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Sammanfattning 

Språket i matematiken är speciellt på många sätt – det är abstrakt, precist och kan innehålla ord 

som även finns i det språket vi använder i vardagen. Också ord och begrepp som räknas som 

rent matematiska kan vara mer eller mindre korrekta beroende på sammanhang. Skolverket har 

presenterat en uppdelning av matematikspråket där ord och begrepp indelas i formella, 

informella och vardagliga matematikord. Till exempel, ord som ”gångra” och ”multiplicera” 

kan användas synonymt i klassrumssituationer men inte i någon mer formell situation. 

Syftet med detta arbete har varit att få fördjupad kunskap om lärares språkanvändning inom 

ämnet matematik i gymnasieskolan, och detta har nåtts genom att besvara följande 

forskningsfrågor: (1) i vilken utsträckning använder lärarna det formella respektive det 

informella matematikspråket i sin undervisning? (2) på vilket sätt anser de undervisande lärarna 

att det formella språket respektive det informella språket bör användas i undervisningen.  

Klassrumsobservationer, som användes för att besvara den första forskningsfrågan, visade att 

lärare gör olika vad som handlar om deras användning av det formella matematikspråket 

beroende på typen av kommunikation medan omfattningen av informellt och vardagligt språk 

i klassrumskommunikationen inte är beroende av det lika mycket. 

Intervjustudien, som användes för att ta reda på hur lärarna anser att det formella och det 

informella matematikspråket bör användas, visade att lärarna på överlag är överens om att både 

det formella och informella språket är viktigt att använda i klassrummet. Som exempel för 

situationer där det formella matematikspråket kan användas nämndes av lärarna bland annat 

provsituation och introduktion av ett nytt material, och som exempel på situationer där det 

informella matematikspråket kan användas nämndes situationer där elever behöver hjälp med 

förståelse av koncept samt allmänt arbete med matematik i klassrummet. 

 

Nyckelord: formell, informell, vardaglig, matematikspråk, begrepp 

  



 
 

 
 

Innehållsförteckning 
1. Inledning .......................................................................................................................................... 1 

2. Syfte och frågeställningar ................................................................................................................ 2 

3. Litteratur och bakgrund................................................................................................................... 3 

3.1 Vad säger styrdokumenten? ................................................................................................... 3 

3.2. Språkets mekanism ...................................................................................................................... 4 

3.3 Vygotskij och den sociokulturella synen på lärande ..................................................................... 6 

3.4 Matematikspråket ......................................................................................................................... 8 

4. Metod ............................................................................................................................................ 11 

4.1. Datainsamling ............................................................................................................................. 11 

4.2. Urval och avgränsningar ............................................................................................................. 11 

4.3. Analysmetod ............................................................................................................................... 12 

4.3.1 Beskrivning av två analysmetoder använda i studien .......................................................... 12 

4.3.2 Analysmetod för data från observationer ............................................................................ 13 

4.3.3 Analys av data från intervjuer .............................................................................................. 15 

4.4. Validitet och reliabilitet. ............................................................................................................. 17 

4.5. Forskningsetiska principer .......................................................................................................... 17 

5. Resultat .......................................................................................................................................... 18 

5.1 Första forskningsfrågan - I vilken utsträckning använder lärarna det formella respektive det 

informella matematikspråket i sin undervisning? ............................................................................. 18 

5.2 Andra forskningsfrågan – På vilket sätt anser de undervisande lärare att det formella språket 

respektive det informella språket bör användas i undervisningen?’ ................................................ 21 

5.2.1 Lärares val av språk vid planering av en genomgång ........................................................... 21 

5.2.2 Strategier för att bemöta en elev som säger ”Jag fattar ingenting!” ................................... 22 

5.2.3 – Lärares åsikter om formellt och informellt matematikspråk ............................................ 24 

6. Diskussion .......................................................................................................................................... 26 

6.1. Språket när lärarna talar till eller talar med eleverna ................................................................ 26 

6.2. En stark vilja bland lärare att hjälpa ........................................................................................... 27 

6.3 Metoddiskussion ......................................................................................................................... 28 

6.4 Resultatdiskussion ....................................................................................................................... 30 

6.5. Avslutande kommentarer........................................................................................................... 31 

Litteraturförteckning ............................................................................................................................. 32 

Bilaga 1 Informationsbrev som skickades ut till medverkande lärare .................................................... 34 

Bilaga 2 Underlag för intervjuer ............................................................................................................. 35 

Bilaga 3 Observationsprotokoll .............................................................................................................. 36 



1 
 

1. Inledning 
 

Det har nu gått sex år sedan den nya läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011a) började 

gälla. En mycket större fokus än tidigare har riktats mot utvecklandet av språkliga förmågor där 

man tidigare hade fokuserat på innehållet i den bedrivna undervisningen (Karlsson & Kilborn, 

2015). För matematikämnet i gymnasieskolan har det lyfts fram sju förmågor som elever ska 

ges möjlighet att utveckla genom undervisningen, bland annat fyra som ställer direkta krav på 

elevernas språkliga förmåga. Själva ämnet, matematiken, är en vetenskap som är både abstrakt 

och teoretisk (Kiselman & Mouwitz, 2008) och därmed ställer även det högre krav på elevernas 

(och lärares!) språkliga förmågor än andra, mer praktiskt lagda, ämnen. 

Den abstrakta karaktären som matematiken även bör räknas med av lärarna när de lägger upp 

och planerar sin undervisning. Delar som är nya för eleverna bör introduceras på en konkret 

basis, väl anpassad för elevernas förkunskaper, och som sedan, när eleverna hunnit bekanta sig, 

ska kunna leda till en abstraktion av dessa (Karlsson & Kilborn, 2015; Arevik & Hartzell, 2007). 

För att det ska vara genomförbart behöver elever ett språk som är effektiv och anpassad just för 

matematikämnets behov (ibid.). Med andra ord krävs det att språket är obundet och tillåter en 

sådan distansering som behövs för en abstraktion och därför kan starkt kopplas till det 

akademiska språket eller skriftspråket (ibid.). Därifrån växer fram ett behov att kunna ord och 

begrepp som är ämnesspecifika och korrekta vilket leder naturligt fram till en undran om hur 

detta behov bemöts i matematikundervisningen i skolorna. 

