen”. Eleverna blir på så vis medvetna om vad ordet addera innebär och det 

matematiska ordförrådet utvecklas (Malmer, 2002:49). Malmer instämmer med Löwing och 

Killborn om betydelsen för språket under matematiklektioner och menar att språket kan ses 

som ett instrument för att nå kunskap. Många elever saknar förmågan att använda ord för att 

förklara hur de har tänkt vilket försvårar lärarens insyn i vad eleven faktiskt kan. Det 

bristfälliga språket blir ett hinder för kommunikationen mellan lärare och elever (Malmer, 
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2002:46).  

2.3 Konkret material för språk och begreppsutveckling inom 
matematik 
 

Matematiklärarna Elisabeth Rystedt och Lena Trygg som tillsammans skrivit boken 

Matematikverkstad (2009) tar upp skillnaden mellan elevers inlärningsprocess. Författarna 

menar att vissa elever nöjer sig med att använda papper och penna för att skriva i läroboken 

medan andra behöver en mer laborativ undervisning. Den laborativa undervisningen bygger 

på att eleverna får göra undersökningar, samtala och uttrycka sig med hjälp av bild, form och 

färg. Konkret material bidrar till att utveckla begrepp och tankar samt att upptäcka mönster 

och samband inom matematiken. Materialet kan även brukas som ett åskådligt stöd för 

beräkning vid problemlösning och vara ett sätt att konkretisera matematiska begrepp som 

eleverna redan är bekanta med (Rystedt och Trygg, 2009:23).  

 

Laborativ undervisning ses som en länk mellan det konkreta och det abstrakta. Det konkreta 

anses vara sådant som uppfattas med de fem sinnena, det är material som man kan se, ta på, 

flytta och förändra. Det abstrakta är det som uppfattas med tankar och fantasier.  En elev som 

arbetar med en aktivitet får förståelse för det abstrakta som sedan medför till att eleven kan 

visa hur den tänkt med hjälp av det konkreta (Rystedt och Trygg, 2009:23). Som tidigare 

beskrivet anser Bergius och Emanuelsson att även språket utvecklas genom ett laborativt 

arbetssätt. Malmer beskriver språket som ett instrument för att nå kunskap inom matematiken 

men tar även upp elevers svårigheter att uttrycka hur de tänker. Elever får med hjälp av 

laborativ undervisning lättare att förklara hur de tänker då föremål är tillgänglig som stöd 

(Bergius & Emanuelsson, 2008:10ff).  

 

2.4 Sammanfattning  
 

Lärande och utveckling har utgångspunkt i samarbete och interaktion med omgivningen inom 

det sociokulturella perspektivet. Vygotskij betonar vikten av språkutveckling och menar att 

språk och tänkande är oskiljaktiga. Inom det sociokulturella perspektivet finns två sätt att se 

på inlärning, ”det tomma kärlet” och ”progressiv inlärning”. Det förstnämnda innebär att 

läraren fyller eleverna med kunskap och språket ses som ett sätt att förmedla kunskap. 

Progressiv inlärning syftar däremot till att eleven är mer aktiv och ställer frågor som ska leda 
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till kunskap. Vygotskij beskriver även lärande som en övergång mellan två zoner, ”den 

närmaste utvecklingszonen”. Övergången mellan zonerna beskriver ett stadie i utveckling där 

eleverna är i behov av hjälp och stöd av lärare till vad eleverna kan prestera på egen hand. 

Utifrån utveklingszonen behöver läraren skapa en anpassad undervisning för att möta elervers 

olika nivå av kunskap.  

 

Språk och kommunikation har en avgörande roll för elevers lärande och utveckling för 

matematiken. Elever utvecklar språket genom att beskriva och berätta hur de löser olika 

matematiska uppgifter. En viktig del i lärarnas undervisning är därför att skapa möjligheter 

där elever får uttrycka sitt tankesätt och reflektera över uppgiftens innehåll. 

Kommunikationen mellan lärare och elever betraktats som bristfällig då flertals elever har 

svårigheter att uttrycka sig.  

 

Elvers inlärningsprocess ser olika ut och undervisningen behöver därför varieras. Vissa elever 

arbetar mer teoretiskt medan andra lär sig genom praktiska övningar. Konkret material vid en 

laborativ undervisning bidrar till att elever utvecklar språket genom att samtala och uttrycka 

sig. Laborativ undervisning bidrar till att eleverna får förståelse för hur de löst olika uppgifter. 

Dessa teorier och utgångspunkter som nämnts ovan kommer att återkopplas till de två lärarnas 

svar på intervjufrågorna och de genomförda observationerna i studien.  

 

3. Metod 
 

Det här avsnittet kommer att behandla den metod som undersökningen utgår ifrån. Studien 

grundar sig på en kvalitativ analys. De olika delarna består av datainsamling, urval, 

avgränsning, forskningsetik, tillvägagångssätt samt analysmetod. I slutet på avsnittet kommer 

även ett resultat av validitet och reliabilitet för studien.  

 

3.1 Datainsamling 
 

Materialinsamlingen för studien inriktar sig på kvalitativ data. I boken Forskningsmetodikens 

grunder (2003) skriver Runa Patel och Bo Davidson som har undervisat i forskningsmetodik 

att man oftast inom kvalitativa analyser arbetar man med textmaterial. Textmaterial kan t.ex. 

bestå av intervjuer, böcker eller anteckningar från observationer som man själv genomfört. 
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(Patel & Davidson, 2003:119). Studiens datainsamling baseras på intervjuer, observationer 

samt litteratur som ska framhålla och ge svar till frågeställningarna i studien. Den data som 

samlats ihop genom intervjuer och observationer har bearbetats till texter och kommer att 

presenteras under resultatdelen. Ann Kristin Larsen skriver i boken Metod helt enkelt (2007), 

att inom den kvalitativa undersökningen är man intresserad av information som ger en 

kvalitativ bild av ett fält eller område (Larsen, 2007:80).  Studiens område inriktar sig i 

matematik och syftet är att få en förståelse för vilka likheter samt skillnader det finns mellan 

de två olika lärarnas arbetsätt gällande språk och kommunikation i matematikundervisning.  

 

3.2 Urval 
 

De två intervjupersonerna som valdes för studien är lärare som arbetar i lågstadiet. Det valet 

grundar sig på att mitt framtida arbetsområde inriktar sig inom ramen mellan årskurs 1-3. På 

grund av undersökningens omfång och tid har jag valt att genomföra två intervjuer och två 

observationer.  Skolan som jag tog kontakt med ligger i en förort till Stockholm. Skolan är en 

internationell skola med elever från olika etniska bakgrund. Urval av skolan grundar sig på 

den tidigare kontakten från min VFU. Det var på grund av min praktik som jag själv blev 

intresserad av språkets betydelse i undervisning eftersom att jag själv deltog i en engelsklass. 

Urval av undervisning i matematik grundar sig på att det var under dessa lektioner som 

läraren enligt mig varierade språket och gav eleverna ett brett val av definitioner. Jag blev 

intresserad av att veta hur de andra lärarna i den internationella skolan arbetade med språk i 

deras undervisning. 

