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Abstract/Sammanfattning 

Kommunikation och matematiskt språkbruk skiljer sig åt i matematikklassrummet beroende på hur 

lärare och elever agerar. I denna studie har syftet varit att bidra med ökad förståelse för 

kommunikationen som förekommer i matematikundervisningen, samt för synen på hur formella och 

informella matematiska begrepp används av fyra lärare i matematikundervisningen. Syftet har även varit 

att bidra med fördjupad kunskap genom att undersöka dessa fyra lärares uppfattningar om 

kommunikation samt om betydelsen av att sammanlänka elevernas informella vardagsspråk med ett 

formellt, matematiskt språk. Frågeställningen vi utgått ifrån är vilka formella och informella begrepp som 

förekommer under en lärarledd genomgång under en matematiklektion, hur lärarna ser på användning 

och betydelse av de formella och informella begrepp som förekommer i matematikundervisningen. Vi 

ville även se på vilket sätt läraren omvandlar elevernas vardagsspråk till formellt, matematiskt språk 

under genomgången och vilka uppfattningar dessa fyra lärare har om betydelsen av att sammanlänka 

elevernas informella vardagsspråk med ett formellt, matematiskt språk.  

 

I vår metod har vi använt oss av en triangulering med en kvalitativ ansats, då vi fokuserat på fyra lärares 

arbetssätt och deras syn på kommunikation och språkbruk i matematik. De teorier vi utgått från grundar 

sig i sociokulturellt perspektiv, språkligt perspektiv, relationellt perspektiv och 

kommunikationsperspektiv. 

 

Nyckelord: 

 

matematik, matematikundervisning, vardagligt matematiskt språk, formellt matematiskt språk, begrepp, 

kommunikation, relation. 

 

Förord 

 

Resultatet av denna studie grundar sig i ett intensivt praktiskt och teoretiskt arbete. Vi tackar de fyra 

lärare som med stor entusiasm medverkat i studien. Vi tackar våra handledare Ingemar Holgersson och 

Catarina Wästerlid för stöd och vägledning i skrivprocessen. Vi tackar våra familjer som möjliggjort 

genomförandet. Vi tackar alla övriga som på något sätt har bidragit till vår studie.  
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1 INLEDNING 

 

För att bättre kunna möta elever i matematiksvårigheter, kan kunskaper om språk och 

kommunikation i matematikundervisningen ge läraren ett bredare perspektiv på uppdraget och 

bidra med fler verktyg för att utveckla elevernas kunskaper. Medvetenhet och kännedom om 

kommunikationens och språkets roll i matematikundervisningen kan hjälpa läraren att tydligare 

upptäcka elevernas kunskapsnivå och därmed förbättra undervisningen för elever i 

matematiksvårigheter. 

 

1.1  Bakgrund 

 

Utbildningen till speciallärare i matematik har gett oss omfattande och fördjupade kunskaper 

om elever i matematiksvårigheter. Litteraturen och de uppgifter och undersökningar vi inom 

speciallärarutbildningen genomfört, visar att matematiksvårigheter är ett mycket sammansatt 

problem. Det finns inga generella lösningar för elever i matematiksvårigheter och det beror på 

att problematiken är mångfacetterad och bottnar i flera olika områden, varav några axplock kan 

vara taluppfattning, arbetsminne, matematikångest, neuropsykologiska faktorer, spatiala 

förmågor, språkförmågor samt förmåga att flexibelt kunna använda olika metoder och 

tankestrategier (Dowker, 2012; Kilpatrick, 2001; Lunde, 2011). Läroplanen skriver tydligt fram 

betydelsen av språk och kommunikation i undervisningen. 

 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter av 

samtal, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 

därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. (Lgr 11) 

 

En annan viktig uppgift för skolan är att eleverna ska ges överblick, sammanhang och stimulans 

att pröva egna idéer och lösa problem. Under en lång tid har matematikundervisningen i många 

fall inte sett ut på detta sätt då många arbetar i boken under tysta lektioner. Här sker nu en 

utveckling och matematikundervisningen utvecklas mot att lägga ett allt större fokus på 

kommunikation och resonemang. Elevernas delaktighet har därmed hamnat mer i fokus. Många 

skolor har arbetat med matematiklyftet vilket kan vara bidragande till mer kommunikation i 

klassrummet. Tid har getts till lärarna genom att de fått möjlighet att tänka över sin 
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undervisning, kunnat diskutera och dela erfarenheter med andra lärare och reflektera över vad 

som kan förbättras.   

 

Det finns en gemensam och generell faktor för lärare att förhålla sig till, och det är språket som 

används i undervisningen för att stödja och utveckla lärandet i matematik. Det är genom språket 

som mötet mellan lärare och elever sker, språket och kommunikationen är lärarens främsta 

redskap för att möta eleven och förstå var denne befinner sig i sin matematiska 

kunskapsutveckling. Språket används för att skapa den motivation och relation till eleverna som 

är nödvändig för att utveckla elevernas lärande (Aspelin & Persson, 2011). Fördjupad kunskap 

och förståelse för de språkliga dimensioner som är en del av matematikundervisningen är 

därmed relevant att utveckla för en blivande speciallärare i matematik. 

 

Elever i matematiksvårigheter måste mötas på den kunskapsnivå de befinner sig och läraren 

måste undersöka vilken informell kunskap eleven har (Anghileri, 2007; Dowker, 2012). 

Därmed blir det mycket viktigt att läraren kan se och fånga upp den vardagliga kontext där 

eleven är trygg och säker i sin förståelse för att därifrån kunna utveckla mer abstrakta, 

matematiska kunskaper. För läraren blir det då viktigt att vara medveten om att det matematiska 

språket som används i undervisningen innehåller ord och begrepp med flera olika betydelser, 

samt att dessa ofta förvirrar elever. Läraren måste medvetet i sin undervisning skapa möjligheter 

för eleverna att utveckla ett användbart matematikspråk genom att använda ord och begrepp 

som länkar samman det formella matematikspråket med elevens vardagsspråk (Anghileri, 2007; 

Dowker, 2012).  

 

En rad förvirrande och frustrerande språkliga diskussioner och resonemang med elever i vår 

egen matematikundervisning har lett till en ökad medvetenhet, uppmärksamhet och reflektion 

runt hur matematiskt språk och vardagsspråk används, samverkar och ofta missförstås då dessa 

olika språk möts i undervisningssammanhang. Intresse för att utveckla och ta del av teoretiska 

kunskaper om språkliga sammanhang har väckts och vi har sökt idéer om hur mötet och 

övergången mellan det vardagsspråk som elever i matematiksvårigheter använder och 

matematikens formella språk kan underlättas, förbättras och stödjas för att bättre och smidigare 

stödja elevernas kunskapsutveckling. Denna bakgrund har tillsammans med viss handledning 

bidragit till att ringa in problemställning, forskningsobjekt och frågeställningar i syfte att belysa 
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mötet mellan elevernas vardagsspråk och det formella matematiska språk som används i 

undervisningen.  

 

1.2  Syfte och problemformulering 

 

Syftet med denna studie är att bidra med ökad förståelse för den kommunikation som 

förekommer i matematikundervisningen, samt för synen på hur formellt och informellt 

matematiskt språk och matematiska begrepp används av lärare i matematikundervisningen. 

Syftet är även att bidra med fördjupad kunskap om språk och kommunikation i 

matematikundervisning, genom att undersöka lärares uppfattningar om kommunikation i 

matematikundervisningen samt om betydelsen av att sammanlänka elevernas informella 

vardagsspråk med ett formellt, matematiskt språk. 

Ur syftet preciseras följande frågeställningar: 

 Vilka synsätt och perspektiv på kommunikationens betydelse i matematikundervisning 

ger lärare uttryck för? 

 

 Vilka implikationer har kommunikation och språk för matematikundervisning? 

 Hur ser lärarna på språkets roll i matematikundervisning? 

 Hur ser lärarna på användning och betydelse av formellt och informellt matematiskt 

språk och de formella och informella begrepp som förekommer i 

matematikundervisningen? 

 

 

1.3 Studiens avgränsning 

 

Vi använde en trianguleringsmetod där fyra utbildade och undervisande matematiklärare 

observerades under en matematiklektion och i anslutning till observationen reflekterade lärarna 

över densamma. Därefter genomfördes fördjupande intervjuer med lärarna.  Den tid vi förfogat 

över har begränsat antalet informanter till fyra och det är dessa lärares perspektiv som återges i 
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uppsatsen. För att undvika påverkansfaktorer av tvåspråkighet har vi valt ut fyra skolor där 

flertalet av eleverna har svenska som modersmål. Vår ambition har varit att eleverna i de klasser 

vi undersökt åldersmässigt inte ska skilja sig så mycket åt. De elever som deltagit i 

observationen har gått i årskurs sex och sju. 

 

1.4 Studiens upplägg 

 

Denna studie innehåller fortsättningsvis en litteraturgenomgång i kapitel 2, där vi sammanfattar 

forskning som vi funnit relevant för att belysa och fördjupa området språk och kommunikation 

i matematikundervisning. I kapitel 3 presenteras det teoretiska ramverk vi grundar vår studie 

på. Val av metod och genomförande av studien beskrivs i kapitel 4, liksom bearbetning, etik 

och specialpedagogisk relevans. Resultat och analys av vårt insamlade, empiriska material 

återges i kapitel 5 och i kapitel 6 diskuterar och reflekterar vi över vårt resultat i förhållande till 

tidigare forskningslitteratur och teori. 
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2 TIDIGARE FORSKNING 

 

Att matematiklärare stött på språkliga problem i sin verksamhet stöds av den mångfald av 

vetenskapliga artiklar som belyser kommunikation, elevernas vardagsspråk och mötet mellan 

vardagsspråket och det formella, matematiska ämnesspråket i undervisningen. Innehållet i 

internationella, vetenskapliga artiklar och två svenska avhandlingar har granskats, tematiserats 

och analyserats för att åskådliggöra olika aspekter av detta möte som har betydelse för elevers 

lärande och utveckling av matematikkunskaper.  

 

2.1 Kommunikation och språkutveckling i matematikundervisning 

 

Elever förväntas att under sin skoltid relativt snabbt utveckla en förmåga att behärska allt mer 

avancerade, komplexa och abstrakta matematiska sammanhang. Elever måste lära sig att 

använda, behärska och förstå en mångfald av olika begrepp, aspekter, sammanhang och 

betydelser av matematikens formella språk. Detta är en förutsättning för att eleverna ska klara 

av att lära sig och utvecklas då de möter de abstrakta och teoretiska former av matematiken som 

förekommer under senare undervisningsår (Hughes, Powell & Stevens, 2016; Leung, 2008; 

Riccomini, Smith, Hughes & Fries, 2015; Schleppegrell, 2007).  

 

Språket är av stor betydelse inom matematiken. Elever som t.ex. har språkstörningar eller något 

annat som hindrar dem från att förstå språket får det mycket svårare att klara av matematiken 

än de som behärskar språket (Hughes et al., 2016). Hughes et al. (2016) har tittat på hur språket 

används i matematikundervisningen och hur det matematiska språket kan ställa till det för vissa 

elever. Eftersom alla elever har med sig olika mycket i bagaget när de kommer till skolan så 

behöver det anpassas redan här. Redan när eleverna har gått ett år i skolan bör eleverna behärska 

drygt hundra matematiska uttryck eller ord. Klarar eleven inte det så blir det problem. Hughes 

et al. (2016) menar att barn lär sig att räkna från ett till tio genom att rabbla ett till tio framlänges 

och baklänges. Vissa elever tror då att det endast är dessa tal som existerar. I kommunikativa 

övningar borde lärare, enligt författarna, försöka utvidga elevernas talområde genom att göra 

dem medvetna om att talområdet är större än ett till tio. 
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Det finns många ord som sägs och saker som man som lärare gör utan att reflektera över hur 

eleven tar emot det. Detta kan förvirra eleven mer än vad vi som undervisande lärare förstår. 

Hughes et al. (2016) betonar att språket är av stor betydelse likväl som att lärare, i större 

utsträckning, behöver tänka på att det för vissa elever blir ett nytt språk att möta det matematiska 

språket när de kommer till skolan. Att medvetandegöra för lärare hur de använder matematiskt 

språk är ett utvecklingsområde. I syfte att öka elevernas förståelse förenklar läraren språket och 

använder ett vardagligt språk. Det kan leda till att eleverna inte kan tillgodose sig de 

matematiska begreppen då de inte, i så stor utsträckning, använts i matematikklassrummet. Att 

eleverna inte blir bekanta med matematiska ord och begrepp kan leda till begreppsförvirring, 

att de stöter på svårigheter då de senare konfronteras med begreppens formella uttryck i olika 

sammanhang (Hughes et al., 2016).  

 

2.2 Vardagsspråk och formellt matematiskt språk 

 

Efter att ha interagerat, diskuterat och förhandlat med elever på vardagsspråk är det nödvändigt 

att läraren tydligt och under planerade former i undervisningen går vidare till att använda och 

lägga tonvikt på ett formellt matematiskt ämnesspråk. Elever som bara använder vardagsspråk 

får svårigheter då de måste uttrycka sig distinkt och tydligt för att visa att de förstått ett visst 

matematiskt begrepp eller sammanhang. Dessutom uppvisar dessa elever svårigheter med att 

relatera sina vardagliga, informella uttryck till en bestämd matematisk operation 

(Schleppegrell, 2007). I läroböcker, på kunskapsutvärderingar och då undervisningen fortsätter 

mot senare årskurser stöter eleverna på ämnesspecifika och allt mer formella matematiska 

begrepp. Eleverna kommer att få försämrade möjligheter att gå vidare i sin utveckling om de 

inte tillåtits använda och lära sig ett formellt, matematiskt språk (Hughes et al., 2016; 

Riccomini, Smith, Hughes & Fries, 2015). 

 

I det matematiska ämnesspråket förekommer både ord som är ämnesspecifika (t.ex. subtrahera, 

summa, multiplikation) och ord som även förekommer i andra, vardagliga kontexter, där de har 

en annan betydelse än vad de har i matematikspråket (t.ex. bråk, produkt, rot). Att ord och 

begrepp har flera olika betydelser, gör att många elever får svårigheter med att tillägna sig ett 

matematiskt ordförråd. Dessa svårigheter kan övervinnas om läraren på ett medvetet och 

strukturerat sätt använder ett tydligt och korrekt matematiskt språk då olika begrepp 
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introduceras och definieras. Det är viktigt att lärare förstår att elevers lärande i matematik 

innebär ett lärande av ett andra (eller tredje) språk (Hughes et al., 2016).  

 

2.3 Lärarens kommunikativa möte med elevernas vardagsspråk 

Än idag pratar läraren betydligt mer än eleverna i klassrummet och det är av betydelse att 

matematikundervisningen utvecklas så att eleverna får fler möjligheter att kommunicera och 

föra dialoger (Riesbeck, 2000). Riesbeck (2000) anser att lärarna måste hjälpa eleverna från det 

vardagliga språket till det matematiska. Elevernas tankar måste vidareutvecklas över den första 

personliga nivån enligt forskningen. Om de inte får hjälp med detta är risken stor att elevernas 

missuppfattningar befästs eller att elevernas lärande stagnerar. Lärarens roll i 

matematikundervisningen borde vara att försöka förstå vad eleven vill uttrycka och därifrån 

hjälpa eleven framåt med den kompetens läraren besitter. Riesbeck (2000) menar att det är flera 

olika delar inom matematikundervisningen som bör utvecklas. Det är eleverna och deras 

diskussioner och tankar som ska vara i fokus. Läraren ska stötta eleverna genom att ge dem 

utrymme för kommunikation. När eleverna inte klarar av övergången från det konkreta till 

abstrakta ska läraren vara behjälplig. Riesbeck (2000) skriver att lärare inte aktivt tar tag i att 

försöka överbrygga från det vardagliga till det matematiska språket, vilket skulle kunna gå att 

utveckla och arbeta vidare på.  

 

Det är nödvändigt att elevers utveckling mot ett mer formellt matematiskt språk tar sin början i 

det vardagsspråk som eleven själv använder och är bekant med. I matematikämnet är eleverna 

starkt beroende av språklig interaktion och kommunikation med läraren och det talade språket 

utgör en viktig länk till att utveckla förståelse för nya begrepp och sammanhang (Schleppegrell, 

2007). Genom att introducera nya begrepp muntligt där vardagliga och informella 

beskrivningar och förklaringar är i fokus ges eleverna möjlighet att koppla ny förståelse och 

mening till sina tidigare kunskaper (Riccomini et al., 2015) När elever lär sig ett nytt 

matematiskt begrepp sker en muntlig interaktion mellan lärare och elev(er) då begreppets 

mening och betydelse förhandlas och diskuteras med tydlig tonvikt på användning av informellt 

vardagsspråk. Matematiskt lärande sker när lärare och elever i gemensam kommunikation 

undersöker matematiska begrepp och idéer och dessa viktiga processer möjliggörs genom att 

använda ett informellt, vardagligt matematiskt språk (Leung, 2008).  
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2.4 Kommunikativa svårigheter i matematikundervisning 

 

Matematikspråk innefattar många olika ord och begrepp och det kan även diskuteras vad ett 

matematiskt språk bör innehålla och hur lärarna på bästa sätt ska kunna arbeta för att föra 

eleverna framåt matematiskt på bästa sätt. Morgan, Craig, Schuette och Wagner (2014) skriver 

om det matematiska språket som att många lärare upplever att det mest handlar om att 

konversera och diskutera för att det ska vara en bra och givande aktivitet. För att kunna 

undervisa och utveckla det matematiska språket hos elever är det även viktigt att veta vad det 

matematiska språket innebär. Lärare bör reflektera över vad det är de vill förmedla till eleverna 

vad gäller språket och ägna god tid i undervisningen vad gäller övergången från vardagligt till 

formellt matematiskt språk.  