En granskning i kursen Matematik 3C för gymnasieskolan som Skolinspektionen har gjort och 

vars resultat publicerades 2016 (Skolinspektionen, 2016) tyder på att de formella begreppen 

inte alltid verkar stå i fokus i undervisningen: ”När det gäller undervisningen kring matematiska 

begrepp visar granskningen att lärarna överlag tar upp och förklarar begrepp. Gemensamma 

diskussioner och reflektioner om begreppens innebörd i ett vidare sammanhang förekommer 

dock mer sällan” (ibid.). Rapporten tyder på att eleverna inte alltid ges en möjlighet att 

reflektera över orden och dess betydelse eller att lära sig använda dessa i olika sammanhang. 

Istället visade det sig att lärarna ofta väljer att använda mer vardagliga ord som eleverna lättare 

kan relatera till men som kanske gör att den matematiska kontexten inte blir lika explicit. Det, 

i sin tur, kan forma elevernas förståelse av de olika matematiska områdena till att bli rätt så olik 

från lärares.  

Språket som är specifikt för matematiken kan beskrivas som besvärlig på mer än ett sätt, bland 

annat eftersom det är mer exakt än språket som brukar användas i vardagen. Det finns även ett 

antal ord som betyder något helt annat i en matematisk kontext än de gör i vardagen (Livers & 

Bay-Williams, 2014, Löwing, 2004, etc.) och ibland kan det finnas fler än ett ord för att beskriva 

en och samma matematiska koncept. Exempelvis ord som ”gångra” och ”multiplicera” kan 

användas för att beskriva samma koncept och likaså ”fyrkant” och ”kvadrat” (Skolverket, 

2016). Det finns dock lexikal skillnad mellan dessa par av ord – i första fall är det 

formalitetsnivån som skiljer och i det andra fallet blir det beskrivna konceptet olika konkret (en 

kvadrat är alltid en fyrkant men en fyrkant behöver inte alltid vara en kvadrat) så orden är inte 

perfekta synonymer (Yule, 2010, ss. 116-120).  
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Matematikämnet ses fortfarande av många som ett besvärligt område med många regler och 

formler som, fria från en övergripande kontext, måste läras utantill för att sedan användas till 

att lösa en variation av problem (Karlsson & Kilborn, 2015). En syn som man då och då kan 

möta i klassrummet där frustrerade elever ber sin lärare att bara berätta ”hur man ska göra” när 

det matematiska innehållet ter sig obegripligt för dem. Eleven som inte kan sätta ord på det som 

hen kan (eller inte kan för den delen) har knappast någon möjlighet att förstå konceptet i fråga 

eller hur det kan kopplas till andra delar av matematiken (Löwing & Kilborn, 2002). En 

algoritm eller regel kan hjälpa lösa just den specifika uppgiften men, utan förståelse kommer 

den inte hjälpa elever utveckla sina kunskaper i matematiken. Elevers vokabulär är dock starkt 

kopplad till lärares språkbruk i undervisningen och därför är det just språket i 

matematikklassrummet som kommer att vara i fokus i detta arbete. 

 

2. Syfte och frågeställningar 
Traditionellt sett har matematikämnet i skolan varit ett så kallat tyst ämne där huvudfokus har 

varit på läroboken och i det egna arbetet med uppgifterna (Skolinspektionen, 2016) vilket inte 

ligger riktigt i linje med de kraven som ställs i den gällande läroplanen (Skolverket, 2011a). 

Löwing (2004) poängterar att det alltid är läraren som bestämmer regler för och styr 

kommunikationen i klassrummet och därför är det också viktigt att lärarna är medvetna om hur 

deras sätt att arbeta påverkar elevernas lärande. Hur väl eleverna är förtrogna med språket i 

undervisningen är direkt kopplad till hur väl de förstår det matematiska innehållet (Lindqvist, 

2008) och just där är den undervisande läraren den som har en direkt möjlighet att påverka. 

Vilka ord de väljer att använda när de introducerar ett nytt avsnitt eller när de hjälper elever har 

därmed en stark påverkan på hur de kommer att uppfatta ämnesinnehållet.  

Också Riesbeck menar att ”matematiska begrepp och tecken har tilldelats mening och skapats 

för bestämda syften” (2008, s. 63) men eleverna kan knappast lära sig dessa när de inte faktiskt 

används under arbetets gång. Därför kommer det i detta arbete undersökas hur lärarna använder 

just sitt språk i klassrummet medan de undervisar.  

Syftet med detta arbete är att få fördjupad kunskap om lärarnas språkanvändning i 

undervisningen inom ämnet matematik i gymnasieskolan samt om lärarnas medvetenhet kring 

deras val av begrepp i undervisningen. Det finns alltså två separata delar som undersöks, där 

det första avser en undersökning om hur lärare, rent praktiskt, använder sitt språk i klassrummet 

medan den andra delen avser en undersökning om hur medvetna lärarna är om sina språkliga 

val i samband till undervisningen. 

Utifrån det generella syftet har två frågeställningar formulerats: 

1. I vilken utsträckning använder lärarna det formella respektive det informella 

matematikspråket i sin undervisning? 

2. På vilket sätt anser de undervisande lärarna att det formella språket respektive det 

informella språket bör användas i undervisningen? 
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Med formella begrepp avses exempelvis ord som ”multiplicera” och ”beräkna”, medan de 

informella motsvarigheterna till dessa begrepp skulle kunna vara exempelvis ”gångra” 

och ”räkna ut”. 

 

3. Litteratur och bakgrund 
 

3.1  Vad säger styrdokumenten? 
I läroplanen för gymnasieskolan står det att ”undervisningen i ämnet matematik ska syfta till 

att eleverna utvecklar förmåga att arbeta matematiskt” (Skolverket, 2011a, s. 90). Med det 

menas det att elever ska ha en förståelse för matematikens begrepp och metoder och även kunna 

använda dessa i olika problemlösningssituationer. Till det kan höra exempelvis att man arbetar 

med att samla in och analysera data, gör matematiska antaganden eller diskuterar sitt arbete 

med en kamrat (Skolverket, 2011b).  