 

Urval av de två lärarna som intervjuades och de klasser som observerades är inte ett säkert 

sätt att generalisera på. Det som informanterna samtalade om gällande språk och 

kommunikation i undervisning gäller inte alla lärare i alla skolor. Kön, ålder och upplevelser 

av olika slag är inte den främsta prioriteringen för studien. Däremot har den internationella 

skolan en stor påverkan av mitt resultat eftersom att syftet är att jämföra lärarens arbetsätt i 

engelska klassen med blandklassens undervisning i matematik. Lärarna i den internationella 

skolan har en möjlighet till att vara tvåspråkiga i sin undervisning vilket leder till att resultatet 

för studien kan påverkas.  
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3.3 Avgränsning 
 

Avgränsningar för studien är att min handledare som jag hade under min VFU har inte 

intervjuats och klassen har inte observerats. Det valet grundar sig på att vår relation sedan 

tidigare inte skulle påverka resultatet av observationerna. Under intervjun ställde jag fem 

frågor till lärarna. I de kvalitativa intervjuerna får man fakta som inte alltid är relevanta för 

frågeställningarna, dessa fakta som inte är relevanta kan man sålla bort anser Larsen (Larsen, 

2007:98). Jag valde att utesluta två frågor efter att jag hade intervjuat lärarna. Valet grundar 

sig på att informationen inte var relevant för syftet och frågeställningen. Dessa två frågor 

finns med i bilagan.  

 

3.4 Forskningsetik  
 

Lärarna som blev intervjuade informerades om att deras namn inte skulle finnas med i 

studien, det vill säga att deras identitet inte skulle avslöjas. Inom intervjuer är det viktigt 

enligt Larsen att säkerställa informationens krav på anonymitet. Det ska vara omöjligt att 

känna igen de personer som deltar i undersökningen (Larsen, 2007:107). Internationella 

skolan har tvåspråkiga klasser (engelska och svenska) från skolår 1-9 samt vanliga 

svensktalande klasser (med extra engelska) från förskoleklassen till skolår 9. Skolan erbjuder 

även förberedelseklasser för nyanlända elever i skolår 7-9. Internationella skolan är en stor 

skola med många olika klasser och lärare vilket leder till att det blir svårare att avslöja 

identiteten på de lärare som deltog i intervjuerna. 

 

3.5 Tillvägagångssätt 
 

Efter att ha valt ett ämne och samlat på mig information kring ämnet i läroböcker bokade jag 

en tid med rektorn i skolan. Under mötets gång berättade jag för rektorn lite kort om studien 

samt vilket ämne studien inriktar sig på. Rektorn på skolan gav mig sitt samtycke om att få 

intervjua och observera lärare och klasser på skolan. Rektorn rekommenderade mig två lärare 

som skulle passa för studien. Jag tog kontakt med dessa lärare för att fråga om de ville och 

hade tid att ställa upp för intervju. Jag frågade även lärarna om det gick bra att genomföra 

observation i deras klass. Förfrågan om intervjuer och observationer gjordes personligen och 
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båda lärarna bokade in mig för intervjuer och observationer på dagar som passade oss båda. 

3.5.1 Intervjuer  
 

Innan den första intervjun med den första läraren, förberedde jag fem frågor som handlade om 

språk och kommunikation i matematikundervisning. Dessa frågor var som stöd under 

intervjun. Under intervjun ställde jag frågorna till lärarna i olika ordningsföljd beroende på 

hur mycket lärarna tog plats för att svara inom varje fråga.  

 

Intervjuerna med lärarna började med en kort presentation om studiens handling. 

Intervjufrågorna inleddes med korta faktafrågor gällande lärarens bakgrund, tidigare 

erfarenhet osv. Enligt Larsen är det bra att börja intervjun med bakgrundsfrågor som t.ex. 

ålder, kön och utbildning. Det ger en mjuk öppning för intervjun, dock bör det inte ta för lång 

tid (Larsen, 2007:86). Intervjuerna pågick i cirka 50 minuter för varje lärare. Innan 

intervjuerna frågade jag lärarna om att det gick bra att få spela in intervjuerna med en 

diktafon. De två lärarna hade inga invändningar mot att låta mig få spela in intervjuerna, 

vilket underlättade till att transkribera intervjuerna till en text. Larsen anser att inspelning av 

intervjuer är ett bra sätt att inte missa viktig information från informanten (Larsen, 2007:107). 

 

Enligt Patel och Davidson gäller det för intervjuaren att i samtalet styra intervjun så att den 

blir meningsfull dock ska inte intervjuaren påverka intervjupersonens svar på frågan (Patel & 

Davidson, 2003:78). Båda intervjuerna skedde individuellt, i lärarnas arbetsplatser, vilket är 

en fördel för lärarna eftersom att de förmodligen känner sig trygga i sin miljö. Jag använde 

mig av öppna frågor och försökte att inte styra allt för mycket i intervjun. Många gånger kom 

lärarna in i andra inriktningar inom matematik som t.ex. läs och skrivsvårigheter. Jag försökte 

på ett diskret sätt styra tillbaka intervjufrågorna till språket och kommunikationen. 

 

3.5.2 Observationer 
 

Den dag som intervjun skulle genomföras bestämdes även observationstillfället i den klass 

som läraren skulle bli intervjuad. Observationerna genomfördes före intervjuerna, valet 

grundar sig på att om det skulle dyka upp frågor eller funderingar kring undervisningen skulle 

jag ha en möjlighet att fråga läraren om det. Observationer är ett sätt att komplettera 

information som har samlats in med andra tekniker anser Patel och Davidson. Med 
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observationsmetoden kan man studera beteenden i naturliga sammanhang som de inträffar just 

i den stunden (Patel & Davidson, 2003:89). 

 

Som observatör var min roll en passivdeltagande observatör. Jag ville så lite som möjligt att 

min närvaro skulle påverka situationen i de sociala system som observerades. Mitt syfte var 

att koncentrera mig på att beskriva de uppgifter som eleverna fick samt vilket språk lärarna 

och eleverna använde i sin undervisning. Jag förde anteckningar under och efter 

observationstillfället och lektionerna som eleverna hade pågick i cirka 50 minuter. 

 

3.6 Validitet/Reliabilitet 
 

Birgitta Kullberg som är fil. dr och docent i pedagogik har skrivit en bok som heter Etnografi 

i klassrummet (2004), där beskriver författarinnan att termen validitet kommer från den 

latinska termen validitas och betyder styrka.  En god validitet innebär att forskaren i hög grad 

undersökt det han eller hon ämnat undersöka. (Kullberg, 2004:73) Enligt Larsen är det enklare 

att försäkra sig om en hög validitet i kvalitativa undersökningar än de kvantitativa. Inom de 

kvalitativa undersökningar kan man t.ex. att göra ändringar i intervjuer under arbetets gång 

om man upptäcker att det finns andra detaljer som är viktiga för frågeställningen (Larsen, 

2007:80). För att få en högre validitet i studien valde jag att utesluta två frågor från intervjun. 

Valet grundar sig på att resultatet av frågorna inte var särskilt relevanta för frågeställningarna. 

Frågorna som uteslutandes handlade mer om det skriftliga språket och studien grundar sig mer 

på det verbala språket. 

 

Termen reliabilitet kommer från den engelska termen reliability och betyder pålitlighet enligt 

Kullberg.  En god reliabilitet innebär att forskaren har använt redskapen på ett så noggrant sätt 

att resultatet är säkert och trovärdigt (Kullberg, 2004:73). Genom observationer görs många 

tolkningar och olika forskare tolkar och uppfattar saker på olika sätt. För att säkerställa hög 

reliabilitet är det viktigt att man håller reda på vem som har sagt vad och vad som hände 

under vilket observationstillfälle (Larsen, 2007:81). För att uppnå ett bra resultat av 

observationerna valde jag att sitta på en lämplig plats i klassrummet för att skapa mig en 

överblick på klassen. Jag satt långt bak i klassrummet så att eleverna skulle ha ryggen mot 

mig och inte påverkas av min närvaro. Ju mer eleverna skulle påverkas av min närvaro skulle 

resultatet få sämre reliabilitet. 
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4. Resultat och analys 
 

I resultat och analysdelen kommer en presentation av intervjuerna och observationerna som 

genomfördes i den internationella skolan. Jag kommer att analysera intervjuerna och 

observationerna med hjälp av min teori och tidigare forskning.  Inför studien genomfördes två 

intervjuer med två olika lärare som har olika klasser samt två observationer. Observationerna 

genomfördes i de klasser som läraren blev intervjuad i. Jag har i studien valt att benämna 

lärarna som L1 och L2. 