 

Morgan et al. (2014) kan vidare se att det skett en utveckling kring det sociala samspelet hos 

elever och att lärarna lägger större fokus på att kommunicera än på det skrivna som 

matematikundervisningen till största del bestod av tidigare. Dock är mycket av det som sägs 

inte direkt kopplat till matematik. Det handlar alltså inte bara om att låta eleverna prata mer på 

lektionerna, det måste finnas ett matematiskt innehåll och vi som lärare måste vara medvetna 

om hur vi ska använda och förhålla oss till språket (Morgan et al., 2014).  

 

I klassrumsinteraktionerna mellan lärare och elev uppvisas språkliga brister genom att läraren 

inte tydligt kan förmedla syfte och mening med matematikuppgifter som eleverna ska arbeta 

med i grupp. Då eleverna i grupperna inte har tillräckliga kunskaper i det matematiska 

ämnesspråket förblir diskussionerna mellan eleverna vardagliga och stannar i ett praktiskt 

utförande, utan att fördjupade kunskaper runt matematiska begrepp utvecklas. Elever och lärare 

hittar inte till ett gemensamt, formellt språk då de samtalar, där det matematiska språket kan 

bidra till generaliseringar (Riesbeck, 2008). 

Vid arbete med textuppgifter stannar elever helt i en matematisk diskurs eller skolkultur genom 

att oreflekterat göra olika antaganden t.ex. att uppgiften innehåller all information som behövs, 

att det endast existerar ett korrekt svar och en enda korrekt tolkning eller att uppgiften är lösbar. 

Elever som bara behärskar ett vardagligt matematiskt språk, får svårigheter med att 

kommunicera innehållet i textuppgifterna och med att skilja ut vilka argument i en 

matematikuppgift som är giltiga eller inte (Riesbeck, 2008). 
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Läraren och eleven kan genom samtal runt begrepp bli delaktiga i ett gemensamt sammanhang, 

men först då språklig delaktighet utvecklas uppstår en gemensam diskurs som leder till 

förståelse hos eleverna och till att de kan använda sina matematiska kunskaper. Eleverna måste 

samtidigt behärska en matematisk och en vardaglig diskurs och kunna röra sig mellan dessa för 

att utveckla förståelse för den abstrakta matematiken (Riesbeck, 2008). 

 

2.5 Skapa sammanhang 

Enbart ett matematiskt ordförråd och att ha kunskap om olika matematiska begrepp räcker inte 

för att elever ska utveckla sitt lärande i matematik, den språkliga aspekten av matematiken är 

mycket vidare än så. Förståelse för matematik innebär att kunna använda flera olika 

meningsskapande, språkliga system och att tillämpa dessa inom matematikens olika 

uttrycksformer. I matematik samverkar symbolspråk, talat språk, skrivet språk och olika 

visuella representationer för att uttrycka de matematiska sammanhang där vardagligt språk inte 

räcker till för att formulera meningar och betydelser. De olika språkliga systemen samverkar 

och elever måste flexibelt kunna känna igen, tolka och tillämpa de olika 

representationsformerna (Schleppegrell, 2007).  

Liksom de flesta ord så har även matematiska ord och begrepp varierande och flexibla 

betydelser och vi förstår orden och sammanhangen utan att ha exakta kunskaper om deras 

definition. Ofta är det dessa varierande förståelser för begrepp och uttryck, som gör det möjligt 

att få insikter, skapa mening och se de sammanhang som möjliggör generaliseringar och leder 

till att elever utvecklar sin förståelse av matematiken. Att lära sig och förstå ord och begrepp är 

inte en enkel, linjär process, utan elever behöver upptäcka, utforska och hantera ett varierande 

spektrum av de betydelser som ord och begrepp har. Samverkan och interaktion med läraren, 

samt användning av vardagsspråket, spelar här en viktig och underlättande roll för elevernas 

lärande (Leung, 2008). 

 

2.6 Implikationer för matematikundervisning 

Forskningsöversikterna och avhandlingarna vi läst, sammanställer olika aspekter av språklig 

undervisning i matematik och redovisar logiska grunder till ett språkutvecklande 

undervisningssätt. Dessutom beskrivs olika språkutvecklande undervisningsmetoder i 

matematik med konkreta exempel. Den forskning vi läst och hänvisar till bidrar med en rad 
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idéer och förslag på hur lärare i praktiken kan tillämpa, använda och utveckla språkutvecklande 

undervisningsmetoder för att stödja, förbättra och motivera elevers lärande i matematik.  

Lärarens kommunikation med eleverna är en viktig del av de språkliga lärandeprocesserna och 

bidrar till att språkligt tydliggöra sammanhangen mellan matematikens olika 

representationsformer samt till att konkretisera de sammansatta och ofta informationstäta 

förklaringar som läroböcker tillhandahåller. Elevers arbete med och förståelse av 

problemlösningsuppgifter förbättras dessutom om de i ett inledningsskede får fokusera på att 

föra muntliga resonemang med läraren. Elevdiskussioner i grupp runt matematiska begrepp 

leder inte automatiskt till ett språkligt mer utvecklat matematiskt ordförråd eller djupare 

förståelse för ämnesspecifika ord. Ofta behärskar eleverna själva inte ett tillräckligt formellt 

språk för att kunna tydliggöra matematiska betydelser för varandra. Det matematiska lärandet 

stödjs om läraren i interaktion och kommunikation med eleverna kan få dem att tillämpa ett 

matematiskt språk där eleverna mer tydligt och stringent kan redogöra för sina uppgifter. Ett 

sätt att få eleverna att börja använda ett formellt matematiskt språk är om läraren i sin 

kommunikation med eleverna konsekvent och tydligt kan omformulera elevernas vardagliga 

matematiska begrepp och upprepa dem med formellt språk. Centralt för lärandet är att med 

detta sätt fokuseras begreppens mening och inte form. Eleverna motiveras av att 

kommunikationen med läraren ger en upplevelse av att deras sätt att resonera accepteras av 

läraren (Schleppegrell, 2007). 

Riccomini et al. (2015) redovisar olika språkutvecklande undervisningstekniker för att lära ut 

matematiska begrepp och börjar med att framhålla att nya begrepp ska introduceras med ett 

vardagligt, informellt språk. Eleverna ska kommunikativt tillåtas att upprepa lärarens 

beskrivningar med egna ord för att knyta an till sina tidigare kunskaper. Eleverna måste ges 

upprepade tillfällen att med olika aktiviteter använda och regelbundet repetera begreppen de lär 

sig, gärna med hjälp av motiverande lekar och spel. För elever med språksvårigheter måste 

begrepp ibland läras ut explicit, tydligt och isolerat och med fördel kan olika minnesstrategier 

användas där det matematiska begreppet kopplas till likalåtande ord i det vardagliga språket, 

gärna med en konkret illustration som stöd. Kommunikationen i dessa varierade och upprepade 

aktiviteter stödjer utvecklandet av automatiserade matematiska kunskaper och möjliggör för 

elever att lägga mer kognitiv kraft på komplexa, problemlösande uppgifter (Riccomini et al., 

2015). 

Hughes et al. (2016) identifierar ett flertal matematiska områden och ger konkreta exempel på 

hur lärare kan använda språkutvecklande undervisningsmetoder för att förbättra elevers lärande 
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och förståelse. Taluppfattning stödjs av elevernas förmåga att utveckla en mental tallinje och 

lärare kan genom medvetet språkbruk tydliggöra hur tallinjen inte bara omfattar talen 0 – 10, 

vilket är ett vanligt missförstånd för yngre elever. Även tidig förståelse för att bråktal också är 

tal som kan representeras på tallinjen och förståelse för platsvärde kan, genom att läraren i sin 

kommunikation med eleverna, använder ett mer precist och korrekt matematiskt språk, bidra 

till ett förbättrat lärande för eleverna. (Hughes et al., 2016). 

 

2.7 Fortbildning och kollegialt lärande 

 

I dagens samhälle är det många elever som är utlandsfödda och kommer till skolan med ett 

annat språk än det som talas i landet de kommer till. Det innebär att skillnaderna hos elevernas 

tidigare erfarenheter och matematikkunskaper skiljer sig åt mer än tidigare. För att följa med i 

samhällets utveckling och kunna utveckla matematikundervisningen, är det av största vikt att 

man ändrar matematikundervisningen. (Chval, Pinnow & Thomas, 2014). Undervisningen 

måste följa med samhällets förändringar. För att eleverna ska kunna utveckla språket i 

klassrummet måste läraren ha en aktiv dialog med eleverna och eleverna måste ges tillfälle att 

kommunicera och vrida och vända på ord för att kunna komma vidare. Chval et al. (2014) 

skriver om vikten av att läraren måste hjälpa eleven från osäkert deltagande i periferin till att 

vara en aktiv och mer säker elev i dialogen. När man sitter och arbetar tyst i en bok är det inte 

möjligt att enbart genom korta dialoger med endast läraren kunna utveckla det matematiska 

språket. Eleverna måste alltså kommunicera för att få ett bättre språk och förstå begrepp och 

med hjälp av läraren utveckla sitt matematiska språk. Genom utbildning och reflektion har man 

sett resultat i förståelsen av det matematiska språket hos eleverna. Att medvetandegöra och 

utbilda lärare för dem framåt i undervisningen. För att utveckla detta ännu mer krävs att fler 

lärare blir medvetna och utbildade inom området (Chval et al. 2014). 
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3 TEORI 

 

I Vygotskijs sociokulturella perspektiv utgör språket och språkliga processer det främsta 

verktyget för elevers lärande och utveckling. Barns och elevers lärande ses som beroende av 

det sociala och språkliga samspel som förekommer med människor i omgivningen (Hwang & 

Nilsson, 2011). Vygotskij (2001) menar att lärandet hos barn startar i ett socialt samspel och 

där barnet är en del av gruppen. Gruppen påverkar individen men det är även åt andra hållet, att 

individen påverkar gruppen. Vygotskij (2001) anser att undervisningen ska vara en inre 

fortsättning på leken och att en effektiv undervisning präglas av dialoger. Språkutveckling och 

begreppsmässig utveckling hänger samman. För att klara av att lära sig vetenskapliga begrepp 

så behöver barnet ha en grund av spontana begrepp i vardagen. De vetenskapliga begreppen 

måste sedan läras in och det möjliggör en vidare inlärning. Enligt Vygotskij (2001) är tänkandet 

och språket beroende av varandra, för att kunna utveckla tänkandet så måste individen behärska 

språket. 

 

Att kunna kommunicera utgör en viktig del i matematiskt lärande, man måste också 

kommunicera i ett stort antal olika situationer och ha en medvetenhet om den kontext och det 

innehåll där kommunikationen äger rum, för att kunna interagera, lära och göra sig förstådd. 

Många elever upplever matematik som ett främmande språk då meningar, former, uttryckssätt 

och symboler är specifika för ämnet och inte förekommer naturligt i vardagliga kontexter 

utanför matematikklassrummet. Begreppsförvirring uppstår ofta för elever genom att 

uttryckssätt i det matematiska symbolspråket skiljer sig från det språk man vardagligt talar. Ett 

exempel är vid divisionsuppgiften 24/4 där läraren kan fråga ”Hur många 4:or har vi i 24” och 

eleven svarar ”En!”. Ofta delas inte lärarens matematiska språk av eleverna och svårigheter 

uppstår för eleverna då de ska lära sig nya, matematiska begrepp parallellt med nya matematiska 

metoder. Elever använder sin vardagliga förståelse och sina vardagliga uttryckssätt för att 

handskas med en situation där de försöker förstå ett begrepp eller ett matematiskt innehåll, men 

kan stöta på problem om läraren begär att de ska uttrycka sig med ett formellt, matematiskt 

språk (Pimm, 1987).  

 

Vidare menar Pimm (1987) att elever som får möjlighet att genom talat språk kommunicera och 

förhandla sina tankar tillsammans med läraren förbättrar lärandet och förståelsen. Kan läraren 

dessutom med ett matematiskt språk upprepa det eleven uttrycker, förbättras elevernas lärande 
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och begreppsförståelse ytterligare. Det mesta av det talade innehållet i en matematiklektion görs 

dock av läraren, trots att det är eleverna som behöver göra detta. 

 

För att uppnå en god kommunikation är det viktigt att läraren bjuder in eleverna och föregår 

med gott exempel genom att vara en aktiv lyssnare. Matematiskt lärande genom 

kommunikation innebär också att läraren låter eleverna kommunicera själva och accepterar att 

inte ha total kontroll över elevernas kommunikation under en stund. Kan läraren fånga upp 

elevernas egna, vardagliga ord och begrepp och arbeta vidare med dem genom att parallellt 

använda mer passande, effektiva formella begrepp, så hjälper detta eleven att erövra och ta till 

sig begreppet. Det är viktigt att läraren i sin kommunikation har en tillåtande attityd och 

accepterar den respons eleverna kommunicerar (Pimm, 1987).   

 

Cummins (2008) beskriver elevers språkliga förmåga som uppdelad i två delar. Begreppet BICS 

(basic interpersonal communicative skills) refererar till det språk eleverna använder då de 

kommunicerar i vardagliga situationer, t.ex. vid dagliga, sociala tillfällen på skolgården. Detta 

språk är beroende av den fysiska och sociala kontext som eleverna befinner sig i. Detta 

vardagliga språk lär sig barn att behärska tidigt och även små barn har genom detta språk 

förmåga att förstå vardagliga, sociala kontexter på ett effektivt sätt. Begreppet CALP (cognitive 

academic language proficiency) sammanfattar elevernas förmåga att förstå och uttrycka 

begrepp och idéer med ett formellt, akademiskt språk som behövs för att nå framgång i skolan. 

Det formella språket utvecklas under hela livet och är en förutsättning för att eleverna ska 

behärska skolkontexten och ha en progression i sitt lärande. Det formella språket behövs för att 

elever ska kunna utveckla kognitiva förmågor, t.ex. ställa hypoteser, utvärdera och generalisera 

(Cummins, 2008).  

 

En elev kan ha ett mycket välutvecklat vardagsspråk (BICS), men ha ett formellt språk (CALP) 

som är på en betydligt lägre nivå. I undervisningen kan detta få effekten att lärare misstolkar 

elevens formella kunskaper och förmågor vilket leder till svårigheter för eleven om det medför 

att uppgifter och undervisning hamnar på en nivå som inte möter eleven på dennes 

kunskapsnivå. Då läraren i praktiken ofta kommunicerar ytterst lite individuellt med enskilda 

elever, är det lätt hänt att läraren tolkar att en elev med ett gott vardagsspråk också behärskar 

ett fullgott, formellt matematiskt språk. Att elever ges möjlighet att utveckla det formella språk 

som ger tillgång till skolkontexten, är avgörande för hur väl eleven lyckas i skolan och därmed 
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vilka möjligheter eleven kan skaffa sig i framtiden och läraren är en viktig del av denna process 

(Cummins, 2008).   

 

För att utveckla matematiska färdigheter och förståelse är det viktigt att elever ges god tid och 

rika möjligheter att använda sitt eget språk till att verbalt processa de matematiska mönster och 

strukturer de upplever, först därefter kan läraren systematiskt introducera ett formellt, 

matematiskt språk. Elevens egna, talade, vardagliga ord och begrepp blir länken mellan 

verkliga, matematiska storheter och symbolspråk. Traditionellt lärs matematik ut genom att 

börja med formella symboler och begrepp och fortsätter därefter med att undersöka och 

färdighetsträna dessa begrepp. Griffin (2007) framhåller vikten av att elever uppmuntras och 

ges gott om tid att tala och kommunicera matematik då de arbetar med lärande aktiviteter. Dessa 

kommunikativa tillfällen ger eleverna möjlighet att utveckla starka, inre representationer och 

lärandet stärks då eleven kommunikativt rör sig mellan aktivitetens praktiska aspekter och 

elevens egna inre, intuitiva representationer. För elever i matematiksvårigheter utgör denna 

talade, kommunikativa process den viktigaste delen lärandet. För att utveckla matematiska 

färdigheter och förståelse är det viktigt att elever ges god tid och rika möjligheter att använda 

sitt eget språk till att verbalt processa de matematiska mönster och strukturer de upplever, först 

därefter kan läraren systematiskt introducera ett formellt, matematiskt språk. Elevens egna, 

talade, vardagliga ord och begrepp blir länken mellan verkliga, matematiska storheter och 

symbolspråk (Griffin, 2007). 

 

Läraren kan i en kommunikativ dialog genom en ”Flexibel intervju” synliggöra elevens lärande 

och förståelse på ett sätt som inte är möjligt vid en skriftlig kunskapsutvärdering. I en ”Flexibel 

intervju” har läraren ett tydligt fokus på den förståelse som eleven själv kommunicerar då 

eleven arbetar med ett problem och förmår då utgå från och tolka elevens egen förståelse av 

problemet. Lärande för elever i svårigheter, som ofta har annorlunda eller outvecklade 

kompetenser och färdigheter, gynnas då elevens egen förståelse är utgångspunkten och i 

centrum för lärarens intresse. Det är inte alltid lätt att verbalt uttrycka vad man menar, men om 

läraren använder elevens egna definitioner, beskrivningar och förklaringar av olika begrepp i 

för eleven kända kontexter, utvecklar eleverna en mer gedigen och grundlig förståelse av dessa. 