I styrdokumenten beskrivs det även att matematiken ska ses som ”verktyg, hjälpmedel, språk 

och logik” (Skolverket, 2011b) som kan och ska användas i olika syften. Själva innehållet i 

undervisningen detaljstyrs inte utan lärarna ska, utifrån målen som står beskrivna för varje 

separat kurs, planera sin undervisning (ibid.), vilket öppnar upp för olika arbetsformer och 

individualiseringen av innehållet.  

I syftestexten för ämnet matematik för gymnasieskolan (Skolverket, 2011a) står det att elever 

ska utveckla följande sju förmågor genom undervisningen i ämnet: 

1. begreppsförmåga 

2. procedurförmåga 

3. problemlösningsförmåga 

4. modelleringsförmåga 

5. resonemangsförmåga 

6. kommunikationsförmåga 

7. relationsförmåga  

Fyra av dessa, nämligen begreppsförmåga, problemlösningsförmåga, resonemangsförmåga 

och kommunikationsförmåga, har en explicit koppling till språket per se och för dessa kommer 

det att redogöras för mer exakt i följande text. 

Arbete med begreppsförmåga innebär att eleven får lära sig innebörden i och mellan begrepp 

samt att olika begrepp definieras, deras egenskaper diskuteras och relationer och samband 

mellan olika begrepp lyfts fram (Skolverket, 2011b). Ett begrepp får en mening först när det 

används i en viss situation och därför betonas vikten av möjligheten till att både diskutera 

innebörden i olika begrepp samt att kunna koppla mellan olika representationsformer till dessa. 

Skolverket menar även att de olika begreppen knyts till varandra av ämnesinnehållet för att 

formas till en helhet dit nya begrepp kan kopplas vilket leder till att kunskapen och förståelsen 

fördjupas (2011b) vilket innebär att arbetet med begreppsförståelsen inte ska tolkas som en 

glos-läxa som elever behöver klara vid sidan om räkneövningarna. Arbetet med ord och begrepp 

ska integreras som ett komplement i det sedvanliga räknearbetet. Begreppen som står i fokus 

ska även ha en koppling till det centrala innehållet för den aktuella kursen, exempelvis kan 
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begreppen samband, förändringsfaktor eller index kopplas till kurs matematik 1a för 

gymnasieskolan (Skolverket, 2011b). Själva formen för arbetet med begreppen är dock lämnad 

öppen och därmed har lärarna fria händer i tolkningen av materialet vad som handlar om exakt 

metodik för undervisningen (ibid.). 

Med problemlösningsförmåga menas det att elever helt enkelt får arbeta med uppgifter ”som 

inte är av standardkaraktär och kan lösas på rutin” (Skolverket, 2011b). Dessa problem behöver 

inte nödvändigtvis vara en textuppgift med många delfrågor och som tar en hel lektion att räkna 

klart i sin helhet utan det kan även handla om så kallade enklare uppgifter som just den eleven 

eller elevgruppen saknar en rutin för. För att en uppgift ska räknas som en sådan som utvecklar 

en elevs problemlösningsförmåga krävs det att eleven inte känner till någon lösningsmetod för 

uppgiften på förhand vilket innebär att det är starkt bundet till en elevs bakgrundskunskaper 

ifall en uppgift räknas som en problemlösningsuppgift för hen eller inte (ibid.). Skolverket 

väljer även att skilja på att använda problemlösning som mål eller medel i undervisningen. I det 

första fallet menas det att eleven får lära sig lösa matematiska problem och det är det som 

undervisningen syftar på att utveckla hos dem just då, medan i det andra fallet är det meningen 

att arbete med problemlösningen ska vara som ett led i arbetet med att utveckla någon annan 

förmåga eller några andra förmågor (Skolverket, 2011b).  

Arbete med resonemangsförmågan innefattar en förmåga att resonera kring matematikens 

begrepp och metoder samt att använda dessa vid lösandet av matematiska problem och 

uppgifter. (Skolverket, 2011b). Skolverket nämner matematiskt resonemang i sin beskrivning 

av förmågan och då menas det både diskussioner som elever för med varandra och som 

behandlar ämnesinnehållet, resonemang som elever för med sig själv eller redovisar för andra 

och även det mest strikta – den formella bevisföringen. Resonemangsförmågan innefattar även 

det som i allmänt brukar kallas för källkritik – att kunna skilja mellan ”gissningar och 

välgrundade påståenden” (Skolverket, 2011b). 

Att utveckla kommunikationsförmåga innebär att elever ”med hjälp av termer, symboler, 

tabeller, och grafer” (Skolverket, 2011b) och även av ”ord, bilder, ritningar, gestaltningar och 

modeller” (ibid.) kan kommunicera det matematiska innehållet anpassad till situation och 

sammanhang. Kommunikationen i sig är inte begränsad till någon form – skrift eller tal till 

exempel – utan det menas att elever ska kunna behärska varierade former av den.  

Ingen av förmågorna är dock menade att separeras till bara en viss del av undervisningen utan 

så många av dem som möjligt bör inkluderas i de olika delarna av den; förmågorna är 

sammanvävda och belyser endast olika delar av en större matematiska förmåga som en person 

som behärskar matematik borde behärska i stor utsträckning (Karlsson & Kilborn, 2015). 

Förmågorna bör inte heller ses som något som elever kan bli ”färdig med” under en kurs eller 

del av kurs, eftersom de utvecklas och ändras med tiden (ibid.). Förmågorna kan även uttryckas 

olika hos olika elever (ibid.). 

 

3.2. Språkets mekanism 
Det mänskliga språket har en del egenskaper som särskiljer det från alla andra 

kommunikationsmetoder som finns bland levande varelser på den här planeten (Yule, 2010): 

det går att diskutera saker utanför ”här och nu” med hjälp av det (displacement), det finns ingen 

logisk koppling mellan ordets lingvistiska representationsform och dess betydelse 
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(arbitrariness), det finns oändligt många sätt som de orden som finns kan kombineras vilket 

gör att det kan alltid skapas nya ord (productivity), språket är kulturbaserat, ingen människa 

föds med kunskapen om det utan lärs via omgivningen (cultural transmission) och, till sist, att 

meningsfulla ord kan delas upp till olika ljud som, i sin tur, kan kombineras till nya 

meningsfulla ord (duality of patterning or double articulation) (Yule, 2010, ss. 11-15). Det 

mänskliga språket är ett unikt och rikt nyanserat verktyg som vi har till vårt förfogande och tack 

vare det kan vi kommunicera kunskap på nivåer som ingen annan levande varelse kan (Säljö, 

2014, s. 15) men på grund av den ovannämnda komplexiteten behövs det också ett stort antal 

arbetstimmar för att lära sig använda det unika verktyget.  