 

4.1 De intervjuades bakgrund 
 

L1: Den första läraren som blev intervjuad är utbildad till låg- och mellanstadielärare. Hon 

tog sin examen i Indien år 2004 och arbetade först som modersmålslärare i engelska. L1 har 

arbetat i den internationella skolan under tre år och har nu en årskurs i klass tre som hon ska 

följa upp till årskurs sex. Klassens undervisning sker på engelska, inklusive matematiken. 

 

L2: Den andra läraren som blev intervjuad var också till en början modersmålslärare. Sedan 

utbildade hon sig till lärare för årskurs ett till sju. Hon har arbetat som lärare i över 30 år och 

har nu hand om en blandklass med elever som går i årskurs ett, två och tre. L2 har även 

matematikverkstad med årskurs två och tre från andra klasser. I matematikverkstad får elever 

en möjlighet till att arbeta med matematik där man använder sig av konkret material för att 

experimentera. Språket i hennes undervisning sker både på svenska och engelska beroende på 

vad som ska undervisas inom ämnena. 

 

I båda klasserna använder lärarna en matematikbok där problemformuleringar och 

taluppgifter är skrivna på svenska. Genomgångarna i den engelska klassen är enbart på 

engelska och i blandklassen varierar läraren på språket. De två intervjuerna började med att 

jag presenterade mig själv. Jag berättade för lärarna vilken skola jag studerar på och lite kort 

om lärarutbildningen. Jag berättade även om studiens ämne och syfte. 
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4.2 Resultat av intervjuer 
 

Redogörelsen för intervjufrågorna kommer att sammanfattas utifrån lärarnas olika svar på 

frågorna. Det är sammanlagt tre frågor som behandlar temat matematik, språk och 

kommunikation. Efter resultatet av de två lärarnas svar på en fråga redovisas en kort analys 

utifrån studiens teorier och utgångspunkter. 

 

 

4.2.1 Kan du berätta hur din matematikundervisning ser ut och vilka 

arbetssätt och metoder du använder? 

 

L1 börjar med att berätta i intervjun att hennes lektioner börjar och avslutas med en 

genomgång där hon visar exempel för eleverna. Exemplen som L1 visar för eleverna handlar 

om de uppgifter som eleverna ska arbeta med under lektionstillfället. På slutet av lektionen 

sammanfattar hon taluppgifter som eleverna har haft svårt med under lektionen. L1 berättar 

vidare i intervjun att hennes arbetssätt och metoder baserats på genomgångar och stenciler 

med olika uppgifter. Hon använder sig även av olika spel och konkret material för att öka 

elevernas förståelse samtidig som de får en variation i undervisningen. Genomgångarna och 

stencilerna baseras på moment utifrån matematikboken. L1 förbereder olika stenciler, spel och 

material inom det kapitlet som eleverna ligger på i matematikboken. När eleverna arbetade 

med multiplikationskapitlet fick eleverna i uppgift från L1 att klippa ut en klocka och skriva 

siffrorna ett till tolv på. Spelet gick ut på att eleverna skulle snurra på den långa och korta 

visaren på klockan, de två siffrorna som visarna pekade på skulle man multiplicera ihop. 

Eleverna arbetade i par, två och två. Eleverna blir ”tvungna” till att samtala och använda sig 

av matematiska begrepp enligt L1.  

 

De metoder som L2 använder i sin undervisning är arbete med konkret material berättar L2 i 

intervjun. Hon anser att det visuella är viktigt för förståelsen. Att se och känna på material 

samtidigt som man räknar matematik ökar förståelsen och räkningen blir roligare menar hon. 

Det material som eleverna använder kan vara alltifrån kulor och kottar, till lotsas pengar. 

Hennes lektioner och genomgångar bygger på matematikbokens innehåll. L2 berättar att hon 

har två genomgångar i sin undervisning. En i början av lektionen och en på slutet. När hon ger 

exempel på uppgifter försöker hon koppla matematiken till elevernas vardag. Om L2 

tillexempel ska skriva upp en problemlösning på tavlan skriver hon elevernas namn i 

uppgiften. Syftet med det är enligt L2 att eleverna ska känna sig delaktiga i genomgången, det 



 

 

19 

 

är ett bra sätt att fånga elevernas uppmärksamhet menar hon. Eleverna får under 

genomgången även ett tillfälle att ställa frågor om saker de undrar eller inte förstått. På så vis 

får L2 en uppfattning om vilka elever som förstått momentet och vilka elever som behöver 

mer hjälp eller ett annat förklaringssätt att förstå uppgifterna på. 

 

4.2.2 Analys 
 

Bergius och Emanuelsson anser att läraren ska skapa tillfällen och miljöer som ska ge 

förutsättningar för elevers möjligheter att lära och utveckla språket. Detta gör eleverna genom 

att visa, beskriva och berätta om hur de löser olika uppgifter. Att ge elever en möjlighet till att 

utrycka sig på sitt eget sätt och tillsammans med andra, reflektera över matematikinnehåll 

utvecklas problemlösningsförmågan och språket (Bergius & Emanuelsson, 2008:10ff). Den 

första frågan i intervjun som handlade om olika arbetssätt hade de två lärarna liknade svar. 

Lärarna på den internationella skolan varierar undervisningen. De arbetar utifrån läroboken 

med stenciler, spel och konkretmaterial. Genomgångarna ger möjlighet för lärarna att ställa 

frågor till eleverna och eleverna får en möjlighet att kommunicera matematik. Enligt L2 får 

hon även en inblick i vilka elever som förstått uppgifterna under genomgången och vilka 

elever som behöver förklaring på andra sätt. Båda lärarna arbetar även med konkret material 

som enligt dem väcker ett intresse för eleverna till att räkna matematik. Enligt Rydstedt och 

Trygg, tycker många elever om att arbeta praktiskt och att samarbeta med kamrater och 

uttrycka sig med konkret material. Elever är olika och behöver därför möta olika innehåll, 

arbetssätt och material (Rystedt och Trygg, 2009:5).  

 

4.2.3 Vilka möjligheter ges det till elever att kommunicera i 

matematikundervisning? 

 

L1 tycker att det är viktigt att låta eleverna arbeta i grupp för att diskutera kring 

problemlösning. Dock upplever hon att det blir rörigt när eleverna arbetar i grupp. Med det 

menar L1 att vissa elever tar för sig mer än andra, de eleverna som inte tar för sig hamnar 

utanför. Hon anser även att vissa elever pratar om annat och de gör andra saker istället. Detta 

leder till att de elever som vill koncentrera sig tappar fokus. Som lärare gäller det att styra 

undervisningen så att eleverna verkligen kommunicerar matematik och inte om någonting 

annat anser L1. Det händer ofta att eleverna kommer ifrån ämnet, dessa stunder är oftast då 
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eleverna inte förstår vad det är de ska göra eller hur de ska gå till väga för att lösa uppgiften. 