Att verbalt sammanfatta och summera elevens tankar i slutet av en diskussion, möjliggör för 

eleverna att på ett undersökande och jämförande sätt knyta an till och utveckla användandet av 

matematikens formella begrepp. Att utveckla och kommunicera matematik är en krävande 
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uppgift för elever, men förmågan att språkligt kommunicera sin matematik hjälper dem att 

utveckla flera andra viktiga förmågor som att planera, reflektera samt sätta ord på och beskriva 

sitt arbete för andra (Ginsburg, 1998). 

 

En god relation mellan lärare och elev har mycket stor betydelse för elevens lärande och 

kunskapsutveckling, vilket Aspelin och Persson (2011) belyser olika aspekter av. Kan läraren 

ge eleven stöd och uppmuntran, som får eleven att känna att hen kommer att lyckas och klara 

av uppgifterna i skolarbetet, så leder det till en förbättrad kunskapsutveckling för eleven. 

Förmågan att visa eleven respekt, tolerans och empati, liksom att tydligt och adekvat kunna 

kommunicera återkoppling och feedback på elevens arbete, är viktiga delar av en lärares 

relationella kompetens, vilken har stor betydelse för elevens motivation och för hur eleven 

kommer att lyckas i skolan. Att läraren kan anpassa undervisningen till elevens kunskapsnivå 

liksom att hen har förmåga att skapa ett klassrumsklimat där goda, sociala relationer kan 

utvecklas, är ytterligare faktorer som i ett relationellt perspektiv påverkar elevers lärande på ett 

positivt sätt. I en undervisning där eleven kan och vågar uttrycka sin förståelse och uppfattning 

för sin lärare, har läraren genom sin relationella kompetens, skapat en kommunikation med 

eleven som leder till motivation samt ett hållbart lärande och förståelse hos eleven. Dessutom 

blir elevens lärande väl synliggjort för läraren (Aspelin & Persson, 2011). 
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4 METOD 

 

4.1 Val av metod 

 

För att få syn på mötet mellan vardagligt och matematiskt språk, vilka begrepp och eventuella 

förhandlingar som förekommer samt vilka uppfattningar lärare har, valde vi att använda oss av 

en trianguleringsmetod inom ramen för en kvalitativ forskningsstrategi. Samma fenomen kunde 

undersökas från olika aspekter: observation, reflektion och intervju. För att i intervjuerna få så 

uttömmande svar som möjligt, ansåg vi att triangulering skulle vara den bästa metoden för vår 

studie. Vi började med att skicka ut ett missivbrev till de fyra tillfrågade lärarna. När de tackat 

ja till att medverka genomförde vi först en ostrukturerad observation av en lektion, dvs. vi 

iakttog men deltog inte (Bryman, 2011). Under observationen filmades läraren och elevernas 

kommunikation spelades in med ljud. Observationen var öppen, dvs. vi talade om vad vi skulle 

observera, men vi preciserade inte innehållet exakt. I sådana fall skulle en del av syftet med 

observationen ha gått förlorat (Repstad, 2007). Vi har valt observation i just det syftet som 

Stukát (2011) skriver om, att vi verkligen ville ta reda på vad lärarna konkret sade i klassrummet 

och hur de kommunicerade. I anslutning till observationerna tittade vi tillsammans med lärarna 

på det filmade materialet och lärarna fick reflektera fritt över detta. Reflektionen spelades in 

med ljud. 

 

När de fyra observationerna och reflektionerna var genomförda transkriberade vi allt och 

sammanställde vad som framkommit. Utifrån det konstruerade vi frågor som vi skickade ut till 

lärarna. Sedan genomförde vi fördjupade intervjuer. Att skapa en känsla av förtroende och tillit 

hos respondenten ger goda möjligheter till kunskapsinsamling och bidrag till forskningsobjektet 

(Gustavsson, 2004). 

 

4.2 Pilotstudie  

 

För att säkerställa att frågorna kändes klara och tydliga så intervjuades tre lärare innan vi 

använde dessa frågor i vår studie. Vi upplevde att det inte fanns några oklarheter och kände att 

frågorna var tillräckliga för vårt syfte. 
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4.3 Undersökningsgrupp 

 

Urvalsgruppen bestod av fyra matematiklärare som vi genom en yrkesmässig relation visste på 

ett medvetet sätt använder kommunikation i sin matematikundervisning. Alla de fyra tillfrågade 

ställde upp, dvs. inget bortfall förekom. De berörda lärarna undervisar elever i åldern 11-13 år. 

Detta val gjordes utifrån två aspekter. Vi ville dels att respondenterna skulle arbeta med, ha viss 

kunskap om och dessutom ha en professionell medvetenhet kring uppsatsens fokusområde: 

språk och kommunikation i matematikundervisningen, samt att de skulle kunna bidra med så 

uttömmande och innehållsrik empiri som möjligt. Vi sökte medvetet respondenter från andra 

skolenheter, än de där vi själva undervisar, för att forskningsprocessen inte skulle störas av 

personliga relationer med de undersökta lärarna och deras elever. Vi valde fyra arbetsplatser 

som vi ansåg hade liknande struktur vad gäller fördelning av svenskfödda och utlandsfödda 

elever för att elevernas språkliga bakgrund i så liten utsträckning som möjligt skulle påverka 

utfallet. 

 

4.4 Presentationer av lärarna 

I syfte att ge läsaren en förtydligad bild av de fyra lärare som observerats, reflekterat och 

intervjuats följer här fördjupande presentationer vilka möjliggör en klarare föreställning av 

vilka personer lärarna är samt vilka sammanhang lärarna i undersökningen befinner sig i och 

ger uttryck för. Vi försöker sammanfattande skildra och beskriva aspekter av vad lärarna gett 

uttryck för och vi menar att det ger läsaren en förtydligande bild som förenklar och förstärker 

förståelsen av det resultat och den analys vi senare vill presentera. 

 

4.4.1 Presentation av lärare 1 

 

Vid inledningen av den observerade lektionen framträder den starka, tydliga och motiverande 

kommunikation som läraren har med elevgruppen som helhet. Läraren är en tydlig ledare i 

kommunikationen, men har motiverande förmått engagera sina elever från första minuten på 

lektionen genom att utgå från en för eleverna känd och motiverande kontext vilket gör att de 

entusiastiskt följer med i hennes resonemang.  
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Har någon av er trollat någon gång? Vad är det man säger när man till exempel ska trolla 

fram en kanin ur en hatt? 

 

Inledningen får eleverna att ropa ut förslag på trolleriformler och spännande saker de sett hända 

dessa sammanhang. Läraren fångar ledigt upp alla elevers förslag och får eleverna att 

friktionsfritt växla över till att resonera och ge förslag på olika matematiska formler de kommer 

ihåg och har använt sig av tidigare. Kommunikationen mellan läraren och klassen är engagerad, 

tillåtande och positiv och lärarens reflektion visar på stor erfarenhet och en medvetenhet runt 

den kompetens som krävs för att fånga och engagera alla elever i gruppen, med deras olika 

förmågor, samtidigt som läraren håller fokus på att eleverna relaterar till det matematiska 

innehållet och försöker överföra deras vardagliga resonemang till detta. Läraren ser och 

beskriver hur hennes elever ofta vill kommunicera och visa sina matematikkunskaper och 

språkliga matematiska förmågor med henne, vilket är ett resultat av att läraren i sin 

undervisning och i sitt förhållningssätt lyckats skapa en stark motivation och vilja att lyckas 

med sitt arbete hos sina elever. 

 

Läraren är mycket tydlig när hon uttrycker vikten av att eleverna behärskar ett formellt, 

matematiskt språk och i intervjun formulerar hon ett övergripande, samhällsinriktat perspektiv 

då hon beskriver fördelar med att ha denna förmåga. Att väl kunna hantera det formella, 

matematiska språket, som en del av sin språkliga kompetens, kommer att gynna eleverna i 

framtiden då de ska klara av gymnasiestudier och kommer dessutom framgent ge dem fördelar 

i privata och yrkesrelaterade sammanhang, menar läraren.  

 

Parallellt med det övergripande, samhällsinriktade, instrumentella perspektivet som läraren ger 

uttryck för, genomsyras och sammanflätas detta av uttryck för ett tydligt, relationellt perspektiv: 

 

Det kanske är så med lärereiet liksom, att det är ett relationsskapande jobb, att få med sig 

alla, att dom ska känna att dom kan, att dom är viktiga, att dom har nåt att bidra med. 
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4.4.2 Presentation av lärare 2 

 

I de sammanhang där lärarens undervisning och förhållningssätt tar sig uttryck dominerar det 

relationella perspektivet vilket visar sig i både innehåll och former i de undersökta situationerna, 

något som motiverar eleverna till att gärna kommunicera sin matematik med läraren. 

 

...gärna komma nära och prata, kanske sätta mig ner, få liksom så att det blir en 

trevlig stämning. Jag försöker visa att jag inte bara är intresserad av matten utan av 

annat i världen som rör dem. Skämtar gör jag också, det tycker jag ger bra resultat! 

 

Läraren uttrycker att kommunikationen med eleverna är “det absolut viktigaste” i hans 

undervisning och reflektioner runt kommunikationen med eleverna leder till en mångfald av 

undervisningsstrategier som läraren beskriver och använder sig av. Att röra sig runt i 

klassrummet för att fånga upp elevernas tankar, att aktivt söka kontakt med eleverna, att lyssna 

noggrant på vad eleverna säger, att ofta be eleverna beskriva och berätta om sitt 

matematikarbete och att vara tydlig i sitt kroppsspråk är exempel på framgångsrika 

kommunikativa strategier som läraren använder sig av i sin undervisning. 

 

Läraren menar att ett relationellt fokus på kommunikation leder till en positiv, metakognitiv 

utveckling hos eleverna och berättar att elever gärna söker upp honom för att diskutera sina 

resultat på prov och kunskapsutvärderingar i syfte att få en tydligare bild av och förbättra sitt 

lärande. Utan en förtroendefull och fungerande kommunikation och relation med eleverna hade 

detta viktiga lärande inte varit möjligt.  

 

Elevernas förståelse stärks av att fokus ligger på kommunikation eftersom eleverna då blir mer 

intresserade av processen då de arbetar med matematik i stället för att primärt intressera sig för 

det rätta svaret. Vidare beskriver läraren vikten av att möta eleverna på deras kunskapsnivå 

samt betydelsen av repetition i genomgångarna för att fånga upp och förtydliga innehåll som 

måste befästas. Läraren gör kopplingar till sin egen professionsutveckling då han eftersträvar 

att förstå och utgå från elevernas sätt att tänka runt matematik: 
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 ...istället för att jag alltid ska köra med min tanke så försöker jag alltid utgå från 

deras grundtanke. Och att det funkar bra för jag möter dom där dom är och jag blir 

duktigare på att tänka på olika sätt. 

4.4.3 Presentation av lärare 3 

 

Läraren inleder lektionen med att titta på målen för området algebra och samband. Läraren går 

gemensamt med gruppen igenom en rad uppgifter runt detta och sedan diskuterar de innebörden 

av likhetstecknet. Hon visar även flera exempel där det blivit fel och rättade till dem gemensamt 

med eleverna för att göra det extra tydligt.  Kommunikationen under den observerande 

lektionen består mestadels av lärare till elev eller elev till lärare. Vid ett tillfälle tar läraren upp 

en felaktighet och frågar gruppen om de kan se vad som har blivit fel. Detta för att tydliggöra 

att t. ex. 3x betyder 3 multiplicerat med x för att kunna gå vidare med andra uppgifter som 

handlar om ekvationer. 

 

Under reflektionen pratar vi om vad man kan göra med de elever som har svårt att förstå. 

Läraren säger att man kan använda sig av t.ex. Minecraft där man ska bygga och systematiskt 

sätta ihop saker.  

 

Kommunikation innebär även kroppsspråk, gester och ett uteblivet svar är även det ett svar, en 

tyst kommunikation, säger läraren under intervjun. Hon tänker att man ska använda 

miniwhiteboards och Ipads för att spela in olika moment i matematiken för att motivera 

eleverna. Vidare säger hon att man även förstärker det om man är positiv och tar fram det 

positiva genom att uppmuntra eleverna till att ställa frågor.  Att dela in eleverna i par och låta 

dem diskutera gör att hon har möjlighet att se vad de kan och vad de behöver mer av.  

 

Läraren säger att det finns både vardagligt och formellt språk under en lektion men att hon står 

för det mesta av det formella språket och eleverna det vardagliga. Hon säger att det är som 

talspråk och skriftspråk, det passar i olika sammanhang. För att motivera eleverna till det 

formella språket säger hon: 

 

Man kan motivera med den matematiska terminologin att det blir mer korrekt. Att 

det finns risk för missförstånd om man använder för mycket vardagliga uttryck. Det 

här använder jag men det kanske inte alla andra förstår. Just för att det blir 

gemensamt och alla vet då vad man pratar om. 
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Vidare säger hon att man som lärare måste styra de ord och begrepp som man anser att eleverna 

ska använda under lektionen. Man kan inte bara låta dem prata ”fritt”. 

 

4.4.4 Presentation av lärare 4 

 

Vid observationen inleder läraren med att knyta an till elevernas vardag genom att fråga hur 

många av dem som har katt.  Här fångar hon upp hela gruppen. Läraren är noga med att ha 

eleverna med sig hela vägen, från början av lektionen och ända till slutet genom, att läraren ofta 

frågar varför det blir som det blir.  På det sättet ger hon dessutom eleverna möjligheten att 

förtydliga det som görs och sägs i klassrummet genom att de får förklara för de andra och 

varandra i klassen. Lektionen har en tydlig början, tydlig aktivitet och ett tydligt slut. Lektionen 

avslutas med att jämföra två grafer över katternas ålder. Den ena grafen visar att en katt blir 97 

år medan den andra visar 140. Eleverna och läraren kommer, genom diskussion, fram till att 

det är mest rimligt att den blir 97 år men att en sköldpadda kan bli 140 år. En elev tolkar ena 

grafen, att man växer mycket mer när man är liten än när man blir större. Även detta är ett sätt 

att förtydliga för de elever som ev. inte förstått.  

 

Kommunikationen är genom hela lektionen växelvis lärare- elev, men vid några tillfällen får 

eleverna diskutera med varandra runt det som läraren frågar efter. Läraren ställer ofta frågor till 

gruppen eller enskilda elever för att vara tydlig med vad det är hon vill veta och vad hon vill att 

de ska ta reda på. Läraren fångar upp eleverna och tar dem med sig vidare. Hon frågar vissa 

som inte räcker upp handen men inte andra. Vid reflektion talar hon om hur svårt det är att 

komma åt dem som inte räcker upp handen, att det oftast endast är fem till sju elever som räcker 

upp handen. Vissa som hon känner sig säker på frågar hon även om de inte räcker upp handen, 

men det kan man inte göra med alla säger hon. Även om hon inte konkret uttrycker det så visar 

observationen tydligt hur hon löpande arbetar relationellt med eleverna. Hon frågar dem även 

om tips på hur hon ska göra vissa saker för att det ska bli så bra som möjligt. 
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Den observerade lektionen skiljer sig från hur det brukar vara. Under reflektionen säger läraren: 

 

I vanliga fall när vi gör uppgifter så gör vi enligt EPA mycket men jag tänkte att det 

skulle bli så himla rörigt när du var här. Då brukar jag låta dom få tänka själva, sedan 

får dom jobba ihop sig och sedan tar vi det allihopa. Men det hade kanske inte blivit 

så himla givande för dig att titta på. Det är bara ett herrans liv här inne. 

 

Hon säger i intervjun att matematik är ett nytt språk och att man borde börja tidigare med 

matematiska ord och begrepp. Vid ett flertal tillfällen antingen ”översätter” hon de vardagliga 

uttrycken från eleverna till det formella eller frågar eleverna om de vet vad t.ex. prickar heter i 

ett koordinatsystem.  

 

4.5 Genomförande 

Innan studiens början fick de fyra lärarna ett missivbrev (bilaga 1) som talade om syftet med 

studien. För att inte styra in lärarna för mycket i det som vi sökte efter så specificerade vi inte i 

detalj i brevet vad vi var ute efter. Vi beskrev även deras rättigheter vad gäller medverkan och 

att de själva fick bestämma i vilken utsträckning de ville medverka i enlighet med 

Vetenskapsrådets riktlinje (Vetenskapsrådet, 2016). Därefter bestämde vi träff med var och en 

av de fyra lärarna för att kunna observera under en matematiklektion som varade ca 30-50 min. 