När språket används i kommunikationssyfte, till exempel för att kommunicera matematik, pågår 

det samtidigt processer som påverkar utgången av det. För det första måste det finnas två parter 

i kommunikationen – en avsändare och en mottagare (se figur 1) där avsändaren kodar ett 

meddelande (sätter ord på sina tankar) som sedan skickas vidare till mottagaren via någon form 

av kommunikation (muntlig eller skriftlig, bild, ljud eller på annat sätt). Mottagaren i sin tur tar 

emot meddelandet och avkodar det (Säljö, 2014). 

 

 

 

 

 

Figur 1: Meddelandeöverföringsmodellen fritt efter Säljö (2014) 

Det finns således ett antal variabler som påverkar hur utgången på en kommunikation mellan 

människor blir, även när det talas samma språk (exempelvis svenska). För en lyckad 

kommunikation behövs det alltså en kontext eller en (åtminstone viss) förtrogenhet med regler 

för vad som gäller i just den situationen – ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2014; Gibbons 

2016). Men det är också genom kommunikationen som dessa regler skapas! I klassrummet kan 

det handla om att alla som är delaktiga i en konversation förstår alla ord som sägs och kan följa 

alla referenser. Händer det dock att någon av parterna inte riktigt förstår något/några ord eller 

förstår inte dessa på samma sätt då brister kommunikationen. 

Men även om alla i rummet talar samma språk (exempelvis svenska) finns det en risk för 

missförstånd. Beroende på vad som kommuniceras, vilken relation som finns mellan de som 

kommunicerar och sättet det kommuniceras på kan det finnas olika språkliga register som 

används i kommunikationen (Gibbons, 2016). Det kan handla om ord eller fraser som används 

i ett specifikt område eller i en specifik kontext och dessa kan skilja mycket från det vardagliga 

språket (Löwing, 2004; Livers & Bay-Williams, 2014). I matematiklektionen kan det innebära 

att det används ord som är specifika för ämnet och/eller situationen (jämför 

”gångra/multiplicera” – båda används i huvudsak inom matematiken men de är inte helt 

utbytbara med varandra då de är olika formella). Språket som används i kommunikationen kan 

även se olika ut beroende på många olika variabler, exempelvis om det är en muntlig eller 
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skriftlig, offentlig eller privat kommunikation. Skolspråket generellt kan kallas för ett speciellt 

register, språket som används i vardagen till ett annat men dessa två kan med fördel fungera 

som ett komplement till varandra (Kilborn, 2002; Gibbson, 2016; Lindberg, 2011). I en 

undervisningssituation kan det betyda att läraren behöver översätta mellan olika register för att 

underlätta för eleverna. Ett samband kan identifieras många gånger mellan elevers svaga 

språkkunskaper och deras bristfälliga resultat i matematik (Hansson, 2011) vilket gör det ännu 

viktigare att språkets roll i matematikundervisningen belyses. 

Lärande om omvärlden sker hos människor i interaktion med andra och människors sätt att 

handla och tänka beror på de ”sociala och kulturella krafter” (Marton & Booth, 2000, s. 28) 

från omgivningen. Genom historien har språket som använts här och nu till exempel sett ut på 

många olika sätt eftersom det språket som används – ord, fraser, grammatik, pragmatik – är 

produkten av de som använder det (Yule, 2010). Med andra ord, det språket som används i 

klassrummet är beroende av vilka som tillhör elevgruppen och vem som leder arbetet i det.  

 

3.3 Vygotskij och den sociokulturella synen på lärande 
Lev Vygotskij ansåg att utvecklingen av en individ påverkas mest av de kringliggande 

faktorerna och att utvecklingen av den individen är ”en produkt av, inte en förutsättning för, 

utbildning” (Säljö, 2014, s. 30). Likaså är språket som en person använder en produkt av den 

persons sociokulturella kontext och inte något som den får med sig vid födseln (Yule, 2010; 

Gibbons, 2016). För matematikämnet har språket en avgörande betydelse eftersom utan det 

kunde man knappast förstå eller kommunicera något av ämnets innehåll (Karlsson & Kilborn, 

2015) även om kopplingen mellan språket och matematiken inte kan räknas som glasklart än 

(Morgan, Craig, Schütte, & Wagner, 2014). Exempelvis har Bergqvist och Österholm (2014) 

diskuterat tre olika perspektiv på den relationen - matematiken kan antingen ses som helt fri 

och oberoende av något språk, som ett eget språk eller som något som använder sig av andra 

språk. Det som är säker är dock att språket som används för att kommunicera matematik har en 

stark koppling till själva kunnandet (Livers & Bay-Williams, 2014; Riebeck, 2008). I teorin kan 

matematiken existera utan något mänskligt språk men den kan dock inte kommuniceras med 

framgång utan hjälp av ett. 

Vygotskij beskrev två olika sätt att se på språket som används i kommunikation av det 

matematiska innehållet: som ”ett symboliskt redskap” (Karlsson & Kilborn, 2015, s.21), som 

finns till för att organisera och kategorisera kunskapen om det abstrakta och/eller symboliska, 

eller som ”ett redskap för att uttrycka matematisk tänkande och begreppsförståelse” (ibid., 

s.21). Man kan tyda en viss kognitiv skillnad mellan dessa två tolkningar – det ena handlar om 

att sätta ord på ny kunskap (exempelvis via begrepp som beskriver matematiska koncept) 

medan det andra handlar om att organisera den redan samlade kunskapen (exempelvis hur 

relationen mellan begreppen ser ut). Båda synen har dock en praktisk förklaring i språkets 

grundläggande funktion – kommunikationen (Yule, 2010). 