Det gäller som lärare att ha bra koll på sina elever och fördela de i små grupper, på ett bra sätt.  

 

Det är även viktigt att man som lärare ständigt frågar hur eleverna har tänkt i olika uppgifter 

och låta de förklara hur de har gått till väga anser L1. Lika viktigt är det för eleverna att få 

höra hur sina kompisar löser olika uppgifter för att själva kunna gå vidare. Eleverna samtalar 

och kommunicera matematik under genomgångarna anser L1. Hon ställer frågor under 

genomgångarna som eleverna får diskutera i helklass. Ett exempel på en fråga kan t.ex. vara: 

Om jag har två barn och barnen ska dela på 70 kronor så att de får lika mycket. Hur ska jag 

göra då? Eleverna får först tänka själva en stund och sedan får de diskutera det med den som 

sitter bredvid. Efter det samtalar de i helklass om sina svar och visar på tavlan hur de har tänk. 

På så vis använder de språket och kommunikationen i undervisningen menar L1. 

 

L2 anser att man som lärare vill att eleverna ska kommunicera matematik men att det är en 

svår uppgift att genomföra. Hon menar att under genomgångarna då hon ställer frågor till 

eleverna får hon väldigt korta svar. Eleverna räcker oftast upp handen för att endas ge det rätta 

svaret. När man sedan ber eleverna att förklara hur de har kommit fram till svaret, blir 

eleverna tysta enligt L2. Men ett bra sätt för eleverna att samtala matematik är att låta 

eleverna använda sig av konkret material. Att benämna olika föremål som t.ex. klossar, kulor 

och stavar kommunicerar eleverna matematik. Det håller kvar elevernas intresse och de 

kommer inte ifrån ämnet för att prata om något annat. Med hjälp av konkret material 

kommunicerar eleverna om olika samband och de lär sig hitta mönster. Andra möjligheter för 

eleverna att kommunicera matematik sker varje dag i olika sammanhang och i olika 

situationer inom olika ämnen menar L2. Under historielektionen tillexempel arbetar eleverna 

om dinosaurier, fakta om dinosaurierna handlar oftast om hur mycket dinosaurierna väger och 

hur långa de är som helhet, eller endast svans och hals. L2 hade gett eleverna i uppgift att göra 

ett diagram om de olika dinosauriernas vikt och längd. På så sätt kommunicerar eleverna 

matematik som är integrerad med historia. Eleverna diskuterar och jämför dinosauriernas vikt 

och längd. Man får in begrepp som längst, kortast och mest, minst menar L2. 
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4.2.4 Analys 
 

De möjligheter som ges till eleverna att kommunicera matematik är när lärarna ställer frågor 

om hur eleverna har löst olika uppgifter och eleverna ska förklara hur de har gått till väga. L1 

anser att det är viktigt att låta eleverna ta del av varandras sätt att tänka för att själva 

utvecklas. Det är viktigt att läraren ständigt frågar eleverna om hur de har tänkt när de 

förklarar en uppgift anser Malmer. För att se till att elever får ett väl fungerande ordförråd 

behöver läraren skapa inlärningssituationer där ord behövs och blir efterfrågade (Malmer, 

2002:50). Båda lärarna anser dock att gruppsituationer kan vara svåra att hantera då en del 

elever väljer att göra andra saker. L2 upplever att elever är fåordiga när de samtalar 

matematik. Hon anser att eleverna endas ger det rätta svarat utan att motivera hur de har tänkt. 

Analyser utförda under matematiklektioner har verifierat att detta är en svår uppgift för 

lärarna. För att kunna hjälpa en elev ställs höga krav på både lärarens ämneskunskaper som 

förmågan att använda ett lämpligt språk (Löwing&Kilborn, 2007:27ff). Även Malmer 

poängterar betydelsen för språket under matematiklektioner och hur språket kan ses som ett 

instrument för att nå kunskap. Många elever saknar förmågan att använda ord för att förklara 

hur de har tänkt vilket försvårar lärarens insyn i vad eleven faktiskt kan. Det bristfälliga 

språket blir ett hinder för kommunikationen mellan lärare och elever.  

 

4.2.5 Vilken syn har du som lärare på språk och kommunikation i 
matematikundervisning samt för elevernas inlärning? 
 

L1 berättade i intervjun att språk och kommunikation är en viktig del inom matematiken 

eftersom språk och kommunikation gör det möjligt för eleverna att utvecklas. Det skulle inte 

fungera om man gav eleverna matematikboken och bad de att bli klara med den till terminens 

slut anser L1. Eleverna är i behov av att samtala och diskutera för att utvecklas och komma 

fram till nya lösningar med hjälp av varandras tankar. När en elev förklarar för en annan elev 

är de mer eller mindre tvungna till att berätta hur det har gått till väga och på så vis får de in 

de matematiska begreppen anser L1. Som lärare är det viktigt att man är medveten om sitt 

eget språk i undervisningen. Man behöver formulera sig och säga samma saker till eleverna 

fast på olika sätt så att alla förstår. L1 har en klass där all undervisning sker på engelska, hon 

upplever i vissa situationer att det kan vara svårt att få med alla elever. De elever som har 

svenska som första språk har det lite svårare att förstå genomgångarna som är på engelska 

menar L1. Därför är det viktigt att hon förklarar på olika sätt med det engelska språket och ger 
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eleverna en variation på synonymer för att öka deras förståelse och ordförråd anser L1. 

Samma sak gäller det för de elever som har engelska som första språk och uppgifterna i 

matematikboken är på svenska. Det blir svårt för dessa elever att läsa långa textuppgifter i 

matematikboken och inte förstå vad det är de ska göra för att lösa uppgiften. Allt detta som L1 

har tagit upp är språkets betydelse för matematiken. 

 

L2 anser att språk är en viktig del inom matematiken. Ju fler möjligheter man ger eleverna till 

att använda språket och kommunicerar med varandra desto mer utvecklas de i matematiken. 

Det behöver inte endast ske i matematikundervisning. Med det menar L2 att matematik finns 

överallt. Om en elev tillexempel samtalar om sin familj, kan man ställa frågor till eleven om 

familjen och inkludera matematik. Man kan fråga eleven vad åldern blir om man adderar alla 

familjemedlemmar osv. Som lärare gäller det att ta vara på sådana situationer och föra in 

matematiken i elevernas vardag. Elever övar matematik flera gånger om dagen utan att de är 

medvetna om det. Det beror på att termerna i språket blir vardaglig för eleverna. Om eleverna 

inte kan språket blir matematiken också svår anser L2. Dagens matematik innehåller mer än 

bara taluppgifter, det innehåller mycket text i problemformulering. Många elever som kan 

läsa och skriva saknar förmågan att lösa matematiska textuppgifter. Oftast beror det på att 

eleverna inte förstår det matematiska språket, eleverna har svårt att veta om de ska addera, 

subtrahera, dividera eller multiplicera menar L2. L2 påpekar även att hon har en stor fördel till 

att utnyttja språket på, då hon varierar språket mellan svenska och engelska i sin 

undervisning.  