Vi bad också lärarna att avsätta 30-50 min för reflektion i samband med den observerade 

lektionen. Vi spelade in lärarna med Ipad samt annan ljudupptagning som backup för att gardera 

oss mot tekniska problem. Elevernas kommunikation spelades in enbart med ljud och 

avidentifierades därmed automatiskt. Reflektionerna grundade sig i de inspelade 

observationerna. Vi tittade gemensamt på lektionerna och lät lärarna fritt kommentera och 

beskriva vad de spontant noterade eller reagerade på. Efter att ha samlat in materialet så 

transkriberade vi observationerna och reflektionerna. Utifrån vad vi kunde finna i 

transkriberingarna så försökte vi hitta gemensamma drag och teman och därifrån skriva 

intervjufrågorna. Vi skickade ut frågorna (bilaga 2) i förväg till lärarna för att förbereda dem på 

bästa sätt och ge dem tid att tänka i förväg. Sedan bestämdes nya tider för att genomföra 

intervjuerna. Intervjuerna varade i ca 30-60 min. Intervjuerna var kvalitativa vilket innebär att 

vi intresserade oss för vad den intervjuade ville dela med sig av till oss. Här var vi flexibla och 

ställde följdfrågor utifrån respondenternas svar då avsikten var att svaren skulle bli så 

detaljerade som möjligt (Bryman, 2011). Repstad (2007) skriver om vikten av att ställa konkreta 
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frågor som rör den intervjuades vardag och att inte använda sig av generella frågor då man i så 

fall inte får ut lika mycket av intervjun. Därefter transkriberades även intervjuerna. 

 

För att kunna synliggöra och tydligt se vad vi fick fram från studien, läste vi transkriberingarna 

ett flertal gånger. Utifrån vad såg för likheter, olikheter och nyanser hos de olika lärarna och 

deras reflektioner runt kommunikation och språk i matematikklassrummet, så har vi hittat 

teman och kategorier som vi har utgått ifrån. Vi kunde finna två övergripande teman; 

kommunikation och språk. Utifrån dessa två teman sammanställdes det vi funnit i 

underliggande kategorier. Kvale och Brinkman (2009) menar att man måste systematisera 

empirin för att kunna få ut den informationen som man söker. Vi har, för att tydliggöra för 

läsaren, skrivit ett kort porträtt om varje lärare och även skrivit in citat för att förtydliga 

ytterligare.           

4.6 Bearbetning 

För att kunna synliggöra och tydligt se vad vi fick fram från studien, läste vi transkriberingarna 

ett flertal gånger. Utifrån vad såg för likheter, olikheter och nyanser hos de olika lärarna och 

deras reflektioner runt kommunikation och språk i matematikklassrummet, så har vi hittat 

teman och kategorier som vi har utgått ifrån. Vi kunde finna två övergripande teman; 

kommunikation och språk. Utifrån dessa två teman sammanställdes det vi funnit i 

underliggande kategorier. Kvale och Brinkman (2009) menar att man måste systematisera 

empirin för att kunna få ut den informationen som man söker. Vi har, för att tydliggöra för 

läsaren, skrivit ett kort porträtt om varje lärare och även skrivit in citat för att förtydliga 

ytterligare.           

 

4.7 Tillförlitlighet 

Resultaten är någonting som vi som genomfört studien kunnat få fram ur empirin. Eftersom allt 

material är transkriberat har vi kunnat titta på allt gemensamt och finna resultaten därifrån. Vi 

ansåg att frågorna blev bra och gav oss mycket information då vi skrev dem utifrån vad 

respondenterna sagt tidigare och vad vi upplevde att de hade uttryckt sig om. Eftersom studien 

har tre delar, observation, reflektion och intervju, anser vi att vi lyckats fånga många detaljer 

och nyanser. 
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4.8 Etik och specialpedagogisk relevans 

 

Vid observation och intervju gavs deltagarna möjlighet att ge sitt fria och informerade samtycke 

vilket innebär att de erbjöds en faktabakgrund som gör det möjligt för dem att förstå 

forskningsprojektet och följderna av att de deltog i detta. Förutom det frivilliga 

deltagandet upplystes dessutom undersökningsdeltagarna om att de när som helst kunde avbryta 

sin medverkan utan att detta skapade några negativa påföljder. De uppgifter som samlats in 

avidentifierades, behandlades med största möjliga konfidentialitet, förvarades på ett 

betryggande sätt, användes endast till forskningsändamålet och för att om möjligt bidra till 

framtida forskning (Repstad, 2007; Vetenskapsrådet, 2016).  

 

Elevers matematiksvårigheter beror oftast av många olika faktorer som kan vara komplext 

sammanlänkade på kognitiva och relationella sätt och specialläraren som möter dessa elever 

kan, tillsammans med eleven, ha ett mycket sammansatt arbete framför sig i utvecklandet av 

deras matematikkunskaper. Centralt i detta arbete löper språket som en över tid gemensam 

nämnare. Det är genom språket som läraren, i ett relationellt perspektiv, kan bygga ett tillitsfullt 

samarbete med eleven i svårigheter och det är språket som hela tiden och med olika 

representationsformer är medlet för utvecklandet av elevernas matematikkunskaper. Att som 

speciallärare ha fördjupad kunskap om och på olika sätt ha möjlighet att använda språkliga 

processer för att stödja elevers matematikutveckling är därmed av betydande specialpedagogisk 

relevans.  
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

 

Det empiriska materialet i de genomförda observationerna, reflektionerna och intervjuerna 

sammanställdes och sorterades i olika kategorier för att urskilja mönster, teman, drag och 

underliggande strukturer och för att inför analys kunna urskilja gemensamma och särskiljande 

resultat av vad de fyra informanterna uttryckt. ”Kommunikation” och ”språk” har 

utkristalliserats som två övergripande teman och under dessa redovisas de underliggande 

strukturer och kategorier som resultatet visat. 

 

5.1 Kommunikation  

 

Begreppet kommunikation tolkar vi i denna studie som det viktiga tillfälle då elever och lärare 

tillåts skapa en kommunikativ kontakt, som för eleven leder till ett utvecklat, matematiskt 

lärande. Relation och motivation är nära förenade med denna kommunikation, liksom lärarens 

förståelse för det eleven ger uttryck för. Genom att läraren använder olika strategier och 

metoder, skapas en kommunikativ växelverkan mellan relation och lärande. 

 

I resultatet redogörs först för den kommunikation som under observationerna synliggjordes i 

matematikklassrummet. Därefter följer en beskrivning av uppfattningar runt kommunikation i 

undervisningen, som lärarna gav uttryck för under intervjuerna. Avslutningsvis, beskrivs under 

temat kommunikation, olika implikationer för undervisning som kommer till uttryck i arbetet 

med elever. 

 

5.1.1. Kommunikation under observationerna 

 

Vid de fyra genomförda observationerna visar det sig att kommunikationen i 

matematikklassrummen både har gemensamma och särskiljande drag. Samtliga fyra lärare 

inleder med en genomgång av en planerad uppgift eller aktivitet och i två av fallen står läraren 

för stor del av kommunikationen och riktar sig till elevgruppen som helhet. I inledningsskedet 

förekommer i dessa fall en envägskommunikation från läraren till gruppen och eleverna lyssnar 

utan att delta i muntlig kommunikation. Ganska snart förändras kommunikationen genom att 
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lärarna på olika sätt bjuder in eleverna att delta, t.ex. genom att ställa frågor. Två av lärarna 

börjar sin genomgång med ett motiverande och engagerande påstående eller fråga som i en 

elevnära kontext ger eleverna möjlighet att relatera till innehållet i genomgången. 

 

Läraren: Katter – hur många har en katt? 

Elev: Jag ska få en katt! 

Läraren: Mmm…blir de äldre än oss? 

Elev: Nä. 

Läraren: Nej, men de blir ganska gamla. En katt lever ju inte lika länge som 

människan. Man kan därför säga att katter åldras snabbare. (Lärare 4) 

 

Två av lärarna styr till stor del kommunikationen under hela lektionstillfället och eleverna 

arbetar med och följer samma uppgift i boken eller en gemensam uppgift som läraren går 

igenom på tavlan. Lärarna bjuder in elever att delta i kommunikationen genom att ställa frågor 

runt uppgiften. De andra två lärarnas lektioner har efter genomgången en längre period då 

eleverna arbetar med en uppgift eller genomför en aktivitet i par. Vid dessa tillfällen rör sig 

lärarna runt bland eleverna och kommunicerar på individnivå eller med mindre grupper av 

elever. Vid några tillfällen bryter lärarna av för att tillsammans med hela gruppen gemensamt 

fokusera på en uppgift eller frågeställning. Vid tre av lektionstillfällena avslutas dessa med en 

gemensam genomgång där läraren, i kommunikation med eleverna, diskuterar resultat och 

slutsatser av uppgiften eller aktiviteten som eleverna arbetat med. 

 

5.1.2 Lärarnas syn på kommunikation i intervjuerna 

 

När lärarna tillfrågas om vad kommunikation i matematikundervisningen innebär för dem, ger 

tre av lärarna exempel på hur de kommunicerar med eleverna; ett förmedlande av lektionens 

matematiska innehåll, envägskommunikation vid genomgångar, när eleverna svarar samt 

skriftlig kommunikation. De tre lärarna tillägger att en stor del av kommunikationen är ordlös 

eller icke-verbal, såsom i blickar, kroppsspråk, gester eller uteblivna svar, samt att denna typ 

av kommunikation förmedlar viktiga budskap till dem som pedagoger. Både den verbala och 

den icke-verbala kommunikationen påverkar i hög grad lärarnas planering av genomgångens 
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innehåll och förmedlandet av detta, då denna kommunikation ger lärarna tydliga budskap om i 

vilken grad eleverna förstår och hänger med i det matematiska innehåll som läraren vill 

kommunicera till eleverna. Lärarna får en direkt återkoppling på vilket moment eller innehåll 

de måste gå igenom på nytt, lägga mer tid på eller kommunicera på ett annat sätt till eleverna, 

menar lärare 1, lärare 3 och lärare 4. Lärare 1 nämner att elevernas feedback då de 

kommunicerar är en förutsättning för att hon ska kunna förmedla ett budskap överhuvudtaget. 

 

Lärare 4 nämner att elevers kommunikation med varandra runt uppgifter som hon vid en 

genomgång uppmanar dem att arbeta två och två med, ger henne en bild av hur de förstått det 

matematiska innehållet då hon går runt och lyssnar till elevernas parvisa kommunikation med 

varandra. Detta arbetssätt har också medfört att eleverna även vid andra tillfällen är mer 

benägna att hjälpa, lyssna och förklara för varandra, menar läraren. 

 

Lärare 2 ger ett mer övergripande perspektiv på vad kommunikation i matematikklassrummet 

innebär och menar att kommunikationen med eleverna är det viktigaste av allt i undervisningen. 

Kommunikation innebär för honom att han kan förmedla det matematiska innehållet till 

eleverna på ett sätt så att de kan visa honom att de förstår, tar till sig, använder och tillämpar 

detta innehåll.  

 

Så det är det jag tycker är nästan viktigast med det här jobbet. Hur mycket jag än kan 

så kan jag inte kommunicera det så är det ju helt meningslöst att jag är här. (Lärare 

2) 

 

5.2 Kommunikationen i arbetet med elever 

 

I lärarnas beskrivningar av kommunikationen i undervisningen framträder olika perspektiv och 

aspekter. I praktiska undervisningssituationer beskriver lärarna hur de använder sig av olika 

kommunikativa strategier för att få syn på och utveckla elevernas matematiska lärande. 

Kommunikationen med eleverna påverkar dessutom lärarnas planering av undervisningen och 

lärarna använder kommunikation för att på olika sätt kunskapsutvärdera 

elever.  Kommunikation i matematikundervisningen ger effekter på elevernas motivation till 
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lärande och deltagande i undervisningen och ger vidare lärarna värdefull information om 

kunskaper hos och vidare arbete med elever i matematiksvårigheter. 

 

5.2.1 Strategier i matematikundervisningen 

 

Två av lärarna uttrycker tydligt att kommunikation med eleverna är ett viktigt verktyg för att 

säkerställa och kontrollera hur väl eleverna tar till sig och förstår innehållet i lektionerna. Både 

i observationer och intervjuer visar och talar lärarna om olika strategier de använder för att 

kommunikativt ta reda på och underrätta sig om i vilken mån olika elever tillägnar sig 

kunskaper om det matematiska innehåll som behandlas.  

 

Lärare 2 beskriver hur han har som strategi att röra sig mycket bland eleverna i klassrummet 

för att prata med dem och be dem visa och berätta om det arbete de håller på med. En medveten 

strategi är att alltid vara noggrann med att ta kontakt med och kommunicera på ett individuellt 

plan med de elever som inte själva söker kontakt med läraren och han beskriver upplevelser av 

att elever i svårigheter ofta undviker att självmant ta kontakt med honom. Då läraren är 

konsekvent med att söka kontakt med eleven för att kommunicera både kunskapsmässigt och 

relationellt, leder det till att eleven efter en tid självmant söker kontakt med läraren för att få 

hjälp och kommunicera runt sin matematik, något som han ser stärker och förbättrar elevens 

lärande.  

 

Både lärare 1, 2 och 4 beskriver hur de efter en genomgång, då eleverna arbetar enskilt eller i 

par, genom att röra sig ute i klassen och kommunicera med eleverna, kan få en bild av i vilken 

grad eleverna tagit till sig av innehållet. Identifierar lärarna något som många elever har 

svårigheter med så kan de avbryta elevernas enskilda arbete och samla klassen för att genomföra 

en kortare, förtydligande genomgång. 

 

Lärare 2 berättar hur han genom enskild kommunikation med varje elev kan samla upp 

problemområden inom det matematiska innehåll som behandlats genom att systematiskt göra 

en snabb, individuell ”avcheckning” i klassen. 
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Då upplevde jag att många tyckte att det var svårt och då tog jag en lektion när jag 

gick runt och pratade enskilt med alla i klassen och frågade 'Vad tycker du är svårt 

med detta området?' och sen skrev jag ner en lista på allt dom tyckte var svårt och 

då var det fyra, fem grejer som dom flesta tyckte var jobbigt. (Lärare 2) 

 

Lärare 1 och 2 berättar om medvetna och systematiska kommunikativa strategier i 

undervisningen som att alltid börja lektionen med att kommunicera runt en repetition av det 

innehåll som den tidigare lektionen behandlat och att se till att undervisningen i matematik har 

en överlappande struktur där man inte är ”färdig” med ett innehåll bara för att det gåtts igenom, 

repetition ser de som ett kontinuerligt och viktigt inslag i undervisningen. En annan aspekt som 

lärare 2 lyfter är tydlighet då han kommunicerar till eleverna vad det är de ska kunna och vad 

de ska fokusera på. Eleverna får sammanfattande dokument och tydligheten då det matematiska 

innehållet kommuniceras i dessa dokument har en avstressande effekt på eleverna menar 

läraren. 

 

Lärare 3 anser att mycket av kommunikationen är ordlös. Läraren kan se på eleven genom 

kroppsspråk och hur eleverna sätter sig. En del elever vänder sig bort när det är jobbigt. Hon 

tycker också att kommunikationen, för att den ska bli bra, ska gå fram och tillbaka mycket men 

det är inte alltid den gör det säger hon. Vidare säger hon följande: 

 

Då kan dom också prata med varandra och då märker jag att en del föredrar att fråga 

en kompis och tycker att kompisen förklarar bättre och det är jättebra om det funkar. 

Det är också ett jättefint beröm för en klasskompis. (Lärare 3) 

 

Lärare 4 uttrycker ett relationellt perspektiv då hon beskriver att olika elever är olika 

kommunikativa och att man som lärare får vara försiktig så att man inte sätter en elev i en trängd 

och obekväm situation där eleven upplever att hen inte kan kommunicera det läraren önskar. 

Då får man inledningsvis använda andra strategier för att kontrollera lärandet, t.ex. samla in 

räknehäften, menar läraren. Lärare 4 uttrycker liknande relationella strategier då hon berättar 

att hon inte väljer elever att kommunicera inför klassen om hon vet att de troligtvis kommer att 

ha svårigheter med det matematiska innehåll som är aktuellt. Ofta kan dock läraren se att allt 

eftersom kommunikationen pågår så blir innehållet tydligare även för dessa elever och att de då 

kan bidra och kommunicera innehållet inför resten av klassen.  
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Man kan använda sig av att dra stickor men jag vill helst inte göra det när det gäller 

matten. Helst inte sätta dem på pottkanten, liksom. (Lärare 4) 

 

5.2.2 Lektionens struktur och lärarens planering 

 

Lärare 1 beskriver att hon i sin lektionsplanering försöker inleda med en repetition av tidigare 

begrepp och matematiskt innehåll samt att lektionen inledningsvis ofta innehåller en 

genomgång eller instruktion av något slag vilket leder till en envägskommunikation då hon som 

lärare talar och begär att eleverna ska lyssna och ta emot innehållet. Läraren planerar ofta någon 

typ av uppgift då eleverna ska samarbeta och kommunicera med varandra vilket leder till 

kommunikation mellan elever på individnivå, men också till kommunikation med läraren då 

eleverna stöter på någon form av problem och vill ha hennes hjälp. Avslutningsvis beskriver 

läraren hur hon oftast försöker ha en i gemensam sammanfattning i helklass då innehållet 

kommuniceras på gruppnivå för att dra slutsatser och repetera, samt att hon vid dessa tillfällen 

är den som leder kommunikationen och bjuder in eleverna att delta. Lärare 1 tillägger att den 

ickeverbala kommunikationen alltid är en viktig del av hur lektionen utvecklas och om eleverna 

inte kommunicerar någon form av feedback till henne så måste lektionens planering ändras i 

stunden för att möta elevernas förståelse. 

 

Jag kan ju se om dom räcker upp handen och är ivriga och vill svara. Eller så kan jag 

ju se om dom är tveksamma och då kan jag ju tänka att mitt budskap inte varit 

tillräckligt tydligt, jag kanske behöver förklara det på ett annat sätt eller förtydliga 

mig med ett exempel till. Eller så kan jag se om någon tittar ner och då vill dom ju 

absolut inte svara för då har dom inte fattat nåt. (Lärare 1) 

 

Lärare 2 beskriver en mer flexibel syn på lektionens upplägg och planering där han alltid utgår 

från en grundtanke men är öppen för att bryta av sitt planerade innehåll beroende på vad 

eleverna kommunicerar till honom.  