Ett centralt koncept för Vygotskijs teori är zonen för närmaste utveckling, alltså avståndet 

”mellan det ett barn kan göra utan hjälp och det barnet kan göra med hjälp av en mer erfaren 

person” (Gibbons, 2016, s. 30). Med detta kan en person, i interaktion med den mer erfarna 



 
 

7 
 

individen, lära sig inte bara vad den ska tänka och göra utan hur den ska göra det (ibid., s. 31) 

och har därmed lära sig hur den kan använda samma kunskap i en ny situation som kräver ett 

likartat resonemangssätt. För att lärandet ska vara så effektivt som möjligt behövs det att den 

upplevda kunskapen kännas meningsfull för den som lär sig, alltså eleven, att 

kunskapsutvecklingen går framåt samt att den kan få nödvändig hjälp på vägen (stöttning) för 

att utvecklas så långt som möjligt och nå sin (eventuella) framtida kompetens i ett visst område 

(ibid.). Figur 2 illustrerar lärandeprocessen enligt teorin: 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Utvecklingszoner efter Säljö (2014) 

I den första zonen – uppnådd kompetens – befinner eleven sig innan lärandet har börjat och i 

den tredje – framtida kompetens - befinner eleven sig när hen, med hjälp av en erfaren lärare, 

har tillgodogjort sig den nya kompetensen och uppnått autonomi. Utvecklingszonen däremellan 

kan helt enkelt ses som ”den zon inom vilken den lärande är mottaglig för stöd och förklaringar 

från en mer kompetent person” (Säljö, 2014, s. 123) och därmed är villkoren för lärande 

uppfyllt. I matematikklassrummet betyder det att eleverna befinner sig i den första zonen 

(”Uppnådd kompetens”) innan ett helt nytt avsnitt presenteras för dem av läraren. 

Utvecklingszonen kan se olika ut för olika elever och det nödvändiga stödet behöver inte alltid 

komma endast från den undervisande läraren utan även från andra elever i klassen men den 

viktigaste faktorn är det aktiva stödet (Löwing, 2004). Utan det kan elever inte utvecklas lika 

långt som de hade gjort om de hade fått rätt stöttning på vägen (Löwing, 2004; Säljö, 2014). 

Det räcker dock inte bara med stöttning för att kunna nå närmaste utvecklingszonen (zonen för 

framtida kompetens) utan det krävs även en kognitiv utmaning (Gibbons, 2016). Om den 

kognitiva utmaningen inte är tillräckligt hör för eleven blir också inlärningen liten eller 

obefintlig (se figur 3). 
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Figur 3: Undervisningens och lärandets fyra zoner, efter Gibbons (2016) 

Hög stöttning i kombination med hög eller låg kognitiv utmaning ger hög inlärning respektive 

låg inlärning trots att i båda fallen finns stödet där. Höga förväntningar ger höga mål men kräver 

också mycket stöttning på vägen för att elever ska kunna nå så långt som möjligt.  

Även språket kan användas som ett sätt att utmana. Ett alldeles förenklat språk i undervisningen, 

till exempel, kan signalera att läraren inte har något hög förtroende till elevernas förmågor att 

klara av att lära sig den ämnesspecifika kontexten vilket kan medföra att även elever får en 

självbild som motsvarar den synen som gör att eleven inte utvecklas så långt som den egentligen 

hade kunnat göra, med rätt typ av stöttning. Det svåraste uppgift som en lärare har är att 

balansera mellan den matematiska kontexten och elevers förkunskaper till att, till slut, kunna 

förena dessa två i ett samförstånd (Löwing, 2004).  

 

3.4 Matematikspråket 
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ”lära sig matematik, en grundläggande 

matematik som senare behövs i samhället, på arbetsplatsen och för vidare studier av matematik 

och andra ämnen” (Löwing, 2008, s. 9). Själva målet är inte att alla elever ska bli matematiker 

utan att alla elever ska erbjudas möjlighet att lära sig det matematik som krävs för att man ska 

klara sig i samhället, på arbetet eller vid studier vid en högskola och matematiken som lärs ut i 

skolan ska vara användbar för dem helt enkelt.  

Skolverket beskriver matematikspråket som ”ord, begrepp, symboler, bilder och fraser som 

bygger upp matematisk kommunikation” (2016, s. 1). Matematisk kommunikation sker, menar 

Skolverket vidare, när ”information om matematiska idéer och tankegångar utbyts med andra” 

(ibid., s.1). Enligt den tolkningen behövs det inte varje gång användas ämnesspecifika begrepp 

för att en kommunikation ska klassas som matematisk kommunikation utan det räcker att 

innehållet är matematiskt vilket leder till en uppdelning av språket som Skolverket har 

presenterat(se figur 4), sammansatt efter Hajer & Meestringas (2012).  

 

  

 

 

 

 

Figur 4 Figur efter Skolverkets Språkkarta (2016) 
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Enligt modellen delas språket som talas i skolan i vardagsspråk och skolspråk. Skolspråket, i 

sin tur, kan delas i generella ämnesövergripande och ämnesspecifika ord. Till exempel ord som 

”består av” och ”uppstår” räknas som generella, medan ord som ”räkna ut” och ”roten ur” 

används specifikt inom matematikämnet (Skolverket, 2016). 

Vidare räknas matematikspråket befinna sig under Ämnesspecifika drag och det kan, i sin tur, 

delas upp i informella ord, formella ord och symboler. Som ett exempel på hur något kan 

beskrivas med både formella och informella ord nämns kvadrat (ett formellt begrepp) som, med 

informella ord kan beskrivas som en fyrkant med fyra sidor som är lika långa (Skolverket, 

2016). Mellan grupper vardagliga ord och informella ord finns dock en överlappning men vars 

utsträckning Skolverket i sitt material inte riktigt definierar utan bara nämner att den finns. 