4.2.6 Analys  
 

L1 upplever att hennes elever har i vissa situationer svårt att förstå matematik på grund av att 

språket då vissa elever har engelska som första språk och andra som lär sig engelska som 

andra språk. Genomgångarna sker på engelska och matematikböckerna är skrivna på svenska 

vilket leder till att L1 behöver vara medveten om sitt eget språk och hitta en balans för att få 

med eleverna i undervisningen. Hon behöver ge eleverna breda instruktioner och ett 

varierande ordval. För att utveckla elevernas matematiska språk får läraren gärna vara 

”tvåspråkig” i undervisningen enligt Malmer. Ett exempel på detta kan vara att läraren säger 

”vi ska nu addera termerna, lägga samman talen”. Eleverna blir på så vis medvetna om vad 

ordet addera innebär och det matematiska ordförrådet utvecklas (Malmer, 2002:49).  På så vis 

lär sig eleverna språket och matematiken blir lättare att förstå anser L1. Hon menar att i 
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situationer då eleverna inte förstår språket, tappar eleverna koncentrationen för att räkna 

matematematik. Löwing och Kilborn resonerar om betydelsen för en lärare att både använda 

ett språk som är korrekt ur en matematisks synvinkel och som kan uppfattas av eleverna. En 

lärare behöver kunna tolka elevers behov av hjälp samt finna en lämplig förklaringsmodell 

och uttrycksform. Detta ställer stora krav på både lärarens ämneskunskaper som förmågan att 

använda ett lämpligt språk. Läraren behöver skapa en undervisningsmiljö som möjliggör en 

god kommunikation med alla elever i klassen. Enligt Sterner och Lundberg saknar många 

elever matematisk kompetens. Det kan bero på sociokulturella faktorer som orsakar 

svårigheterna, som t.ex. att elever kanske förstår matematiska begrepp på sitt hemspråk men 

inte på svenska. Andra orsaker kan även bero på brister i undervisningen och stimulans i 

klassrummet där man antingen har gått för fort fram eller allt för ostrukturerat (Sterner G.& 

Lundberg I, 2002:6ff).  

 

Även L2 påpekade att om elever inte förstår det matematiska språket så klarar de inte av att 

lösa de långa textuppgifterna och problemformuleringar som dagens matematik innehåller. 

Många elever har svårt att veta om de ska addera, subtrahera eller dividera enligt L2. Genom 

att använda dessa begrepp i elevens vardag medför att matematiken blir lättare för eleverna. 

Till skillnad från L1 har L2 en möjlighet till att variera språket mellan svenska och engelska i 

sin undervisning. Sterner och Lundberg anser att språket sätter stopp för många elever att 

klara av kriterierna i matematiken, eftersom eleverna inte förstår de begrepp och matematiska 

uttryck som textuppgifter innehåller. Läraren har en betydelsefull roll för hur elevernas 

intresse och lärande kommer att utvecklas (Sterner G.& Lundberg I, 2002:6ff).  

 

4.3 Resultat av observationer 
 

Syftet med observationerna är att göra en jämförelse mellan de två utvalda klasserna och dess 

sett att arbeta med språk och kommunikation i matematikundervisning. Under 

observationstillfället tog lärarna emot mig utanför deras klassrum och presenterade mig för 

klassen. Jag berättade lite kort för eleverna om mitt deltagande i klassen så att eleverna inte 

skulle springa runt och fråga mig under lektionstid. Jag valde även att sitta långt bak i 

klassrummet så att eleverna inte skulle påverkas av min närvaro, samtidigt som det gav mig 

bättre överblick på klassen. Jag förde anteckning om språket och kommunikationen mellan 

elever och lärare samt lärarens språk i matematikundervisningen.  
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4.3.1 Observation i engelskklass 
 

Den första klassen som jag genomförde observation i består av 24 elever, 10 pojkar och 14 

flickor. Eleverna går i årskurs 3. Matematiklektionen undervisas på engelska men jag har valt 

att översätta det till svenska. Eleverna skulle arbeta med division under lektionstillfället. Det 

var elevernas andra lektion som handlade om division och lektionen pågick i ca 1 timme.  

 

Observationstillfället börjar med att jag tillsammans med eleverna står utanför klassrummet 

och väntar på att L1 ska öppna dörren. När L1 kom in till korridoren skakar hon hand med 

mig och presenterar sig själv. Hon hälsar godmorgon till eleverna och ber dem sedan att bilda 

ett led. När eleverna har gjort det öppnar hon klassrumsdörren. Dock får eleverna inte kliva in 

i klassrummet. L1 frågar till den första eleven som står i ledet: 

- L1: Hur mycket blir 4 plus 2? 

- Eleven: sex. 

Han får gå in till klassrummet. Sedan är det nästa elevs tur att få en taluppgift. 

- L1: Vad blir 4 gånger 4? 

- Eleven: 16.  

Även han får gå in till klassrummet. Alla taluppgifter som L1 ger till eleverna börjar med 4, 

L1 använder sig av de fyra räknesätten och eleverna svarar snabbt. Uppgiften pågår i cirka 5-

10 minuter. 

 

När jag kom in i klassrummet satt alla elever vid sina bänkar. Bänkarna är hoppsatta, likt en 

kvadrat. På ena väggen hänger det en stor karta med alla länder, på de andra väggarna hänger 

det papper med veckodagar, månader, årstider och arbeten som antagligen tillhör eleverna. 

 

Undervisningen börjar med en genomgång. 

- L1: Mins ni vad vi började med i fredags? 

Ett par elever räcker upp handen och en elev får ordet. 

- Eleven: Delat.  

- L1: Just precis, delat höll vi på med. Kan ni något annat ord för delat? 

Även nu räcker ett par elever upp handen och ropar ut, jag vet! jag vet! L1 ger ordet till en 

elev genom att peka på eleven. 

- Eleven: Division.  
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L1 ger eleven en bekräftelse genom att säga just precis samtidigt som hon nickar med 

huvudet.  

 

Vidare skriver L1 tre taluppgifter på tavlan, 2/2, 4/2 och 6/3.  

- L1: Vilka av talen är nämnaren och vilka är täljaren? 

- Elev: Talet som står uppe, fyran. 

L1 ändrar på taluppgiften 4/2 till 2/4.  

- L1: Är talet 4 fortfarande täljaren?  

- Eleven: Nej 

- L1: Hur kan du veta det? 

- Eleven: Talet står inte uppe. 

 

En elev får gå fram till tavlan och förklara hur han har räknat ut svaret på en av uppgifterna 

som finns på tavlan. Den elev som visar för resten av klassen hur han har räknat ut 2/2 

förklarar så här: 

- Om jag har två äpplen som jag skulle dela på två så blir det ett äpple. 

- L1: Bra tänkt! Finns det någon som annan som vill förklara? 

Ingen av eleverna säger någonting, utan de börjar småprata med varandra istället.  

 

L1 går vidare med sin undervisning. Hon tar fram ett vanligt vitt A4 papper och viker den 

först i mitten så att det blir två rutor när hon öppnar upp pappret. Sedan viker hon den ingen 

så att det blir fyra rutor. L1 viker pappret tills det blir åtta rutor på pappret. Varje gång hon 

viker pappret frågar hon eleverna hur många rutor det finns på pappret när hon viker upp det. 

Eleverna ropar ut svaren.  

- L1: Hur kan man skriva på tavlan om jag färglägger en av de åtta rutorna? 

En elev som räcker upp handen får gå fram till tavlan och visa. Eleven skriver 1/8 på tavlan.  

- L1: Bra. Hur ska man skriva om två rutor är färgade av de åtta som finns på pappret? 

En annan elev går fram och skriver svaret 2/8 på tavlan. Sedan frågar L1 om svaret är rätt till 

en annan elev. Eleven nickar ja som svar. 

- L1: Har alla förstått hur man gör? Är det något som är oklart? 

En del elever nickar på huvudet som svar att de har förstått. 

 

L1 fortsätter undervisningen med att berätta för eleverna vad de ska göra. 