 

…om jag ser nånting att det här skulle jag behöva prata om nu, då har jag inga 

problem med att ta tio minuter i mitten av lektionen och prata om en grej som jag 

sett att många har problem med. Jag kan ha en mikrogenomgång mitt i lektionen. Jag 

har en grundtanke och sen tycker jag att det är kul att vara flexibel. (Lärare 2) 
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Läraren berättar vidare att han medvetet försöker planera korta genomgångar på max 15-20 

minuter med envägskommunikation och att han försöker att ha ett begränsat innehåll i dessa. 

Det blir ofta för mycket för eleverna att ta in med den typen av kommunikation, menar läraren, 

och beskriver att det är viktigt för lärandet att eleverna själva kommer igång med att jobba med 

och tillämpa det matematiska innehåll som kommunicerats. Han lägger fokus på att vara 

närvarande hos eleverna för att stötta dem kommunikativt i arbetet, men kan också avbryta 

elevernas arbete och lägga tio minuter på att samla klassen för en gemensam genomgång om 

många elever stöter på en svårighet i arbetet.  

 

Lärare 3 tycker inte att hon alltid behöver starta upp lektionen med en genomgång. Hon knyter 

an till det som de arbetade med lektionen innan och låter eleverna börja arbeta därifrån.  Läraren 

går runt i klassen och fångar det som verkar oklart. Utifrån det kan hon sedan ha en kortare 

genomgång mitt i lektionen för att hjälpa eleverna till förståelse. Om någonting ändrar riktning 

anser läraren att man kan låta det göra det om hon känner att det är någon vinning matematiskt 

sett för klassen men i vissa lägen vill hon hålla sig till det som är tänkt att göra. 

 

Samtidigt tycker jag att det är det som är häftigt också, när man tar ett spår som oj, 

det hade jag inte riktigt räknat med. Och så ska man kunna fånga det i flykten också. 

(Lärare 3) 

 

Lärare 4 inleder alltid lektionen med envägskommunikation, antingen genom att repetera det 

som gjordes lektionen innan eller genom att gå igenom ett nytt moment. Eleverna ges alltid 

tillfälle att kommunicera med varandra under lektionen. Läraren har ambitionen av avsluta 

lektionen genom att fånga upp oklarheter och funderingar som uppkommit men hon säger att 

hon inte alltid hinner med detta.  

 

Lärare 2, lärare 3 och lärare 4 pratar om att de kan avvika från det som är tänkt. Lärare 3 anser 

att hon i vissa lägen är angelägen om att hålla sig kvar medan de andra lärarna har ett mer 

flexibelt tankesätt.  

 

Det beror på vart det drar såklart men om det drar i någon riktning där jag ser att 

dom lär sig någonting på det, då får det bli som det blir. Då får min planering falla, 

det kan jag göra någon annan gång eller så kanske jag inte behöver göra det för vi 
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hamnade här borta och fick med det i alla fall. Där är jag, skulle jag nog säga, 

jätteflexibel. (Lärare 4) 

 

5.2.3 Kommunikation synliggör elevernas lärande 

 

Lärare 1 upplever att eleverna genom kommunikation gärna vill visa sina kunskaper för henne 

och söker kontakt för att genom kommunikation förmedla vad de lärt sig och bli bekräftade i 

sina kunskaper. Vid dessa tillfällen märker hon att eleverna försöker använda ett formellt 

matematiskt språk för att på så sätt visa henne utvecklade kunskaper och hon menar att eleverna 

vet om att hon bedömer dem utifrån deras förmåga att använda formellt matematiskt 

språk.  Kommunikation med eleverna ger ofta en tydlig bild av elevernas kunskaper och för en 

elev som kan bli stressad och pressad i skriftliga provsituationer kan läraren kunskapsutvärdera 

eleven genom att genomföra ett muntligt resonemang med eleven istället för att eleven får göra 

ett skriftligt prov. Lärare 1 beskriver att elever som har matematiksvårigheter kommunicerar 

sina tankegångar på ett mer otydligt sätt, saknar förmåga att kommunicera runt det matematiska 

innehållet i en logisk följd och har ofta ett ostrukturerat sätt att lösa ett problem. Dock upplever 

läraren att hon bemöter även elever i matematiksvårigheter kommunikativt för att utveckla 

deras lärande. 

 

…men när man ber en svag elev berätta om nånting i matematiken och så tänker man 

att dom går väldiga kringvägar, då kan man ju komma med en genväg 'Menar du så 

här ?' och om man gör det flera gånger så kanske dom får upp ögonen för att istället 

för att förklara så omständligt så finns det en del ord som förenklar, och då kan det 

finnas en vits med att lära sig dom. (Lärare 1) 

 

Att eleverna ska kunna kommunicera, förklara och visa hur de tänker är ett uttalat mål i 

undervisningen för lärare 2. Läraren beskriver strategin ”think, pare, share” som fruktsam. 

Metoden innebär att eleverna först får en uppgift att fundera enskilt över, sedan redogöra för 

sina tankar för en annan elev och därefter dela vad man kommit fram till med hela gruppen. 

Läraren beskriver att denna arbetsföljd gör eleverna mer villiga att kommunikativt dela sina 

tankar runt matematiken med hela gruppen samt att eleverna upplever att alla har något att bidra 

med, inte bara de som har goda förmågor i ämnet, vilket förbättrar alla elevers lärande. Även 

lärare 4 arbetar utifrån den tanken men kallar det EPA (enskilt, par, alla). Lärare 4 ser att 
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eleverna genom detta, i större utsträckning än tidigare, vill lösa uppgifterna. Detta eftersom 

eleverna vill ha någonting att prata om när de ska sitta tillsammans.  

 

Innan vi började köra EPA, för det gör vi jättemycket, eller jag ska säga jag, eftersom 

det handlar om mig, så hade jag inte alls lika bra koll på att eleverna faktiskt förstod. 

(Lärare 4) 

 

Dessutom ser lärare 2 och lärare 4 att eleverna blivit mer benägna att hjälpa varandra då de 

fastnar i en uppgift och goda former av elevlärande utvecklas, något lärarna försöker 

uppmuntra. 

 

Ja och det pratar jag ofta med dom om att om man kan förklara nåt, så betyder det 

ofta att man själv kan det. Det nämner jag hela tiden och jag tror att en del tar till sig 

det och försöker, att det triggar dem lite. (Lärare 2) 

 

Elevernas lärande kan tydligt synliggöras genom lärarens kommunikation med dem, menar 

lärare 2, och beskriver att han ofta använder kommunikation för att kunskapsutvärdera eleverna. 

Läraren ber ofta eleverna berätta om och förklara hur de arbetar med en uppgift och kan då 

fråga dem varför de gör på olika sätt eller varför de väljer att använda olika metoder. I den 

kommunikation som uppstår med eleven kan han då tydligt se hur pass väl eleven har förstått 

och behärskar innehållet.  

 

Jag jobbar väldigt mycket med att dom ska kunna förklara, varför gör du just så? 

(Lärare 2) 

 

Lärare 3 tycker att hon tydligt ser att vissa elever har svårt att fråga om de inte förstår. När hon 

går runt och lyssnar på eleverna resonemang kan hon se att de inte alltid förstår men ändå inte 

frågar. Hon arbetar på att säga till eleverna att det är fler som undrat om samma sak och att flera 

elever har svårt med samma moment. Hon tycker att man ska avdramatisera det och förmedlar 

till eleverna att istället tänka att det är bra att vara intresserad och fråga.  

 

Det är också många som inte vill fråga för dom tycker att det är jobbigt och avslöja 

att dom kanske inte förstår. Att det finns någon liten skam i det. (Lärare 3) 
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5.2.4 Kommunikation och motivation 

 

Observationen visar att lärare 1 med stor erfarenhet och kompetens i sin kommunikation tydligt 

förmår att engagera och motivera eleverna till att delta i det innehåll matematiklektionen har. 

Vid helklasskommunikation i gruppen förstärker läraren på ett tydligt sätt sitt budskap genom 

att även använda sig av ett kroppsspråk och röstläge som tydligt väcker förväntan, entusiasm 

och engagemang i elevernas kommunikativa respons. Eleverna riktigt tävlar om att få sin lärares 

uppmärksamhet för att få dela med sig av sina tankar, svar och resultat de har på uppgiften de 

arbetat med. 

 

Kolla våran vad fin den blev! Jag vet, jag vet! Jag vet, fröken, får jag säga? Nej, det 

är min fröken! Får jag lov att prova å visa hur jag räknade? Får jag komma upp å 

skriva? (Observation, lärare 1) 

 

Med både ett relationellt och ett kunskapsmässigt perspektiv beskriver läraren i intervjun hur 

hon genom att bekräfta eleverna vill få dem att känna att det de har att säga är viktigt och 

betydelsefullt och hon upplever att detta gör eleverna mer aktiva, motiverade och engagerade. 

I ett relationellt perspektiv beskriver lärare 1 att hon gärna berättar för eleverna att hon saknat 

dem om de t.ex. varit borta och kopplar till matematiken genom tala om för eleverna att deras 

tankar och idéer är viktiga och bidrar till undervisningen och lärandet för alla elever. 

 

Det relationella perspektivet framträder tydligt när lärare 2 talar om hur han genom 

kommunikation kan motivera elever i arbetet med matematiken. Både i ord, handling och 

kroppsspråk försöker läraren bekräftande förmedla till eleverna att han ser dem, bryr sig om det 

de säger och att det är viktigt för honom att de ska lära sig och komma vidare i sin utveckling. 

Lärare 2 beskriver medvetna undervisningsstrategier han använder sig av för att förmedla detta 

och berättar att han i kommunikationen med eleverna alltid försöker lyssna utan att avbryta 

dem, låta dem tala till punkt samt vara trevlig, lugn och vänlig i sitt bemötande. Relationen och 

motivationen hos eleverna stärks av att läraren inte bara har detta förhållningssätt mot eleverna 

i matematikundervisningen, utan han medvetet möter eleverna relationellt även i andra 

situationer. 
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Jag ser alltid till att heja på elever i korridoren alltså verkligen jobba mycket med 

relation, för att det ska gynna kommunikationen. (Lärare 2) 

 

Lärare 3 tycker att en positiv inställning till vad eleverna säger och gör motiverar dem. Även 

att det det som sägs och görs av eleverna är viktigt och betydelsefullt för läraren, att visa ett 

intresse i vad som kommer fram. 

 

Lärare 4 ser att motivationen ökat hos eleverna avsevärt sedan de började arbeta med EPA. 

Eleverna vet att de ska diskutera och resonera med andra vilket ökar deras ansträngning. För att 

motivera och få med eleverna ytterligare låter hon dem få svara på muntliga frågor hon ställer 

på sina miniwhiteboards.  

 

För nu, nummer ett är att dom vet att dom ska prata med varandra, då är dom mycket 

mer alerta än vad dom var innan. För om jag är tvingad att prata med kompisen 

bredvid, eller vem det nu är, då vill dom inte sitta och inte kunna säga nånting och 

inte vara delaktiga. (Lärare 4) 

 

5.2.5 Kommunikation och elever i matematiksvårigheter 

 

När lärare 1 reflekterar runt kommunikation och elever i matematiksvårigheter nämner hon att 

dessa elever mer aktivt måste mötas upp kommunikativt då de tappar fokus snabbare och har 

svårare för att komma igång. Efter en genomgång inför en planerad aktivitet försöker läraren 

göra några rundor i klassen med extra fokus på dessa elever för att tillse och eventuellt stödja 

dem för att de ska kunna påbörja arbetet med sina uppgifter. Under observationen då eleverna 

praktiskt skulle undersöka mönster och formler genom att lägga stickor, kunde läraren i 

kommunikation med en elev i svårigheter tydligt uppleva hur arbetet med konkret material 

hjälpte eleven i det senare arbetet med de formella uppgifterna om formler. Lärare 1 nämner 

också hur hon med hjälp av medveten kommunikation i ett relationellt perspektiv bemöter 

elever vars lärande påverkas negativt av svårigheter med koncentration och störande 

uppförande. 
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Jag tycker att man ska kunna förvåna, så nån som har varit lite brötig, istället för att 

säga 'Var tyst!' till den personen, så kan man säga 'Men du, titta här! Och tänk på 

detta' för då tappar dom sin roll och så blir det nåt annat istället. (Lärare 1) 

 

Vid mötet med elever i svårigheter berättar lärare 2 att han alltid försöker hitta var eleverna 

befinner sig kunskapsmässigt och till vilket läge de har kommit i sin förståelse för att utgå 

därifrån och i kommunikation med eleven försöka hitta vägar vidare i det matematiska 

problemet. Med ett relationellt bemötande där läraren i sin kommunikation med eleven tydligt 

visar att det är läraren som har ansvar för att elevens lärande och förståelse för uppgiften, blir 

det lättare för eleven att berätta för honom att hen inte förstår och eleven blir mer villig att fråga 

flera gånger utan att tycka att detta känns obekvämt. Läraren ger uttryck för hur viktigt ett 

relationellt förhållningssätt är i mötet med elever med matematiksvårigheter och beskriver 

tydligt hur han relationellt använder kommunikativa verktyg för att skapa en positiv känsla hos 

eleverna i samband med deras lärande i matematik. 

 

Jag pratar med dom om annat vid andra tillfällen eller också på matten, skämta lite 

med dom, hitta saker som dom är duktiga på och som dom tycker är kul. Och sen när 

man jobbar med matte så blir det lättare för dom vet att jag vet att dom är duktiga på 

annat. I matte kan jag se att det är superviktigt med självförtroende. (Lärare 2) 

 

5.3 Språk 

 

I begreppet språk tolkar vi i denna studie in de ämnesspecifika ord och begrepp som används i 

matematikundervisningen och som syftar till effektivt benämna de abstrakta, matematiska 

sammanhang som eleverna stöter på i undervisningen. Både det vardagliga och det formella 

matematiska språket är viktiga språkliga delar av matematikundervisningen, för att utveckla 

elevernas lärande. I kommunikationen mellan läraren och eleven utgör språket den brygga som 

definierar och tydliggör det matematiska innehållet, som genom kommunikation bidrar till 

elevens matematiska förståelse. 

 

Lärarna har många tankar om språkets roll och betydelse i matematikundervisningen och 

belyser i intervjuerna dessa ur olika aspekter. De beskriver hur vardagligt och formellt 

matematiskt språk, liksom skillnader mellan elevers och lärares olika sätt att uttrycka sig, 
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påverkar lärande och undervisning. Vidare reflekterar lärarna över hur mängden nya och 

obekanta begrepp leder till att lärande i matematik, för eleverna, innebär att lära sig ett nytt 

språk. 

 

5.3.1 Språkets roll i matematikundervisning 

 

När lärare 1 och lärare 2 får den öppna frågan om vilka tankar eller funderingar de har runt 

språkets roll i matematikundervisningen belyser de båda lärarna frågan ur aspekten vardagligt 

respektive formellt matematiskt språk. Båda beskriver hur de använder både formella och 

vardagliga matematiska begrepp växelvis för att förtydliga innehållet för eleverna och att ett 

viktigt syfte med detta är att möta upp, identifiera och utgå från elevernas förståelse av de olika 

matematiska begreppen. Lärare 3 beskriver att hon medvetet försöker använda formella 

matematiska begrepp men att hon tycker det är viktigt att inte påtvinga eleverna detta språk då 

de ofta inte känner sig trygga och bekväma med att använda det. Lärare 2 ger uttryck för 

liknande strategier och beskriver att han i mötet med elever, som använder ett vardagligt språk, 

är noga med att inte rätta, tvinga eller forcera fram användningen av ett formellt språk, utan 

försöker utveckla elevernas formella språk genom att använda de formella begreppen i sitt eget 

språkbruk. 

 

Så jag tycker ofta att om jag t.ex. säger att då tar vi och lägger ihop två tal, alltså 

adderar. Jag kan förtydliga sen. (Lärare 1) 

 

Jag tänker ganska mycket på att använda mig av dom matematiska begreppen men 

hela tiden säga en enklare förklaring. Så när jag säger addition så säger jag alltid 

plus, när jag säger subtraktion säger jag alltid minus och så vidare för att inte tappa 

nån. (Lärare 2) 

 

Samtidigt, jag försöker tänka på att jag använder rätt terminologi men jag vill inte 

hålla på och mästra dom om dom använder några andra ord. Ja lite mer indirekt så 

att det inte blir så att dom aldrig vågar öppna munnen igen. (Lärare 3) 

 

Lärare 1 uttrycker att eleverna över tid behöver utveckla, lära sig och behärska ett alltmer 

formellt matematiskt språk då ämnesinnehållet i de högre årskurserna innebär en ökad och 
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förtätad mängd av ämnesspecifika och formella ord och begrepp. Hon menar att det är viktigt 

att lärare, redan tidigt i årskurserna, använder och uttrycker sig både på vardagligt språk 

parallellt med att använda mer utvecklade, formella begrepp. Då lärare 1 tar emot elever i 

årskurs sex menar hon att det märks att elever som i högre grad har fått lära sig att behärska och 

uttrycka sig med ett formellt, matematiskt språk, också kommer längre i sitt lärande och når 

högre kunskapskrav. 