Skolspråket och speciellt det ämnesspecifika språket är dock den delen som det behövs ett aktivt 

arbete med för att eleverna ska kunna tillägna sig detta (Hajer & Meestringa, 2012). Vikten av 

att kunna använda sig både formellt och informellt register samt känna igen sig bland 

ämnesspecifika drag är ett uppdrag som skolan inte får försumma för att eleverna ska kunna 

tillgodogöra sig det specifika ämnesinnehållet (ibid.) även om det många gånger visar sig att 

det är få lärare som rent praktiskt gör så (Bergsten & Larsson, 2016) eller gör så konsekvent – 

lärarna tenderar använda mer vardagsspråk i samtal med eleverna medan det inte förekommer 

lika ofta när de undervisar framför tavlan (Bergh, Johansson, & Kennvik, 2009).  

En fallgrop som kan förekomma i kommunikationen inom matematiken kan vara orden som 

betyder annat i vardagen än de betyder inom fältet, exempelvis axel (kroppsdel eller en del av 

ett koordinatsystem), rot (del av en växt eller en lösning på en ekvation eller även ett namn på 

en procedur – roten ur) eller sträcka (räta på ryggen eller en linje som avgränsas av två punkter). 

I litteraturen nämns många exempel på hur missvisande vardagsspråket kan vara om man 

använder det i en matematisk kontext och därför anser Skolverket att det är speciellt viktig att 

lärare arbetar med att ”synliggöra och skapa förbindelser mellan det vardagliga språket och 

matematikens informella, formella och symbolspråk” (2016) för att möjliggöra en god 

utveckling av de språkliga förmågorna hos eleverna.  

Generellt kan man dock säga att det inte är endast det formella språket som lärarna ska sträva 

mot i lektionerna utan en kontinuerlig anpassning till eleverna ska ske. Löwing (2004) menar 

att ”dels gäller det för läraren att använda ett språk som både är korrekt ur en matematisk 

synvinkel och är uppfattbart av eleverna, dels gäller det att bygga upp en undervisningsmiljö 

som möjliggör en god kommunikation med alla elever” och en god kommunikation kan inte 

byggas upp endast med hjälp av ord och begrepp som elever inte är mogna att förstå (än). 

Däremot kan man inte riktigt undvika de svåra begreppen heller – i styrdokumenten finns ingen 

”övre kunskapsnivå” som eleven kan nå i en kurs men däremot står det i Skollagen att ”alla 

barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt 

som möjligt enligt utbildningens mål” (SFS 2010:800). Hur långt en elev kan alltså utvecklas 

(zonen för framtida kompetens, se figur 2, s. 6) är högst individuellt och bör också betraktas 

som sådan. 

Det är dock inte bara de lexikaliska relationerna inom språket som ställer till det vad som gäller 

matematikspråket även abstrakthet i innehållet kan vara en utmaning. Karlsson och Kilborn 
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(2015) anser att även det abstrakta innehållet i matematiken inte kan följas utan en god 

kompetens i matematikspråket och de går så långt som att jämföra inhämtningen av 

matematikspråket med att lära sig sitt andraspråk. Konkretisering genom språket är en 

nödvändighet här och författarna menar att matematikspråket är ”exakt och entydigt till skillnad 

från vardagsspråkets subjektiva karaktär” (ibid. s 21) och därför kan vara god grund just till en 

konkretisering av det abstrakta innehållet och som till slut leder till en djupare förståelse. Även 

Riebeck (2008) menar att den största skillnaden mellan ord i vardagen och ord som används 

som ämnesspecifika begrepp är deras exakthet. Medan de vardagliga orden ibland kan vara 

betydelsemässigt vaga, karaktäriseras de ämnesspecifika begreppen (till exempel inom 

matematiken) av att vara väldigt snäva i sin betydelse för att möjliggöra en effektiv 

kommunikation bland de som behärskar det korrekta registret (ibid.).  

Riesbeck (2008) konstaterar att det ofta talas vardagsspråk i klassrummet även om det är 

relativt abstrakta begrepp eller bevisföring som diskuteras. Hon menar att stannar man där vid 

det vardagliga kan lärandet stanna till eftersom abstrakta generaliseringar blir omöjliga att 

följa (ibid.). En variation av kommunikationssätt ledd av en lärare som medvetet styr 

kommunikationen beroende på elevgruppen och vad den ska nå fram till, krävs för att 

maximera lärandet (Riexbeck, 2008; Hansson, 2011; Sandberg, 2007). 

Genom att undvika arbetet med krångliga begrepp kan man som lärare ta ifrån eleverna en 

möjlighet att komma fram till någon djupare förståelse om ämnet eftersom man inte tillåter de 

utveckla en ämnesspecifik vokabulär på en tillräckligt abstrakt nivå (Löwing, 2004; Livers & 

Bay-Williams, 2014; Lindqvist, 2008). Löwing (2004) nämner speciellt elever med annat 

modersmål än svenska som kan ha svårare att inhämta kunskaper inom matematik om språket 

förenklas för mycket eftersom de i sådana fall går miste om tillfällen att tillgodogöra sig den 

delen av matematikspråket som skulle öppna upp för en vidare utveckling inom ämnet. Ett för 

ospecifikt och vardagligt språk sätter helt enkelt en övre gräns på kunskapsinhämtningen, 

speciellt när innehållet är abstrakt som det är inom matematiken (Löwing, 2004; Karlsson, 

2015). Lindqvist (2008) poängterar att det inte bara är lärares användning av språket som avgör 

utan även det hur mycket elever får öva att använda det specifika registret som 

matematikspråket är. Ett aktivt lärande visade sig vara nyckeln till en högre inlärning. Det 

kräver dock att läraren tar ett aktivt ansvar för utvecklandet av en sådan klassrumspraktik som 

gynnar elevernas språkutveckling (Sandberg, 2007).  

I denna studie har även ett uppslagsverk av Kiselman & Mouwitz (2008) använts som en 

referens för vilka ord som räknas som formella matematikbegrepp. Författarna har 

sammanställt en lista med terminologi från alla delar av skolmatematiken tillsammans med 

beskrivningar av ordets betydelse och användningsområde(n) tillsammans med vissa 

historiska och etymologiska kommentarer på sina ställen, i samarbete med bland annat ett 

antal forskare vid flera universitet i Sverige. 
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4. Metod 
I detta kapitel redogörs först för datainsamlingen (avsnitt 4.1), sedan diskuteras urval och 

begränsningar (avsnitt 4.2) efter vilket analysmetoden redogörs för (kapitel 4.3), uppdelat i två 

delar där i den första delen, avsnitt 4.3.1, redogörs för analysmetoden för observationer samt 

ett analysexempel presenteras och i den andra delen, i avsnitt 4.3.2, sammanfattas 

analysmetoden för intervjuerna. Vidare kommer arbetets validitet och reliabilitet diskuteras i 

avsnitt 4.4, vilket sedan följs av avsnitt 4.5 som behandlar de forskningsetiska principer som 

har varit relevanta i arbetet. 