- L1: Den sista tiden som är kvar av lektionen ska ni få arbeta med division. Ni ska 
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färglägga de tomma rutorna utefter det tal som står bredvid. En del rutor är redan 

färgade på dem ska ni skriva divisionen istället för att färglägga.  

 

Hon visar upp stencilen samtidigt som hon visar vad eleverna ska göra i uppgifterna. Eleverna 

samtalar med varandra om vilka färger de ska använda för att färglägga rutorna. Det samtalas 

en hel del i klassrummet under tiden eleverna ska arbeta med stencilen. En del elever talar på 

svenska med varandra och en del på engelska. Det är inte många elever som samtalar om 

matematik. L1 sitter vid sitt skrivbord och tittar igenom papper medan eleverna arbetar med 

stencilen. I slutet av lektionen finns det ett par elever som kommit långt i uppgifterna medan 

andra ligger på andra eller tredje uppgiften.  

 

Lektionen avslutas med att läraren ber alla elever lägga undan stencilen och plocka bort alla 

färgpennor som de har använt. När eleverna är klara och sitter tysta vid sina bänkar säger L1: 

Är det någon som har frågor om stencilen? 

Ingen elev räcker upp handen. L1 fortsätter med att säga: 

- Imorgon ska vi fortsätta med stencilen och division. Tack för idag. 

Därmed avslutas lektionen. 

 

4.3.2 Analys av observation i engelskklass 
 

Utifrån observationen får eleverna möjlighet till att kommunicera matematik de tillfällen L1 

ställer frågor till eleverna. Eleverna var fåordiga när de skulle svara på en fråga eller förklara 

hur de har tänkt. L1 bekräftar elevernas svar genom att upprepa det som eleven svarar, som 

tillexempel just precis delat höll vi på med.  Under de tillfällen då L1 frågade om någon elev 

inte förstått eller om någonting var oklar under genomgången var det ingen elev som räckte 

upp handen, utan eleverna nickade eller skakade på huvudet som svar. Metoden som L1 

ställer frågor på riktas på IRF metoden. Enligt Gibbons innebär IRF metoden att läraren ställer 

frågor som hon redan kan svaret på. Denna metod leder oftast till att elever ger korta svar. När 

elever svarar kortfattat anser Gibbons att elever inte får möjlighet till att fokusera på hur de 

ska uttrycka sig.  
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I början av lektionen då eleverna fick bilda ett led och läraren ställde olika taluppgifter till 

eleverna muntligt använde L1 sig av ett allmänt reglerande språk. Det språket använder man 

för att kommunicera allmänna frågor som t.ex. ordning i klassen, sen ankomst och 

schemafrågor, det sker i huvudsak på ett vardagsspråk enligt Löwing och Kilborn (Löwing & 

Kilborn, 2007:27). Under genomgången använde L1 sig av ett metodiskt reglerande språk 

med sina elever. Språket och kommunikationen användes på ett sätt där L1 beskrev vilka 

uppgifter som skulle utföras eller vilka arbetsätt eleverna skulle använda för att lösa 

taluppgifter. Enligt Löwing och Kilborn bygger språket i matematikundervisning på ett 

vardagsspråk men innehåller samtidigt en rad speciella ord som har en annan betydelse än 

liknande ord i vardagsspråket. För att urskilja dessa ord tillkommer ett matematiskt 

symbolspråk som byggs upp med hjälp av särskilda tecken (Löwing & Kilborn, 2007:27). L1 

och eleverna använde sig även av ett matematiskt symbolspråk under genomgången då dem 

skrev olika taluppgifter på tavlan som tillexempel 2/2. 

 

L1 använde sig även av konkret material i sin undervisning, det vita A4 pappret som hon vek 

till små rutor för att visa eleverna ett annat sätt att tänka på än bara taluppgifter på tavlan.  

Enligt Rystedt och Trygg används konkret material för att utveckla begrepp och tankar samt 

att upptäcka mönster och samband. Materialet kan även brukas som ett åskådligt stöd för 

beräkningar vid problemlösning och vara ett sätt att konkretisera matematiska begrepp som 

eleverna redan är bekanta med (Rystedt och Trygg, 2009:23). 

 

När eleverna skulle arbeta med stencilen satt L1 vid sin bänk och tittade igenom lite papper. 

Hon gick inte runt och tittade till vad eleverna höll på med eller hur långt de hade kommit 

med uppgifterna. En del elever var nästan färdiga med stencilen medan andra knappt hade 

börjat. Enligt Gibbons har lärarna en avgörande roll för hur eleverna ska lyckas beroende av 

den stöttning de får. Stöttningen ska hjälpa eleverna mot nya färdigheter, nya begrepp och nya 

nivåer av förståelse. Dock är stöttning bara en tillfällig hjälp för eleverna så att de så 

småningom ska kunna utföra samma uppgifter på egenhand (Gibbons, 2006:29).  
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4.3.5 Observation i blandklass 
 

Den andra observationen genomfördes i en blandklass, i den klassen finns det elever som går i 

årskurs ett, två och tre. Hela klassen består av 23 elever men när jag skulle observera var det 

endas klass tre som befann sig i klassrummet. Årskurs ett och två hade idrott och slöjd. 

Eftersom att det endast var årskurs tre i klassrummet var det en liten grupp med elever kvar i 

klassrummet. Det var 9 elever som skulle undervisas i matematik. Undervisningen hölls på 

det svenska språket och lektionen pågick i cirka 50 minuter. 

 

Lektionen börjar med att L2 förklarar för eleverna att de under det här tillfället ska arbeta med 

enheter.  

- L2: Är det någon som vet vad enheter betyder? Finns det någon som kan ge mig ett 

exempel på en enhet? 

- En elev: Det kan vara längd. 

- L2: Läng, är det någon annan som har något förslag? 

- En annan elev: Vikt också. 

- L2: Ja, vikt är också en enhet. Det är just de två enheterna som vi ska arbeta med 

idag.  

 

 L2 visar bild på en giraff och en uggla.  

- L2: Vilket djur väger mest? Är det ugglan eller är det giraffen? 

En del elever ropar ut att giraffen väger mer. L3 fortsätter med att visa bilder för eleverna och 

ställer frågor om djurens vikt. Efter varje fråga ropar de flesta eleverna ut svaren. 

 

- L2: I vilka sammanhang pratar man om vikt? 

 Ett par elever räcker upp handen och de får alla säga sina svar.  

- En elev svarar: När man ska väga sig.  

- En annan elev: Man kan prata om vikt när man ska köpa äpplen.  

- Den tredje eleven: När man ska köpa godis.  

När eleverna talar om sina svar nickar läraren med huvet och ger sedan ordet vidare till nästa 

elev. Efter att de eleverna som sagt det de velat fortsätter L2.  

- L2: Om man ska väga en elefant, då pratar man oftast om ton eftersom att de väger 

mycket. Men om man ska handla godis brukar man tala om hektogram för det väger 

mindre. Pratar man om människor som ska väga sig är det oftast i kilogram.  
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L2 tar fram två stenar som är lika stora men väger olika. Hon skickar runt stenarna till 

eleverna så att de får känna på skillnaden.  

- L2: Hur mycket kan dem här två stenarna väga var för sig?  

- En elev svarar: 3 kg.   

- En annan elev: Jag tror 500g.  

- L2: Den tunga stenen väger 1 kg och den lättare stenen väger 500g, ett halvt kilo.  

 

L2 övegår till att tala om längd.  