 

Och då tänker jag att till slut sen när dom kommer upp i åttan, nian att dom övergår 

till mer och mer matematiskt språk så det finns en tanke med det, en progression i 

hur man använder språket. (Lärare 1) 

 

Lärare 4 beskriver en frustration över att de elever hon just nu undervisar har svårt att lära sig 

och minnas de formella matematiska begreppen och menar att det är viktigt att eleverna kan 

dessa begrepp inför de nationella proven i matematik. Hon menar att hon i framtiden ska lägga 

stort fokus i sin undervisning på att få eleverna att behärska ett formellt matematiskt språk.  

 

Det är så svårt och jag fattar inte för det är som glosor. Nästa fyra jag har då ska vi 

köra stenhårt med det här från start. Jag ska fostra dom in i språket. (Lärare 4) 

 

5.3.2 Vardagligt respektive formellt matematiskt språk 

 

Tre av de intervjuade lärarna beskriver fördjupande hur de möter elevernas vardagliga språk 

och har medvetna strategier för att göra en koppling mellan elevernas vardagliga språk och det 

formella matematiska språket i syfte att utveckla lärandet i matematik för eleverna. Både lärare 

1 och lärare 2 uttrycker att det är viktigt att börja i, fånga upp och använda elevernas vardagliga 

språk då det är i det språk eleven själv använder som utgångspunkten till elevernas förståelse 

ligger. Tar läraren inte vara på detta vardagliga språk så hindras elevens lärande. Genomgående 

i sin kommunikation med eleverna beskriver lärarna hur de försöker att växla mellan att 

använda formellt och vardagligt språk, då de ser att en nyckel till elevernas lärande ligger i att 

de som pedagoger kan flyta och växla mellan det vardagliga och det formella språket. 
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Därför att om jag bara använder ett formellt språk och eleverna inte förstår det, då 

tappar jag många. Då är det inte värt det, då blir det jobbigare sen. Det handlar om 

att alla ska känna sig bekväma i språket och lära sig nya ord och begrepp. (Lärare 1) 

 

Då kan det vara så tror jag att säger jag 'adderar' och använder ett mer matematiskt 

språk, då tappar jag den personen. För hen är inte med på vad addera betyder och då 

börjar dom fundera på det och det kanske blir pinsamt att fråga 'vad betyder addera'? 

(Lärare 2) 

 

Lärare 3 menar också att både det formella och det vardagliga matematiska språket måste 

användas sida vid sida, men framhåller att det är en viktig uppgift för läraren att medvetet skola 

in eleverna i det formella språket. Pedagogen måste visa på sammanhang där ett formellt och 

ett vardagligt språk passar, enligt lärare 3. Ett formellt matematiskt språk gör att eleverna kan 

uttrycka sig mer korrekt, så att fler personer kan förstå vad eleven menar och att de i högre grad 

undviker att blir missförstådda, menar läraren.  

 

…man måste tala om vilket som passar i vilket sammanhang och att det inte är fel 

det här vardagliga men i vissa sammanhang är det mer korrekt att vara tydligare så 

man inte missförstår vad man menar. (Lärare 3) 

 

Lärare 4 gör i intervjun ingen medveten pedagogisk koppling till att möta elevernas användning 

av ett vardagligt matematiskt språk och sammanlänka detta med det formella matematiska 

språket. Däremot kan man under observationen tydligt se att hon kontinuerligt hjälper eleverna 

från det vardagliga språket till det formella matematikspråket. Läraren uttrycker tydligt att hon 

tycker att det är viktigt att eleverna använder ett formellt matematiskt språk och att eleverna ska 

lära sig detta genom att ha begreppsläxor, dvs. glosläxor med matematiska begrepp. 

 

Sen tänker jag att jag började rätt bra det här läsåret med att ha begreppsläxor så att 

dom åtminstone lär sig begreppen. Det är som glosläxor, att dom ska träna in dom, 

öva, öva, öva så att orden sitter. (Lärare 4) 
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5.3.3 Elevers och lärares språk i matematikundervisningen 

 

När lärarna ska beskriva vad som kännetecknar och karaktäriserar det språk eleverna använder 

då de talar om matematik i undervisningen berättar de att elevernas språk ofta skiljer sig åt 

beroende på elevernas olika förmågor och hur pass utvecklade förmågor de har i ämnet. Elever 

med utvecklade kunskaper använder ett mer formellt språk på ett ändamålsenligt och effektivt 

sätt och elever med svårigheter i matematik uttrycker sig enklare och mindre funktionellt samt 

använder inte så varierande mängd olika begrepp. Lärarna upplever dock att många elever är 

villiga och motiverade att utveckla ett formellt språk och gärna gör detta i kommunikation med 

läraren.  

 

Men även dom som har ett torftigt språk om jag står jämte och lyssnar så försöker 

dom använda ett mer matematiskt språk. Och dom som har ett rikt matematiskt språk 

dom vill väldigt gärna briljera just när jag kanske är i närheten och lyssnar. Så dom 

vill ju vara duktiga inför mig. (Lärare 1) 

 

Både lärare 1 och lärare 2 upplever att elever som befinner sig på olika utvecklingsnivåer i sitt 

formella matematiska språk, kan få svårigheter att kommunicera med varandra om de 

samarbetar runt en uppgift. Båda lärarna ser möjligheter i att låta elever som är på ungefär 

samma kunskapsnivå samarbeta, både i ett relationellt och ett i ett motiverande 

kunskapsmässigt perspektiv. En elev i svårigheter kan hindras i sitt lärande om hen får 

samarbeta med en elev som språkligt har mer utvecklade matematiska kunskaper och en stark 

elevs lärande kan ibland motverkas av att eleven inte upplever det särskilt motiverande att 

samarbeta med en elev som på grund av svårigheter inte förmår kommunicera 

matematikinnehållet på ett utvecklande sätt.  

 

När dom pratar med varandra, det verkar som om dom tycker att det är svårt om dom 

inte är på samma nivå eller i närheten av varandra. Det blir svårt när dom som har 

jättelätt för matte ska förklara för dom som inte har lika lätt för matte. (Lärare 2) 

 

Jag tror att en grej är att dom som har lätt för det har svårt att sätta sig in i hur det är 

att inte förstå och dom som kanske har svårt för det vet att den andra är duktig och 

att det handlar om självförtroende. Att dom egentligen kanske fattar men det blir en 

blockering för dom tänker bara att 'Den personen är så mycket bättre än mig så det 

spelar ingen roll'. (Lärare 2) 
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…jag försöker att ibland blanda och köra duktiga och svaga elever tillsammans var 

för sig. Det beror lite grand på vad det är för problem, t.ex. Om det är så att elever 

som är väldigt starka alltid får lätta uppgifter då tappar dom sugen. Och då kan det 

vara bra att man sätter två vetgiriga tillsammans. (Lärare 1) 

 

Även lärare 3 nämner elevers samarbete i par som ett bra tillfälle att tydliggöra och få ta del av 

elevernas språkliga förmågor i ämnet. Både när eleverna arbetar i halvklass och i den muntliga 

delen av det nationella provet har hon fått bättre förståelse och uppfattning om elevernas 

matematiska språk och dessa tillfällen har tydligt visat på svårigheter som eleverna stöter på då 

de saknar eller har outvecklade språkliga begrepp inom ett område där de i kommunikation med 

andra vill göra sig förstådda. 

 

Det blir tydligt också när dom saknar dom här orden men ändå ska dom försöka få 

till det. Det behövs verkligen rätt termer också för att det är lättare att förklara och 

visa för någon annan. (Lärare 3) 

 

Som tidigare nämnts dominerar reflektioner runt formellt och vardagligt matematiskt språk då 

lärarna i intervjuerna tillfrågas om elevernas och sitt eget språkbruk i matematikundervisningen. 

Lärare 2 ger uttryck för ett relationellt perspektiv då han återger medvetna tankar och strategier 

runt sitt eget språk då han kommunikativt bemöter eleverna. I det språk han tilltalar eleverna 

med försöker han medvetet visa att det är han som lärare som har ansvar för elevernas förståelse, 

vilket han upplever kan avlasta många elever den hindrande stress och frustration de kan 

uppleva av att inte förstå det matematiska innehåll som kommuniceras.  

 

Och sen har jag tänkt mycket på också mitt språk, vad jag säger, att som om jag t.ex. 

går igenom något så säger jag inte 'Förstår ni?' utan jag frågar istället 'Var jag 

tillräckligt tydlig?'. För då lägger jag det på mej och inte på dom. Dom behöver inte 

säga 'Nej, jag fattar inte' utan dom kan säga 'Nej, det var inte tillräckligt tydligt'. Det 

är mycket sånt jag försöker jobba med också. (Lärare 2) 

 

Lärare 4 tycker att det är bra om eleverna använder de korrekta matematikorden för att 

tveksamheter ska utebli, dock är det inte alltid så. Hon menar även att hon ibland låter eleverna 

få använda sitt vardagliga språk i större utsträckning än vad hon egentligen vill. För att förbättra 

det matematiska språket hos eleverna krävs, enligt henne, att hon konsekvent använder ett 
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formellt språk till eleverna. Vidare säger hon att starka elever i matematik använder mer 

formellt än de andra i klassen.  

 

Jag har varit slapphänt kan jag tänka när det gäller deras språk för annars hade dom 

inte inte använt att dom ska minusa. Då kanske dom i alla fall hade sagt dra ifrån. 

Det formella språket står jag mest för och sen har jag några som är väldigt, väldigt 

duktiga i matte, dom använder också det språket. Alla andra använder det här 

vardagsspråket, som ett förenklat talspråk, som vi inte kallar korrekt språk. (Lärare 

4)  

 

5.3.4 Att lära sig matematik innebär att lära sig ett nytt språk 

 

Det matematiska språket är komplext och innehåller många nya ord och begrepp som elever 

inte hört tidigare. Begreppen skiljer sig ofta från de vardagliga uttryck eleverna själva använder 

då de talar matematik. I intervjuerna fick lärarna berätta om sina tankar runt påståendet “Att 

lära sig matematik innebär att lära sig ett nytt språk”. 

 

När lärare 3 och lärare 4 tillfrågas om sina tankar runt detta citat belyser de båda vikten av att 

eleverna får börja använda ett formellt matematiskt språk tidigt i årskurserna, vilket de menar 

förbättrar elevernas lärande. Lärare 3 menar att lärare på senare tid blivit alltmer benägna att 

använda ett formellt matematiskt språk i tidiga åldrar, något hon upplevde att man inte gjorde 

tidigare.  

 

Ett tag gick man från det här lite grand och pratade nästan barnspråk, men nu är det 

bättre även på lågstadiet. Att man pratade så här har inte underlättat det utan bara 

gjort det mer diffust. Jag tycker att det är bra men man får börja tidigt, då är det 

lättare att förstå, det är inget konstigt. (Lärare 3) 

 

Om jag börjar tidigare, även med sånt som vi har börjat med i sexan, det behöver 

man inte börja med i sexan, det kan man lika gärna börja med i fyran. Då vänjer dom 

sig vid språket och även innehållet blir inte lika svårt. (Lärare 4) 

 

Lärare 2 instämmer helt i att lärande i matematik för eleverna innebär att lära sig ett nytt språk 

och reflekterar kring konventionerna i det matematiska språket, att det matematiska språket 
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innehåller många nya och annorlunda konventioner och över hur detta ofta förvirrar eleverna 

och försvårar lärandet för dem. I sin undervisning arbetar han med medvetna strategier för att 

underlätta för eleverna och för att de ska bemästra dessa svårigheter. Läraren beskriver hur han 

alltid försöker att identifiera det som eleverna kan uppleva som otydligt och inkonsekvent i det 

matematiska språket och att han i sin kommunikation och sina genomgångar försöker vara extra 

tydlig med att peka på och visa dessa situationer för eleverna. Ytterligare en strategi lärare 2 

nämner är att försöka koppla nya och obekanta begrepp till en kontext som eleverna är bekanta 

med, för att öka förståelsen runt begreppet.  

 

…det är inte helt självklart vad det betyder. Typ om dom skriver ut att det står 2x 

eller bara ett x, att dom inte skriver ut multiplikationstecknet, t.ex. Sånt försöker jag 

alltid vara jättetydlig med och förklara om det står 2 framför en parentes, att det 

betyder två gånger parentesen och det betyder att jag ska ha allt i parentesen två 

gånger. (Lärare 2) 

 

Ja jag tror det handlar mycket om att kunna jobba med association, att man förklarar 

orden som med kombinatorik, att kombinera saker, att man förklarar ordet i 

sammanhanget, sätter det i ett sammanhang där de kan koppla det till annat. Så att 

dom liksom kan orientera sig tänker jag. (Lärare 2) 

 

Lärare 1 lyfter fram ett övergripande, samhälleligt perspektiv då hon tillfrågas om uttrycket 

”Att lära sig matematik innebär att lära sig ett nytt språk”. Läraren menar att hon inte ser det 

matematiska språket som skiljt från det svenska språket och uttrycker att ett matematiskt språk 

ska vara en del av elevens övergripande språkliga kompetens. Det är viktigt att eleverna får 

uppleva och inser att de har nytta av att även i andra sammanhang än bara i skolan, kunna 

använda och se fördelar med att behärska ett matematiskt språk. Eleverna kommer i framtiden 

att hamna i många olika situationer och diskussioner där de kommer få fördelar, övertag och 

bli betraktade som kunniga personer med mer utvecklad kompetens, om de har kunskaper om 

och kan använda ett formellt matematiskt språk. Att väl behärska ett formellt matematiskt språk 

kommer att bli en maktfaktor i elevernas framtida liv.  

 

…i vissa sammanhang ska man kunna plocka fram precis som när man sitter i, vad 

ska jag säga, en diskussion om religion t.ex. att kunna använda ord och begrepp som 

är specifika för det området. Det är ju inte ett nytt språk utan det är ju en utvidgning 

av det befintliga språket med ord och begrepp som man ska kunna förklara. (Lärare 

1) 
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Ja och det är ingenting som nån kan ta ifrån en, att man sitter med kunskap. Och om 

man då kan använda sig av t.ex. ordet 'förändringsfaktor' på ett möte så helt plötsligt 

så ser folk en från ett helt annat håll. 'Shit, det här är en person som kan litegrann, oj 

det är ingen man kan köra över hur som helst'. (Lärare 1) 

 

5.3.5  Reflektioner runt elevers lärande av matematiska begrepp 

 

När lärare 1 reflekterar runt elevers lärande av matematiska begrepp menar hon att det är viktigt 

att elever lär sig och kan använda formella begrepp då progressionen i lärandet är sådan att 

eleverna i de senare årskurserna och på gymnasiet behöver ha dessa kunskaper för att komma 

vidare i sitt matematiska lärande. Strategier läraren använder sig av i undervisningen är att hon 

i förväg försöker fundera ut vilka begrepp hon vill att eleverna ska lära sig för att sedan i 

välkända kontexter introducera dessa på ett sätt som känns naturligt för eleverna. När eleverna 

ska lära sig ett nytt, kanske svårt, begrepp är det viktigt att läraren inte är övertydlig med att det 

kan vara svårt eller komplicerat, utan att istället ge eleverna möjligheter att på avslappnade och 

vardagliga sätt bekanta sig med och påbörja lärandet av det aktuella begreppet. 

 

Och så försöker jag liksom att väva in det på ett naturligt sätt och ibland så kan jag 

ta två olika saker och så kan jag be att dom ska diskutera skillnader och likheter 

mellan två olika begrepp, t.ex., för att dom ska bli bekväma med att använda det. 

(Lärare 1) 

 

Lärare 2 berättar att han försöker tydliggöra vilka begrepp det är viktigt att eleverna fokuserar 

på och att avlasta eleverna i lärandet av andra begrepp. Han skriver sammanfattande dokument 

som beskriver och förtydligar begreppen för eleverna och minskar belastningen t.ex. genom att 

låta eleverna använda formelblad i geometri.  

 

…dom kommer få ett formelblad och det är relevant att dom kan använda det i en 

praktisk situation. Och då tar det nog bort mycket stress för många. (Lärare 2) 

 

Lärare 2 återvänder till att beskriva vikten av att han använder ett språk som växlar mellan det 

vardagliga och det formella matematiska språket då eleverna ska lära sig nya, obekanta begrepp. 
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Det kan göra stor skillnad i förståelsen, framförallt för elever i matematiksvårigheter, menar 

han, eftersom ett ord eller begrepp i sammanhanget som eleven inte kan eller förstår kan 

innebära att eleven förlorar sig i resonemanget och därmed går miste om förståelsen.  

 

…om nån pratar om nånting så är det bara en liten detalj man inte fattar, men den 

detaljen blir skitviktig. Jag tror det är dom smågrejorna för att hade dom sagt samma 

sak med plus och minus gånger delat med, så hade dom förstått det. (Lärare 2) 

 

Lärare 3 nämner att elever med annat modersmål än svenska kan stöta på problem då de ska 

lära sig olika begrepp. Det är viktigt att dessa elever får möjlighet att utveckla sitt ord- och 

begreppsförråd genom att ges rikliga möjligheter att diskutera och använda de nya begreppen i 

olika situationer. Att prata och diskutera olika uppgifter tillsammans i par eller grupp och att 

eleverna stöttas i både muntligt och skriftligt arbete, menar läraren leder till ökad 

begreppsförståelse för dessa elever. Det är viktigt att elevernas arbete sker under lärarens 

ledning och kontroll för att undvika missförstånd och felaktigt lärande av begreppen. 