 

4.1. Datainsamling 
För att kunna besvara frågeställningarna (se kap. 2 sida 2) för detta arbete har två typer av data 

samlats in. För att besvara den första frågeställningen – i vilken utsträckning använder lärarna 

det formella respektive det informella matematikspråket i sin undervisning? – genomfördes sex 

klassrumsobservationer av vilka fem inkluderades i det slutgiltiga resultatet (den sjätte läraren 

valde att inte fortsätta med studien och därför inkluderas inte någon data kopplat till hen i 

studien). För att besvara den andra frågeställningen - på vilket sätt anser de undervisande 

lärarna att det formella språket respektive det informella språket bör användas i 

undervisningen? – genomfördes korta kvalitativa semistrukturerade intervjuer (ca 10-15 

min/intervju) med de lärare som hade undervisat i lektionerna som observerades tidigare.  

Observationer av lektioner och intervjuer med de undervisande lärarna genomfördes under 

samma dag, i direkt anslutning till varandra.  

 

Både lektionen och intervjun med den undervisande läraren spelades in med en diktafon som 

läraren hade med sig hela undervisnings- och intervjutiden så att all muntlig kommunikation 

som läraren var delaktig i under lektionens gång fångades upp. Under observationerna fördes 

det även anteckningar med hjälp av ett särskilt observationsprotokoll (se bilaga 3). För 

intervjuer användes det ett underlag (se bilaga 2) som specificerade frågeområden men de 

exakta frågorna som ställdes till lärare varierade något. I anslutning till intervjun fick de 

intervjuade lärarna se bilden på uppdelningen av matematikspråket (se figur 4 på s. 8) innan de 

blev frågade om exempel på situationer som de anser är lämpligare för det formella respektive 

informella språket. Alla intervjuer och observationer transkriberades noggrant så snart som 

möjligt efter genomförd datainsamling. Analysen påbörjades först när hela datainsamlingen var 

genomfört. 

 

4.2. Urval och avgränsningar 
Under urvalsprocessen kontaktades sammanlagt sju rektorer på fem gymnasieskolor i norra 

delen av Sverige. I det korta informationsmailet som skickades ut introducerades temat för 

examensarbete, ett längre informationsbrev där bl.a. tidsramen för arbetet och de 

forskningsetiska principerna presenterades följde med som bilaga. Sammanlagt sex lärare 

visade sitt intresse men en av dessa meddelade vid ett senare tillfälle att hen inte längre ville 

delta, vilket reducerade det sammanlagda antalet informanter till fem.  
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Eftersom antalet informanter var endast fem, kan resultaten för detta arbete inte generaliseras 

över hela matematiklärarpopulationen i landet utan ska betraktas som en indikation på hur det 

möjligtvis skulle kunna vara. 

Inga avgränsningar om lärares ålder, kön, yrkesbakgrund, elevgruppen, eller det specifika 

lektionsinnehållet gjordes eftersom det inte ansågs relevant för syftet av studien. Det enda som 

efterfrågades av lärarna var att lektionen som skulle observeras med avsikten av att samla in 

data inför studien inte skulle vara ett provtillfälle eftersom syftet med detta arbete är att fokusera 

på lärares kommunikation. Detta kan omöjligen göras vid ett provtillfälle där läraren knappast 

säger ett ord om det matematiska innehållet som behandlas under hela lektionstillfället. 

Datainsamlingen begränsades till en lektion per undervisande lärare tillsammans med en 

efterföljande intervju direkt efter det observerade lektionstillfället.  

 

4.3. Analysmetod  
I detta avsnitt kopplas analysmetoden först till teori och sedan beskrivs i detalj de använda 

analysmetoderna för studiens olika delar. Analysmetoden har konstruerats särskilt för denna 

studie och beskrivs i följande avsnitt – för observationer i avsnitt 5.3.2 och för intervjuerna i 

avsnitt 5.3.3. 

 

4.3.1 Beskrivning av två analysmetoder använda i studien 

4.3.1.1 Klassrumsobservationer: 

Kommunikationen i klassrummet formas av olika faktorer – vilka som finns där (lärare, elever), 

vad det är för typ av aktivitet som kommer att genomföras och på vilket sätt kommunikationen 

sker (fält – relation – kommunikationssätt (Gibbons, 2016)). Därför var första steget att klargöra 

fältet och därför sorterades all kommunikation som inte behandlade något matematiskt innehåll 

bort från datamängden. Den enda intressanta, utifrån syftet, var hur lärare kommunicerar 

matematik.  

Sedan gjordes en uppdelning av det insamlade datamaterialet beroende på om 

lektionsaktiviteten avsåg något som hände i helklass/stor grupp eller enskilt med en elev 

eftersom, enligt den teoretiska ansatsen, kan det antas ha en påverkan på resultaten. Efter det 

steget var relationen klarlagt, och i nästa steg sorterades materialet beroende på om 

lärarkommunikationen avsåg en monolog eller en dialog. Detta beräknades visa en skillnad i 

resultat eftersom, enligt meddelandeöverföringsmodellen som beskrevs i avsnitt 3.2.1 (figur 1), 

behövs det både en avsändare och en mottagare för att en kommunikation ska kunna ske. Vid 

enskilda samtal är det en elev som läraren kommunicerar med och det är en relativt 

okomplicerad process att följa i jämförelse till ett lärarsamtal med exempelvis 20 elever 

samtidigt (i helklass) och därför valdes detta som steg 2 i analysprocessen. 