- L2: Om man åker bil någonstans långt då brukar man tala om mil. Om man ska mäta 

hur långa ni är talar man oftast om meter och centimeter. Den här linjalen som jag 

håller i är en meter lång. Det här lilla här(visar med den stora linjalen) är en cm. I 

den här mindre linjalen som är 30 centimeter lång kan man även se hur litet en 

millimeter är.  Är eran längd längre än en meter eller kortare? 

 Nästan alla elever ropar att de är längre än en meter.  

 

- L2: Finns det någon som har några frågor så här långt eller kan jag fortsätta med att 

berätta för er vad ni ska göra? 

Ingen av eleverna räcker upp handen för att ställa en fråga. 

- L2: Jag ska dela ut en stencil till er som handlar om olika enheter. Ni ska få mäta och 

väga olika föremål som finns i klassrummet. Ni får dela med er av vågen, linjalerna 

och färgpennorna. Ni får även ta hjälp av varandra om ni vill. 

 

Eleverna börjar röra sig mot vågen, färgpennorna och linjalerna. En del arbetar två och två 

medan andra väljer att arbeta själva. Eleverna samtalar både om matematik och om annat som 

inte tillhör ämnet. L2 sitter vid sin bänk och tittar igenom i elevernas matematikböcker. När 

lektionen närmar sig sitt slut ställer L2 sig upp från sitt skrivord och säger: 

- Ni kan börja plocka undan efter er för nu är lektionen slut för idag.  

Därmed avslutas lektionen. 

 

4.3.6 Analys av observation i blandklass 
 

Undervisningen började med en muntlig genomgång. Lektionstillfället handlade om enheter 

och L3 använde sig av konkret material för att förklara begrepp. Eleverna fick känna på 



 

 

30 

 

skillnad mellan stenar, se på skillnad med hjälp av linjaler och bilder samt höra matematiska 

begrepp så som mest, minst, lång och kort. Laborativ undervisning ses som en länk mellan det 

konkreta och det abstrakta. Det konkreta anses vara sådant som uppfattas med de fem sinnena, 

det är material som man kan se, ta på, flytta och förändra. Det abstrakta är det som uppfattas 

med tankar och fantasier.  En elev som arbetar med en aktivitet får förståelse för det abstrakta 

som sedan medför till att eleven kan visa hur den tänkt med hjälp av det konkreta (Rystedt 

och Trygg, 2009:23). 

 

Till skillnad från L1 använde L2 sig för det mesta av ett allmänt reglerande språk, vilket 

innebär att språket används som ett vardagsspråk i undervisningen. L2 använde sig inte utav 

tavlan för att tillämpa det matematiska symbolspråket som L1 gjorde inom division. L2 

använde sig utav ett ”progressiv” sätt för inlärning i sin genomgång. Det finns två sätt att se 

på inlärning inom ett sociokulturellt perspektiv enligt Gibbons. Det ena sättet kallas för 

”progressiv” inlärning och innebär att eleven är i centrum av undervisningsprocessen. Syftet 

är att eleven ska ställa frågor och tänka intelligenta tankar som leder till kunskap. Kärnan är 

att använda språket i samspel med andra (Gibbons, 2006:25). L2 ställde mer öppna frågor där 

eleverna fick fundera själva ut sina svar som tillexempel i vilka sammanhang pratar man om 

vikt? Eleverna fick prata fritt om vad de tänkte och alla elever som ville förmedla sina tankar 

fick säga sina svar. Det fanns inte bara ett rätt svar utan flera. Den metoden riktar sig även 

mer på IRE metoden som har sin utgångspunkt i att läraren ska ställa öppna frågor för att få 

igång eleven att kommunicera. Syftet med IRE är att läraren ska utvärdera elevens svar och 

stötta eleven vidare i sitt tänk. Dock utvärderade inte L2 elevernas svar utan hon gav ordet till 

nästa elev som ville säga något. 

 

 Eleverna fick även en möjlighet till att själva välja om de ville arbeta tillammans med någon 

eller självständigt. Det sociokulturella perspektivet bygger på synpunkter hos Vygotskij som 

menar att kunskap skapas socialt och inte individuellt. Allt lärande och utveckling har sin 

utgångspunkt i samarbete och interaktion med omgivningen. När elever arbetar aktivt på att 

finna lösningar på problem utvecklas deras begrepp och ordförråd då de använder sig av 

kommunikation, förståelse och problemlösning (Imsen, 2004:278ff). Eleverna fick arbeta med 

att mäta olika föremål som tillexempel dörren, fönstret och skolbänken osv.  Genom att 

läraren erbjuder elever till att arbeta på ett laborativt sätt får eleverna möjligheter till att 

berätta och beskriva sina upptäckter och iakttagelser enligt Malmer. Eleverna kommer i 

kontakt med sitt eget tänkande, vilket innebär att eleverna inte bara blir medvetna om vad de 
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vet utan också hur de vet det. Både det muntliga och det skriftliga språket har med andra ord 

en stor betydelse för bildande av tankestrukturer, att tala är i själva verket ett sätt att lära 

(Malmer, 2002:50).  

 

Under tiden då eleverna arbetade med stencilen satt L2 som L1 gjorde vid sin bänk och tittade 

igenom matematikboken. Läraren gick inte runt för att titta till hur eleverna låg i uppgifterna 

eller om eleverna verkligen arbetade med uppgifterna och inte höll på med något annat. Men 

hon fanns tillgänglig för eleverna, de elever som undrade något gick till L2 och frågade om 

hjälp. Den närmaste utvecklingszonen är ett begrepp som Vygotskij har utvecklat. Det 

begreppet beskriver avståndet mellan vad en elev kan prestera på egen hand eller vad eleven 

kan förstå med hjälp av en vuxens ledning och samarbete med klasskamrater. Elever kan lösa 

uppgifter med hjälp av en god vägledning som annars skulle vara svåra att förstå (Johnsen 

Hoines, 2004:119). Enligt Gibbons anser Vygotskij att när elever är i behov av lärarens stöd, 

arbetar eleven närmast sin utvecklingszon eftersom att det är då eleven håller på att lära sig 

någonting nytt (Gibbons, 2006:29).  

5. Diskussion 
 

Utifrån de observationer och intervjuer som jag har genomfört kan jag dra en slutsats att 

lärarnas arbetssätt gällande språket i matematikundervisning inte skiljer sig åt i stora drag i 

den internationella skolan. Jag anser att min handledare som jag hade under min VFU 

varierade språket mer och oftare än de två klasser som jag har observerat. I engelsklassen 

kommunicerade L1 och eleverna endast på engelska med varandra. Det förekom svenska i 

klassrummet då eleverna kommunicerade med varandra under det ”fria arbetet” dock var det 

inte mycket matematik som kommunicerades. I blandklassen där språket kan variera i 

undervisningen byggde matematiklektionen endast på svenska under observationstillfället. L2 

talade inte det engelska språket i undervisningen vilket är synd eftersom att hon har en stor 

möjlighet till att variera språket på. En sådan arbetsätt där L2 har möjlighet till att vara 

tvåspråkig i undervisningen skulle kunna bidra till att elever lär sig nya begrepp, termer och 

språk enklare då läraren skulle kunna använda synonymer till begrepp på båda språk. 

 

Enligt skolverket ska det ges möjligheter till elever att kommunicera med det matematiska 

språket samt andra uttrycksformer. De två lärarna som intervjuades och observerades använde 

sig av konkret material i undervisningen men på olika sätt. Syftet med det konkreta materialet 
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är att ge elever möjlighet till att kommunicera matematiska begrepp, att utveckla elevers 

tankestruktur samt att eleverna skulle samtala om olika lösningar till taluppgifter. Inom det 

sociokulturella perspektivet sker allt lärande och utveckling genom ett samspel med andra 

människor. L2 gav möjlighet till eleverna att samarbeta med uppgifterna i stencilen, det är ett 

sätt att ge elever en möjlighet till att utveckla språket och sin kunskap på.  