 

Man måste styra, man kan inte bara säga att nu får ni prata matte, man måste styra 

upp det och tala om att det är dom här orden och uttrycken vi arbetar med och då 

måste ni använda dom. Dom behöver förebilder och exempel. (Lärare 3) 

 

Som tidigare nämnts så anser lärare 4 att det är massor med nya ord som är svåra för att man 

inte använder dem till vardags. Att man borde föra in mycket fler begrepp och ord tidigare i 

skolan än vad man gör idag anser hon borde gynna eleverna i matematikundervisningen. Hon 

nämner också att hon inte alltid ger tiden till eleverna att svara på vissa saker utan att hon har 

lite bråttom och borde ge dem mer tid att tänka på vad de ska säga. Därför är det bra att de få 

sitta två och två för att få mer utrymme att prata. Hon säger vidare att hon upprepar många ord 

och begrepp för att det ska fastna.  

 

Jag tänker att ibland förtydligar jag…att jag säger saker så många gånger, att jag 

återupprepade mig. Jag har någonstans en tanke på att det är bra för då får dom höra 

det många gånger men det gör också att när jag pratar så får dom inte tänka. Lite mer 

att vara tyst och vänta ut dom. (Lärare 4)  
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5.4 Sammanfattning av resultaten 

 

Lärarna beskriver att kommunikationen i matematikundervisningen tar sig uttryck på flera olika 

sätt och är en mycket betydelsefull del av undervisningen och för elevernas lärande, samarbete 

och motivation. Kommunikationen påverkar lärarnas relation med eleverna, synliggör 

elevernas lärande och kunskapsnivå samt har inverkan på innehållet och planeringen av 

lektionerna. En mängd användbara och verksamma strategier för undervisning beskrivs då 

lärarna reflekterar runt och intervjuas om kommunikation, liksom hur kommunikation kan 

användas för att motivera elever till lärande och bemöta elever i matematiksvårigheter.  

 

Lärarna synliggör mötet mellan elevernas vardagsspråk och det formella matematiska språket i 

undervisningen och menar att det är viktigt att eleverna ges möjlighet att utveckla ett formellt, 

matematiskt språk. Här belyser lärarna att de som pedagoger måste ha förmåga att möta 

eleverna på deras kunskapsnivå genom flyta och växelverka mellan användning av formellt och 

vardagligt matematiskt språk i sin kommunikation med eleverna. Språket påverkar lektionernas 

innehåll och undervisningen genom att eleverna har kommit olika långt i sitt lärande om 

matematiska begrepp och formellt, matematiskt språk. Dessutom menar flera lärare att det är 

viktigt att eleverna får börja använda ett formellt, matematiskt språk redan i tidiga årskurser, 

något de menar underlättar lärandet då det formella matematiska språket för många elever 

innebär att lära sig ett nytt språk. Elevernas lärande av de formella, matematiska begreppen kan 

innebära svårigheter och lärarna använder sig medvetet av och beskriver olika strategier för att 

underlätta elevernas begreppslärande. 

 

5.5 Slutsatser 

 

Lärarna i vår studie menar att kommunikation är en grundläggande och viktig del av 

undervisningen och ger uttryck för flera liknande, men också särskiljande, perspektiv på 

kommunikation i matematikundervisningen. Enligt lärarna påverkas och synliggörs elevernas 

lärande genom kommunikation och de ger exempel på flera undervisningsstrategier, som bidrar 

till att eleverna ges möjligheter att kommunicera. Därmed utvecklas goda lärmiljöer för 

eleverna.  
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Ett relationellt perspektiv på kommunikation, som bidrar till elevernas motivation, genomsyrar 

undervisningen. Det relationella perspektivet är särskilt betydelsefullt i kommunikationen med 

elever i matematiksvårigheter. Elever i matematiksvårigheter måste mötas på den kunskapsnivå 

där de befinner sig och kanske ges individuell och specifik matematikundervisning. Elever i 

matematiksvårigheter kan ha upplevt misslyckanden i sitt matematiska lärande, vilket kan 

påverka motivationen negativt. Ett förhållningssätt där läraren i kommunikation med eleven 

kan skapa en god och förtroendefull relation, bidrar till att förbättra och utveckla lärandet för 

elever i matematiksvårigheter. 

 

Språkets roll i matematikundervisningen belyses framförallt genom reflektioner runt elevernas 

vardagliga och formella matematiska språk och begreppsbruk och eleverna måste mötas i sitt 

vardagliga matematiska språk för att därifrån kunna utveckla ett formellt matematiskt språk. 

Lärarna menar att elevernas matematiska språk ger information om elevernas olika 

kunskapsnivåer och att utvecklandet av ett formellt matematiskt språk är viktigt för 

progressionen i lärandet och inför mötet med matematiken i högre årskurser. 

 

Påståendet att “det formella matematiska språket innebär att lära sig ett nytt språk”, belyses ur 

olika perspektiv. Lärarna relaterar till de annorlunda språkkonventioner som förekommer i 

matematiken, menar att eleverna ska lära sig formella matematiska begrepp i tidiga åldrar och 

att det formella matematiska språket ska vara en del av elevernas framtida språkkompetens.  



 

54 

 

6 DISKUSSION 

 

Studiens syfte var att undersöka hur lärare ser på kommunikation och språkets roll i 

matematikundervisningen. Dels hur de praktiskt gör, men vi ville även ta reda på vilken 

uppfattning de har vad gäller kommunikation och språkets betydelse för lärande i matematik. 

Vi har även tittat på överföringen från det vardagliga språket till ett formellt matematiskt språk 

och vad de tänkte kring detta. 

 

6.1 Metoddiskussion 

 

För att kunna se saker och ting från olika vinklar kan en triangulering vara bra att använda sig 

av i en studie. På det sättet kan man få syn på olika saker och se det ur olika perspektiv. Utifrån 

denna tanke valde vi triangulering som metod (Stukát, 2011)  

 

Att använda sig av observation är lämpligt när man är ute efter att se vad någon gör, och inte 

endast vad det är de säger (Stukát, 2011). Vi kunde se skillnader mellan framförallt 

observationerna och intervjuerna. Dahmström (2015) menar att det finns ett problem med en 

öppen observation, att beteendet kan ändras hos den som observeras. Genom observation och 

inspelning av en lärarledd genomgång ges direkt tillträde till det samspel och de processer som 

förekommer i interaktionen (Repstad, 2007). Vid filminspelning kan mängden data bli komplex 

och svårbearbetad samt praktiska och tekniska problem kan behöva lösas. En observation 

innebär också alltid att forskaren gör val och bedömer vad som är viktigt i det som observerats 

och att fältanteckningar måste göras noggrant, för att fånga detaljer och underliggande 

reaktioner både i klassrumssituationen och vid lärarens reflektion runt den inspelade 

undervisningssituationen (Fangen & Sellerberg, 2011).  

 

Dahmström (2015) skriver om att intervjuer är en dyrbar metod men att den ibland är nödvändig 

för att kunna få så utförliga svar med så hög kvalitet som möjligt.  Stukát (2011) skriver om 

intervjuaffekt. Att den som intervjuar, genom sitt ansiktsuttryck, sina ordval och sitt tonfall, gör 

att den intervjuade omedvetet eller medvetet förstår vad som förväntas av den intervjuade. 

Svaren riskerar då att inte bli helt sanningsenliga och ärliga (Stukát, 2011). Han anser även att 

det är svårt att anpassa sig och vara följsam när det gäller att ställa följdfrågor på de redan 
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befintliga frågorna. För att klara av detta krävs att intervjuaren har färdigheter och förmågor 

(Stukát, 2011). 

 

Vidare skriver Stukát (2011) att en nackdel med att transkribera är att det är väldigt 

tidskrävande. Om man intervjuar i en timme räknas det ta ca tre till fyra timmar att transkribera 

detta. Om man då använt sig av triangulering innebär det att observation, reflektion och intervju 

skall transkriberas.  

 

6.2 Diskussion av resultatet 

 

Här följer en diskussion kring vad vi har funderat över utifrån vad de fyra lärarna gjort i sina 

observationer, sagt i reflektionerna och slutligen vad de delgett i intervjuerna. Utifrån resultatet 

har vi funnit vissa saker som vi ser som mer intressanta att ta upp än andra med tanke på vårt 

syfte och våra frågeställningar. 

 

6.2.1  Nyanser av språk och kommunikation i undervisningen 

 

Överlag har lärarna mycket gemensamt i sina tankar och idéer kring kommunikation och 

språkbruk i matematikundervisningen. Det vi tydligt kan utläsa av resultaten är att lärarna i 

många fall har en liknande syn på språk och kommunikation, men det finns olika infallsvinklar 

och nyanser då de uttrycker sig om detta. Lärarnas olika kompetenser och strategier, gör att vi 

får syn på flera olika perspektiv runt språk och kommunikation i matematikundervisningen. 

Samtliga perspektiv, menar vi, bidrar till och utvecklar elevernas lärande på relevanta sätt. Vi 

tror att lärarna genom vår studie fått sätta ord på och blivit mer medvetna om olika aspekter av 

språk och kommunikation i undervisningen. Att lärare får reflektera, samtala och framföra 

åsikter och idéer om språk och kommunikation i matematikundervisningen, tror vi bidrar till 

förbättrad undervisning för eleverna.  

 

Vi kan se skillnader mellan observationerna och intervjuerna vad gäller sådant som lärarna har 

sagt och gjort under observationen och vad de senare har sagt i intervjun. Under intervjuerna 

ger lärarna ett bredare perspektiv av vad kommunikation i matematikundervisning innebär, 

vilket vi inte får syn på under den enskilda observationen. Under observationerna kunde vi se 
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att lärarna stod för den största delen av kommunikationen, medan de i intervjuerna talade om 

vikten av att eleverna kommunicerar. Att vi kunde se dessa skillnader mellan observationer och 

intervjuer, kan naturligtvis bero på att vi endast observerat läraren under en, enstaka lektion. 

Utfallet av denna lektion påverkades säkert av att lärarna visste om att vi skulle observera 

innehållet med fokus på språk och kommunikation. Enligt Pimm (1987) är det av stor vikt för 

eleverna att kommunicera för att förbättra lärande och förståelse. 

 

6.2.2 Relation och motivation  

 

Samtliga lärare belyser att relationen till eleverna påverkar matematikundervisningen och 

elevernas motivation till lärande. Lärarna uttrycker detta på olika sätt och ger olika perspektiv 

på ett relationellt förhållningssätt i matematikundervisningen. Vi kan tydligt se att samtliga 

lärare, på olika sätt, under observationerna och i intervjuerna, visar stor kompetens i sitt 

relationella bemötande av eleverna på individ- och gruppnivå. Röstläget och kroppsspråket 

lärarna använde då de kommunicerade med klassen på gruppnivå, liksom skämt och personligt 

bemötande, ser vi skapade en stor motivation och vilja till delaktighet och lärande hos 

eleverna.  En lärare lade extra tyngd vid detta och ansåg att relationen var mer eller mindre var 

avgörande för undervisningen och elevernas lärande. Läraren beskrev medvetna strategier för 

att utveckla goda relationer med eleverna.  

 

I inledningsskedet av vår studie hade vi en mer instrumentell syn på kommunikationen i 

matematikklassrummet och kopplade vår studie till elevers och lärares användning av och syn 

på formellt och vardagligt matematiskt språk. Under studiens gång har lärares och elevers 

relationella kommunikation i matematikundervisningen alltmer framträtt som en betydelsefull 

faktor för elevernas lärande. Lärarens förmåga att skapa en god relation med eleverna är 

avgörande för elevernas lärande, kunskapsutveckling och motivation. Genom förmågan att visa 

eleverna respekt, tolerans och empati, kan läraren skapa de förutsättningar som krävs för att 

denna relation ska byggas (Aspelin & Persson, 2011).  I resultatet kan vi tydligt se detta, att en 

lärare visar eleverna att det de säger är viktigt, att de får känna att de varit saknade när de varit 

borta och att läraren bryr sig om eleven som person genom att prata lite med hen.  Både Griffin 

(2007) och Ginsburg (1998) belyser vikten av att, speciellt elever i matematiksvårigheter, blir 

bemötta kommunikativt och i dialog och samtal med läraren får utveckla sina kunskaper utifrån 
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den kunskapsnivå de befinner sig på. Att läraren har en god och förtroendefull relation med 

eleven ser vi som en förutsättning för denna kunskapsutveckling. 

 

6.2.3 Kommunikation i arbetet med eleverna 

 

Vi kan utifrån dessa fyra lärare se att inledningen av lektionen speglar fortsatt kommunikation 

under resterande lektion genom att det motiverar eleverna på olika sätt och i olika grad. Vi 

kunde se tydliga skillnader i inledningskommunikationen beroende på om läraren utgick från 

det vardagliga eller det formella språket. Eleverna kommunicerade mer aktivt runt matematiska 

innehållet vid lektionernas inledning vid de tillfällen där lärarna gjorde en vardaglig 

anknytning. Lärarna som inledde med att prata om trolleri eller om katter, kommunicerade mer 

livligt och innehållsrikt tillsammans med eleverna, än de lärare som inledde lektionen formellt 

genom t.ex. gå igenom en algebrauppgift från boken. Schleppgrell (2007) menar att läraren 

måste möta eleverna i deras vardagliga språk och kontext, för att överföra det till det formella 

matematiska för att eleverna ska kunna utvecklas. En förutsättning för detta är att läraren kan 

presentera en vardaglig kontext där eleverna får möjlighet och motivation till att kommunicera 

matematiskt innehåll, något vi menar att lärarna med de vardagsanknutna inledningarna ger 

exempel på. 

 

Observationerna och intervjuerna stämmer inte helt överens då vi kunde se att lärarna, i något 

olika grad, stod för det mesta av kommunikationen under de observerade lektionerna, medan 

de i intervjuerna talade om vikten av att eleverna kommunicerar. De gav uttryck för ett bredare 

perspektiv på kommunikation och en medvetenhet om detta under intervjuerna. De är väl 

medvetna om att det är en positiv faktor i undervisningen. Barns och elevers lärande ses som 

beroende av det sociala och språkliga samspel som förekommer med människor i omgivningen 

(Hwang & Nilsson, 2011). Att vi såg detta tror vi beror på vilken typ av lektion vi observerade 

och att vi endast medverkade under en lektion. Om flera lektioner observerats hade vi kanske 

fått mer nyanserade perspektiv på kommunikationen mellan lärare och elever. 

 

Vi kunde även se olika strategier då lärarna kommunicerade med eleverna eller gruppen. Några 

lärare rörde sig mycket i klassrummet och la fokus på att få en individuell kontakt med eleven. 

Andra lärare samlade vid olika tillfällen upp gruppen för att kommunicera på gruppnivå. 

Vygotskij (2001) anser att lärandet hos barn startar i ett socialt samspel och ser individen som 
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en del av gruppen. Vi tror att lärarna arbetar på båda nivåerna och att de pendlar mellan individ- 

och gruppnivå beroende av vad eleverna kommunicerar till dem. 

 

6.2.4 Kommunikation och strategier  

 

Lärarna uttryckte flera olika strategier vad gäller matematikundervisningen. En av lärarna gick 

runt i klassrummet och fångade upp det som eleverna upplevde var svårt. Utifrån det han 

upptäckte i kommunikation med eleverna, kunde en kortare genomgång genomföras mitt under 

lektionen för att ytterligare förtydliga innehållet. En lärare tycker det är viktigt att inte peka ut 

någon, och för att bygga upp trygghet hos eleverna, att inte låta en elev svara som inte har räckt 

upp handen. Två av lärarna pratar om vikten av att knyta an lektionen till det de arbetade med 

förra lektionen, för att få med eleverna. En lärare skriver sammanfattande dokument så att 

eleverna ska kunna gå in och titta i efterhand om de har missat eller inte förstått något. Hon 

menar att modern teknik ger bättre förutsättningar att nå varandra på fler sätt än tidigare. En av 

lärarna säger att korta genomgångar är en bra strategi för att få med eleverna. Vi kan även här 

se att det skiljer sig åt vad gäller det vi sett i klassrummet och det lärarna senare sagt. Många 

av dessa strategier och tankesätt går in i varandra och vissa av lärarna gör säkert saker i 

klassrummet som de sedan inte tydligt uttrycker. Leung (2008) beskriver att elevers lärande 

inte är en enkel och linjär process och att lärande sker när eleverna, i kommunikation med 

läraren, får undersöka ett spektrum av begrepp och idéer i olika sammanhang. Vi menar att den 

mängd av olika undervisningsstrategier som lärarna använder, beskriver och ger uttryck för, 

möter och utvecklar elevernas lärande på just detta sätt. 

 

6.2.5 Att lära sig matematik innebär att lära sig ett nytt språk 

 

Av de fyra lärarna är det en som inte anser att det är ett nytt språk att lära sig matematiska ord 

och begrepp. Läraren anser att det är en utvidgning av det språk eleverna redan har. Hon jämför 

det med att elevernas lärande i SO inte anses innebära att eleverna ska lära sig ett nytt språk, 

trots att eleverna även i det ämnet måste lära sig många nya ord och begrepp. Hon håller med 

om det de andra lärarna säger, att man ska börja med formella ord och begrepp tidigt. Tre av 

lärarna anser att det dels är viktigt att börja tidigt för eleverna behöver många ord och begrepp 

för att klara de Nationella proven i matematik (år 6), men även för att missförstånd inte ska 
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uppstå när eleverna pratar med varandra. Att det blir mer naturligt för eleverna om man börjar 

med det direkt när de börjar skolan. En av lärarna funderar över varför man i dagsläget för in 

ord och begrepp så pass sent.  