 

Lärarna som intervjuades talade om att det ofta förekom tyst räkning i samband med 

matematikboken. Ingen av de två lärarna som intervjuades använde sig av matematikboken då 

jag observerade. Dem två lärarna använde sig av muntliga lektioner där eleverna skulle fråga, 

resonera och ta del av varandras tankar. Sterner och Lundberg påstår att matematiken har 

förändrats under åren. I dagens matematikundervisning lägger man större vikt på att se 

sammanhang, reflektera och att kunna resonera sig fram till olika slutsatser samt ta del av 

varandras tankar och kunskap. 

 

Lärarna som intervjuades berättade båda två att de avslutar sina lektioner med en 

sammanfattning av undervisningen. L1 understryker vikten av sammanfattningen för att sätta 

sig in i elevernas svårigheter för olika uppgifter. Under observationerna som jag utförde 

upptäckte jag att de två lärarna inte sammanfattade lektionerna i slutet av undervisningen. 

Inget tillfälle gavs för återkoppling med eleverna om hur lektionen hade gått. En 

sammanfattande genomgång med eleverna är enligt mig en viktig del för att få en insyn om 

hur eleverna förstått de olika arbetsuppgifterna. Återkopplingen mellan lärare och elever i 

slutet av en lektion skulle även kunna bidra till en möjlighet för eleverna att utveckla språket 

men även ge chans till en förbättring av kommunikationen mellan de olika parterna. Om 

eleverna får fler tillfällen att kunna uttrycka och återberätta hur de har tänkt och vad de lärt sig 

får de en möjlighet till att utveckla sitt språk. Malmer tar upp det bristfälliga språket hos 

eleverna som ett hinder för en god kommunikation mellan lärare och elever (Malmer, 

2002:46). Återkopplingen i slutet av lektioner kan vara ett sätt att förebygga den bristfälliga 

kommunikationen. Lärarna är medvetna om vikten av att ha en avslutande genomgång men 

genomför det ändå inte i praktiken.  

 

Språket hos lärarna som intervjuades varierade. Lärarna använde sig av matematiska termer 

och uttryck under genomgångarna. I intervjuerna talade lärarna om att språket är viktigt för 

elevers utveckling och tankestruktur. Men när eleverna skulle svara på lärarnas frågor, såg jag 

utifrån observationerna att lärarna många gånger endast nickade på huvudet som en 
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bekräftelse till eleverna. Jag skulle vilja se lärarna föra längre dialoger med eleverna. L1 

använde sig mer utav IRF-metoden än L2 i undervisningen. Inom IRF-metoden ställer läraren 

frågor som hon redan kan svaret på. Metoden leder oftast till att eleverna ger korta svar och 

syftet från lärarens sida är att få grepp om eleven kan. De två lärarna bad eleverna att förklara 

sina tankestrukturer dock anser jag att man inte lägger ner mycket tid på att följa upp 

elevernas svar. Hur mycket språk och kommunikation får eleverna egentligen lyssna till om 

lärarna endast nickar på huvudet som svar till eleverna? Många gånger använder lärarna själva 

korta svar som till exempel ja, precis eller bra. Om lärarna inte samtalar med eleverna och för 

dialoger med dem, kan inte lärarna förvänta sig att eleverna ska samtala matematik och 

använda sig av långa meningar som svar. Det är säkert inte lätt för lärarna heller. Många 

gånger då lärarna undrade ifall eleverna hade någon fråga eller saker de undrade över var det 

ingen elev som räckte upp handen. Detta kan även innebära att eleverna inte riktigt vet hur de 

ska uttrycka sig, något som även Malmer poängterat tidigare.  

 

Lärarnas genomgångar under lektionerna bygger på att förklara nya moment och nya 

räknesätt vilket ofta görs på tavlan. Efter genomgångarna får eleverna självständigt arbeta 

med lösa uppgifter. Vygotskijs begrepp om den närmaste utvecklingszonen beskriver 

avståndet mellan vad en elev kan prestera på egen hand och vad eleven kan förstå med hjälp 

av en vuxens ledning (Hoines, 2004:119). Lärarna har en avgörande roll för hur eleverna ska 

lyckas beroende på den stöttning eleverna får. Men utifrån observationerna kan jag återkoppla 

genomgångarna även till det som man anser om inlärning inom sociokulturella perspektivet.  

Att elever ses som ”tomma kärl” och lärarnas uppgift är att fylla de med kunskap. Det är 

lärarna som står för kommunikationen i klassrummet och de har en avgörande roll för hur 

mycket utrymme eleverna får till att kommunicera och därmed utveckla språket.  

 

5.1 Sammanfattning och slutsats 
 

Sammanfattningsvis får eleverna ett litet utrymme till att kommunicera under 

matematiklektionerna. Det är lärarna som står för den mesta kommunikationen i klassrummet 

där de ställer frågor till eleverna. De få gånger eleverna svarar på lärarnas frågor följer lärarna 

inte upp elevernas svar utan lärarna svarar kortfattat för att bekräfta eleverna. De två lärarna 

avslutade inte sina lektioner med en gemensam genomgång som de sagt att de gör under 

intervjun vilket innebär att lärarna inte riktigt lever som de lär.  
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I undervisningen använde sig L1 av ett allmänt reglerande språk och ett metodiskt reglerande 

språk. L2 använde sig bara av ett allmänt reglerande språk. L1 använde sig mer av IRF-

metoden än IRE-metoden när frågor ställdes till eleverna. L2 ställde mer öppna frågor som 

man ska göra inom IRE-metoden. Hon följde dock inte upp elevernas svar riktigt då hon 

endast nickade på huvudet eller svarade med ett ord för att bekräfta eleven. 

 

Lärarna på den internationella skolan varierar inte språket mellan engelska och svenska i 

matematikundervisningen. I den engelska klassen talade L1 endast engelska med sina elever 

och i blandklassen talade L2 endast på svenska med sina elever. Båda lärarna använde sig av 

konkret material i undervisningen vilket stämde överens med det lärarna hade sagt i 

intervjuerna. Båda lärarens arbetsätt gällande språk och kommunikation skilde sig inte åt i 

stora drag utan det fanns mer likheter än skillnader. 

 

5.2 Vidareforskning 
 

Det skulle vara intressant att vidareforska i tre blandklasser där lärarna varierar språket och 

jämföra dessa klasser med varandra samt att intervjua och observera manliga lärares 

arbetssätt. 
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6.1 Elektroniska källor 
 

Kursplan för matematik i grundskolan 

 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2

Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2643    (Tillgänglig, 31-02-2014) 

 

7. Bilaga  
 

 

7. 1 Intervjufrågor 
 

 Vilken syn har du som lärare på språk och kommunikation i matematikundervisningen 

samt för elevernas inlärning? 

 Vilka möjligheter ges det till elever att kommunicera i matematik? 

 Kan du berätta hur din matematikundervisning ser ut, vilka arbetssätt och metoder 

använder du? 

 

 

7.2 Förslag på följdfrågor: 
 

Utveckla gärna din tanke kring… 

Kan du förklara hur du menade med… 

Kan du ge ett exempel? 

 

 

7. 3 Två frågor som valdes bort 
 

 Hur ser språket ut i matematikböckerna? 

 Hur kan matematikböckerna bidra till utveckling av elevernas matematiska språk? 