 

Läraren som inte anser att det är ett nytt språk lyfter det språkliga matematiska lärandet utanför 

klassrummet och resonerar mer övergripande då hon tydligt motiverar varför man ska kunna 

detta för att klara sig i samhället och att det även innebär makt att behärska språket. Cummins 

(2008) anser detsamma, att eleverna behöver det formella språket för att utveckla kognitiva 

förmågor som att ställa hypoteser och generalisera, vilket är viktiga förmågor i ett livslångt 

lärande. Står dessa två synsätt mot varandra eller är det samma sak de fyra lärarna menar fast 

de uttrycker det på olika sätt? Det ena utesluter inte det andra men vi tror att det kan vara mer 

motiverande för eleverna att kunna se det bredare, att de kommer att ha glädje av det formella 

språket senare i livet och inte bara i matematikklassrummet.  

 

6.2.6 Vardagligt respektive formellt matematiskt språk 

 

Tre av lärarna uttrycker stor medvetenhet vad det gäller att möta eleverna på deras vardagliga 

nivå medan en av lärarna inte nämner det, men man kan under observationen se att det 

förekommer vid ett flertal tillfällen. Vi tror att det kan vara så att hon gör det omedvetet, utan 

eftertanke, i sin undervisning. Hon reflekterar kanske inte över det medvetet och då synliggörs 

det heller inte i intervjun.  

 

Två av lärarna tycker inte att man medvetet ska presentera de formella orden och begreppen för 

eleverna. De menar att man för in det på ett medvetet sätt från lärarens sida utan att eleverna 

uppmärksammar att det är nytt och okänt begrepp. En lärare belyser däremot vikten av att 

medvetet presentera nya ord och begrepp för eleverna, så att de använder sig av det formella 

språket. En lärare säger att ord och begreppsläxor är ett bra sätt att hjälpa eleverna till ett 

formellt matematikspråk. Här ser vi tydligt att lärarna har olika perspektiv på hur man ska tänka 

kring undervisningen i matematik. Det är av största vikt att eleverna ges tid att använda sitt eget 

språk för att kunna växla över och senare använda sig av det formella språket (Griffin, 2007). 

Även Riccomini et al. (2015) och Riesbeck (2000) anser att de formella orden och begreppen 

ska introduceras utifrån ett vardagsspråk. Lärarens roll i matematikundervisningen ska vara att 

förstå vad eleven vill uttrycka och därifrån hjälpa eleven framåt med den kompetens läraren 
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besitter. Om läraren inte gör detta så utvecklas inte eleven språkligt (Riesbeck, 2000). För att 

eleverna ska uppleva att deras vardagliga språk är nog så bra, kan läraren vara noga med att 

tydligt och upprepade gånger, omformulera elevens vardagliga ord och begreppen till formella. 

Då hör eleven orden flera gånger och möjligheten är större att hen kommer ihåg det 

(Schleppegrell, 2007). Om eleverna inte tillåts att använda formella ord och begrepp så 

försämras möjligheten för eleven att gå vidare i sin utveckling (Hughes et al., 2016; Riccomini 

et al., 2015) En av lärarna tar även upp detta om att hon omformulerar orden till formella. 

Lärarna har olika syn, men kan det vara så att de hjälper eleverna i lika stor utsträckning? Även 

om lärarna inte säger till eleverna att de ska lära sig vissa ord och begrepp så har lärarna en stor 

medvetenhet om att hjälpa eleven från det vardagliga till det matematiska, vilket styrks av 

Riccomini et al. (2015), Riesbeck (2000), och Schleppegrell (2007). 

 

I undervisningsgrupperna upplever lärarna stor variation i elevernas användning av formellt 

och vardagligt matematiskt språk. Två av lärarna anser att eleverna bör arbeta tillsammans med 

någon som har ett liknande språk, för att gynna en språkutveckling hos eleverna. Kan det vara 

ett lärande att en stark elev förklarar för en svag elev? Att de får ett utbyte av varandra?  Vi tror 

att en blyg elev kan ha vinning av att en klasskamrat förklarar, att relationen dem emellan 

hjälper till. Riesbeck (2008) menar att elever som är på samma nivå språkligt inte kommer 

vidare därifrån utan behöver lärarens stöd och vägvisning för att kunna utveckla språket. Vidare 

skriver hon att eleverna kan få svårigheter att föra och följa logiska resonemang utifrån sitt 

vardagliga språk. Det är viktigt att läraren är medveten om vilka ord och begrepp som ska 

behandlas. I resultatet kan man se att det finns två olika tankesätt. Antingen att man utgår ifrån 

några begränsade ord och begrepp att arbeta med och endast fokuserar på dessa, eller att man 

använder sig av så många ord och begrepp som möjligt som framkommer under lektionen. 

Morgan et al. (2014) menar att man som lärare måste vara medveten om vad det matematiska 

språket innebär och vad det är vi vill förmedla till eleverna vad gäller matematikspråk. Därför 

är det viktigt att tänka igenom ord och begrepp och hur de ska läras ut. Ska man isolera vissa 

ord och begrepp eller ska man ”duscha” eleverna med ord och låta dem uppfatta det som de 

spontant uppfattar?  
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6.2.7 Elever i matematiksvårigheter 

 

En av lärarna uttrycker att hon kan se om en elev är i matematiksvårigheter genom att språket 

är enklare och mindre effektivt än hos andra elever. När de ska förklara någonting så använder 

eleverna ofta krångliga och omständliga förklaringar, där det matematiska innehållet inte 

beskrivs i en logisk följd, och här är läraren till hjälp genom att i kommunikation med eleven 

visa på alternativa, mer effektiva vägar som eleven kan använda för att förklara olika begrepp 

och matematiska sammanhang. Vidare säger hon att man genom språket och kommunikationen 

då kan få syn på lärande, kunskapsnivå och förståelse hos elever i matematiksvårigheter. 

Hughes et al. (2016) skriver att elever som har språkstörningar eller något annat som hindrar 

dem från att förstå språket får det mycket svårare att klara av matematiken än andra elever.  

 

Två av lärarna beskriver hur de aktivt söker upp elever i matematiksvårigheter under lektionen 

för att kommunikativt stödja dessa elever i lärandet. Stödet kan bestå i att hjälpa eleven att 

komma igång med en uppgift eller att upprepa och förtydliga instruktioner eller matematiskt 

innehåll. Elever i matematiksvårigheter måste ges upprepade tillfällen att lära sig och repetera 

de begrepp som undervisningen behandlar och ibland måste dessa begrepp läras ut på ett 

explicit och isolerat sätt (Riccomini m.fl., 2015). Elevernas lärande utvecklas då de tillsammans 

med läraren får möjlighet att kommunicera och undersöka matematiska begrepp och idéer 

(Leung, 2008). När läraren och eleven genom samtal runt ett begrepp, blir delaktiga i ett 

gemensamt, språkligt sammanhang, uppstår en gemensam diskurs som leder till förståelse hos 

eleverna och till att de kan använda sina matematiska kunskaper (Riesbeck, 2008). Elever i 

matematiksvårigheter måste ges goda möjligheter till att befästa och repetera nya begrepp 

genom språklig kommunikation. Att ge eleverna gott om tid, möjlighet till repetition och 

explicit och isolerad undervisning om begrepp som vållar svårigheter, är viktiga aspekter att ta 

hänsyn till för både lärare och speciallärare.  

 

Enligt Cummins (2008) kan ett väl utvecklat vardagsspråk hos en elev ibland kamouflera ett 

mindre väl utvecklat formellt språk, vilket kan leda till svårigheter för eleven då hen får 

uppgifter och undervisning som inte möter eleven på dennes kunskapsnivå. Här menar vi att en 

lärare som har god insikt i och kunskap om elevers användande av formellt och vardagligt 

matematiskt språk, i kommunikation med eleven, har bättre möjligheter att göra en korrekt och 

effektiv bedömning av elevens kunskapsnivå. Språklig medvetenhet i lärares kommunikation 



 

62 

 

med elever i matematikundervisningen, undanröjer alltså hinder vilket skapar bättre möjligheter 

för elevers lärande. 

 

Lärarna i vår studie ger flera exempel på hur de i ett relationellt perspektiv bemöter och 

utvecklar det matematiska lärandet för elever i svårigheter. En lärare är noga med att 

kommunicera både kunskapsmässigt och relationellt med elever i matematiksvårigheter, vilket 

leder till att dessa elever blir mer villiga att självmant söka kontakt med läraren för att få hjälp 

och utveckla sina kunskaper. Läraren är noga med att i sin kommunikation med eleven tydligt 

visa att att det är läraren som har ansvar för elevens lärande och förståelse. En annan av lärarna 

beskriver hur hon är noga med att inte försätta elever i trängda och obekväma situationer genom 

att tvinga dem att kommunicera det matematiska innehåll hon upplever att de troligtvis kommer 

att ha svårigheter med. En god relation mellan lärare och elev har mycket stor betydelse för 

elevens lärande och kunskapsutveckling. Om eleven får känslan av att hen kommer att klara av 

och lyckas med uppgifterna i skolarbetet och blir bemött av respekt, tolerans och empati, har 

det stor betydelse för motivation och kunskapsutveckling. Läraren kan genom sin relationella 

kompetens skapa en kommunikation som leder till hållbart lärande och förståelse hos eleven 

(Aspelin & Persson, 2011). Den relationella kommunikationen framträder som ett tydligt och 

övergripande perspektiv i vår studie. Relationen till eleven är utgångspunkten för att 

specialläraren ska kunna utveckla lärandet hos elever i matematiksvårigheter och det är av 

största vikt att specialläraren utvecklar och reflekterar över sina kompetenser i bemötande och 

förhållningssätt. Då lärarna i vår studie ger flera uttryck för goda, relationella kompetenser 

menar vi att kollegiala samtal runt relationella strategier kan utveckla och förbättra 

matematikundervisningen, framförallt för elever i matematiksvårigheter. Ett uppdrag för 

specialläraren kan vara att initiera och systematisera kollegiala samtal om relationell 

kommunikation. 

 

 

6.3 Specialpedagogiska implikationer 

 

I läroplanen (Skolverket, 2011) uttrycks att språk och lärande är nära förknippade med 

varandra, samt att elever ska ges rikliga möjligheter att kommunicera för att utveckla sina 

kunskaper och förmågor. Examensförordningen för speciallärare (SFS 1993:100) skriver fram 
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att specialläraren ska visa fördjupad kunskap om barns och elevers språk- och 

begreppsutveckling i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. 

Fördjupade kunskaper om kommunikation och språk i matematikundervisning blir därför 

relevanta kunskaper för specialläraren med matematikinriktning. 

 

Kommunikation utgör en viktig del av matematiskt lärande och lärandet påverkas av att det 

matematiska språket innehåller annorlunda konventioner jämfört med det språk eleverna talar 

(Pimm, 1987). Av stor betydelse för elevernas lärande är att läraren, med ett vardagligt språk, 

kan möta eleverna på deras kunskapsnivå och utgå därifrån för att stödja eleverna i arbetet med 

att utveckla ett formellt, matematiskt språk (Griffin, 2007; Leung, 2008). Lärande för elever i 

matematiksvårigheter förbättras om läraren har en god relation med eleven och genom 

kommunikation med eleven kan utgå från elevens egen förståelse (Aspelin & Persson, 2011; 

Ginsburg, 1998).  

 

I vår trianguleringsstudie av fyra lärares uttryck för och syn på språk och kommunikation i 

undervisningen ser vi många goda exempel på undervisningsstrategier och lärarna ger i 

intervjuerna uttryck för tankar och idéer som visar på stor medvetenhet och kunskap om 

kommunikationen och språkets betydelse för elevernas lärande och utveckling. Studiens 

resultat är relevant och intressant för speciallärare och pedagoger som undervisar i matematik, 

i syfte att få ytterligare verktyg för att utveckla elevers lärande i matematik. 

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

 

För att kunna utveckla språket genom kommunikation i matematikklassrummet krävs stor 

medvetenhet hos lärare. Fyra lärare har deltagit i vår studie, och trots att vi endast observerat 

och reflekterat under en enstaka lektion, upplevde vi att innehållet blev rikt och vi fick tillfälle 

att diskutera och reflektera runt flera intressanta aspekter tillsammans med lärarna som deltog 

i studien. Det skulle vara intressant att följa en eller flera av lärarna under en längre period för 

att om möjligt kunna se långsiktiga resultat av språkutvecklande arbetssätt i matematik. I en 

långsiktig studie hade man också kunnat undersöka om kollegialt lärande, med fokus på språk 

och kommunikation i undervisningen, påverkat elevers lärande och lärares undervisning. 
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Eftersom eleverna inte direkt medverkat i studien, skulle det vara en annan infallsvinkel att 

kartlägga eleverna och undersöka deras kunskapsutveckling. Att fördjupat undersöka vad 

eleverna har för syn på kommunikation och språk i matematikklassrummet och hur de upplever 

en matematikundervisning med fokus på språk och kommunikation. Upplever eleverna 

skillnader mellan lärare som arbetar språkutvecklande i matematikundervisningen jämfört med 

lärare som inte gör det? Vad upplever eleverna är svårt med kommunikation, språk och begrepp 

i matematikundervisningen, om de överhuvudtaget är medvetna om dessa aspekter i 

undervisningen? Vi funderar på om man skulle kunna följa en klass under en längre tid och ha 

en referensgrupp som inte arbetar lika språkmedvetet, och se om det blir någon skillnad i 

elevernas utveckling och lärande. Det skulle även vara möjligt att följa eleverna under t.ex. en 

hel dag, på alla lektioner, och se hur de då handskas med språket när det är många olika lärare 

och ämnen.  

 

Att undersöka hur kollegialt lärande med fokus på språk och kommunikation i 

matematikundervisningen påverkar elevernas lärande och lärarnas undervisning hade varit 

intressant att undersöka. Vi har under våra observationer, reflektioner och intervjuer tagit del 

av många intressanta och utvecklande tankar och idéer om matematikundervisning. Att låta 

lärare delge varandra goda exempel ur undervisningen och systematiskt dokumentera detta, 

skulle kunna bidra till att fler lärare upptäcker fördelar med att utveckla språk och 

kommunikation i matematikundervisningen. Cummins (2008) menar att lärarens profession är 

en viktig del för att eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett formellt matematiskt språk. 

 

Vi fick syn på någonting som vi inte tidigare reflekterat över, hur viktig kommunikationen är 

för lärarnas relation till eleverna och hur det påverkar motivationen till lärande i 

undervisningen. Vidare forskning skulle, i ett relationellt perspektiv, kunna undersöka i vilken 

utsträckning relationen påverkar elevers motivation till lärande i matematik. 
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BILAGA 1 

 

Vill du vara med och utveckla framgångsfaktorerna kring 

kommunikationen i matematikklassrummet? 

 

Vi, Sofia Boman och Sophie Steneberg, är två grundskollärare som nu går sista 

terminen på speciallärarprogrammet med inriktning matematik på Kristianstad 

Högskola. 

 

Genom din medverkan kommer vi få möjlighet till ökad kunskap och förståelse över 

hur kommunikationen i matematikklassrummet ser ut i dag och kan utvecklas i 

framtiden. Därför vore vi väldigt tacksamma om du vill medverka till detta. 

 

Forskning visar att kommunikation i matematiklärande stärker elevernas inlärning och 

är väsentligt att bygga vidare på. Svensk tradition med matematikböcker och tysta 

lektioner börjar mer och mer övergå till dialoger, diskussioner och gemensamma 

resonemang inom matematiken vilket alltså genom forskning visat sig gynnande för 

eleverna. 

 

I studien följer vi följer de etiska forskningsreglerna. 

 

Vår metod kommer att vara observation, reflektion och en fördjupande intervju. Det 

innebär att vi filmar en lärarledd genomgång i syfte att dokumentera kommunikationen. 

 

Studien är ett examensarbete inom speciallärarprogrammet på avancerad nivå. 

 

 

 

Varmt tack för din medverkan! 

 

Vänliga hälsningar, Sofia Boman och Sophie Steneberg  
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BILAGA 2 

 

Intervjufrågor 

 

1. Vad innebär kommunikation under en matematiklektion för dig? På vilka olika sätt 

förekommer kommunikation tycker du? 

 

2. Vilka möjligheter ger kommunkation till att motivera och “få med” alla elever under 

en lektion? Hur märks det i undervisningen? 

 

3. Vilken kommunikation förekommer under olika delar av lektionen: inledning, 

aktivitet, avslutning? Hur skulle du beskriva kommunikationen under lektionens olika 

delar? 

 

4. Funderar du på eller tänker på vilket språk du använder på matematiklektionerna? 

 

5. Vad kännetecknar det språk som eleverna själva använder när de pratar matematik? 

 

6. Hur tänker du runt vardagligt och formellt matematiskt språk? 

Matematikspråket på en lektion är både vardagligt och formellt. Hur förhåller du dig till 

elevernas vardagliga respektive formella språk?  

 

7. Hur ser du på ett vanligt förekommande påstående “Att lära sig matematik innebär 

att lära sig ett nytt språk”. Vad tänker du om det? 

 

8. Hur ser du på språkets roll för lärande i matematik? Påverkar det din planering? 

Vilken roll spelar språk och kommunikation för att kontrollera att eleverna har förstått 

t.ex. ett begrepp? 

 