Efter detta var gjort, applicerades modell av matematikspråket som presenterades i avsnitt 2.4 

på datamängden och analysenheter (ord eller fraser med matematiskt innehåll) delades upp i 

formella, informella och vardagliga ord. I avsnitt 5.3.2 beskrivs de olika besluten som togs i de 

olika stegen i mer detalj. 
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4.3.1.2 Intervjuer 

Redan i förarbetet till intervjuerna togs hänsyn till två eventuella typer av aktivitet i 

klassrummet (exempelvis genomgång av nytt material eller en elev som frågar om hjälp med 

något) och potentiella frågor som betraktade var och ett av områdena förbereddes (se bilaga 2) 

och en uppdelning enligt frågorna i underlaget gjordes.  

Modellen om matematikspråket användes som diskussionsunderlag för att få lärare att diskutera 

kring formella-informella begrepp samt att ha en gemensam förståelse om de centrala 

begreppen i studien. Analysmetoden beskrivs i mer detalj i avsnitt 5.3.3. 

 

4.3.2 Analysmetod för data från observationer 

Den insamlade data från observationer av lektionstillfällen transkriberades ordagrant (med 

undantag för delar av lektioner som innehöll information som inte behandlade något 

matematiskt innehåll, exempelvis när lärarna kontrollerade närvaro, introducerade eller 

avslutade lektionen eller annat dylikt) och anonymiserades sedan. De deltagande lärarna fick 

kodnamn Lärare 1, 2, 3, 4 och 5 och alla delar i texten som innehöll information om elever 

(namn, kön eller annat som kunde leda till att elever känns igen i beskrivningar) 

anonymiserades. Både lärare och elever beskrivs som ”hen” efter den första fasen eftersom 

deras kön ansågs inte lägga till något av vikt till analysen.  

I analysen inkluderades inte enheter som innehöll: delar där läraren läste upp en text eller 

uppgift från något skrivet underlag, repeterade ordagrant vad eleven hade precis sagt, upplästa 

algebraiska uttryck, siffror och bokstäver. Detta gjordes eftersom dessa delar inte var någon 

egen kommunikation per se från lärares sida utan enbart en uppläsning av någon annans och 

därmed inte relevant för denna studie. 

Analysen av data skedde i fyra steg:  

o Som första steg identifierades delar av lektionsaktiviteter som var i helklass/i stor grupp 

eller enskilt med någon elev och de relevanta delarna i transkriptionen markerades 

motsvarande. I detta steg var all kommunikation som behandlade annat än matematik 

bortsorterat ur datamängden. 

 

o Som andra steg i analysprocessen markerades lärarkommunikationen som antingen 

monolog eller dialog. I textbitarna som nu hade sorterats ut ströks under alla meningar 

där matematiskt innehåll kommunicerades av läraren. Till exempel kunde meningar 

som ”vi kan räkna med sol imorgon” strykas medan meningar som ”Ni kan fortsätta 

räkna ett tag till” behölls trots att båda innehåller ordet ”räkna”. Med att markera text 

med matematiskt innehåll i transkriptionen sorterades bort stor del irrelevant data (som 

inte hade någon direkt koppling till det matematiska innehållet som kommunicerades) 

och därmed minskades möjligheten att matematiska ord i vardagliga sammanhang 

kunde ha tagits med i analysen. Detta steg fungerade även som en kontroll på att all 

irrelevant data sorterats bort för att inte resultaten påverkas av det. 

Från dessa meningar identifierades nu de meningsbärande enheter som bärande av det 

matematiska innehållet och dessa valdes till analysenheter för vidare arbete. Dessa 

enheter kunde både vara enstaka ord som t.ex. ”cirkelbåge” eller ”derivera” men också 

fraser som t.ex. ”komma fram till ett svar”, ”komplexa tal” eller ”med avseende på”. I 
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det här steget skiljdes det på matematiska begrepp och matematisk betydelse eftersom 

det ibland inte förekom samtidigt i någon mening. Alla matematiska begrepp som 

användes i matematisk betydelse markerades (eftersom all text som inte behandlade 

matematiskt innehåll hade sorterats bort i förra steget så var den delen inte komplicerad), 

sedan kontrollerades resten av texten för att hitta ord och fraser som användes för att 

beskriva matematik utan att för den skulle vara matematiska begrepp. Till exempel: ”Så 

två x var lika med […] och om du stoppar in dom där, vad får du då?” där stoppar in är 

inte något matematiskt begrepp men bär en matematisk mening i detta exempel (i 

meningen av att ”sätta in eller ersätta en variabel med ett siffervärde i en ekvation”). 

 

o Som tredje steg i analysprocessen klassificerades analysenheterna som antingen som 

formella (fm), informella (ifm) eller vardagliga (v) ord och begrepp, enligt Skolverkets 

(2016) modell som beskrivits i avsnitt 3.4 i figur 4 på sida 8. Som formella räknades ord 

och fraser som definieras i ”Matematiktermer för skolan” (Kiselman & Mouwitz, 2008) 

eller används i samma uppslagsverk upprepat i löpande text. Till exempel, ord 

som ”beräkna” och ”lösa ut” definieras inte men däremot används de i förklarande text 

och därför räknas dessa som formella. Som informella räknas begrepp som inte 

förekommer i tidigare nämnda verk men har en explicit matematisk kontext, 

t.ex. ”maxpunkt”, ”delat med” eller ”räkna på”. Som vardagliga klassificeras ord och 

fraser som, i sig, inte har någon explicit koppling till matematiken men får det genom 

kontexten de används i istället för den korrekta matematiska terminologin. 

Exempelvis, ”komma fram till [ett svar]”, ”göra om” (i betydelsen ”omvandla mellan 

enheter”) eller ”samla ihop” (i betydelsen ”faktorisera” eller ”gruppera termer i ett 

uttryck”) räknades som vardagliga begrepp. För de senare två kategorier görs en 

subjektiv bedömning, om än välmotiverat sådan, utifrån vad som kan räknas som en 

matematisk kontext. I detta arbete utgicks det ifrån en enkel princip – om ordet eller 

frasen (ej formell) utan sin kontext har en tydlig, betydelsemässig koppling till 

matematiken, då räknades ordet som informell matematiskt begrepp (ifm), annars som 

vardagligt begrepp (v).  

 

o Som fjärde steg sammanställdes de kategoriserade analysenheterna i en frekvenstabell 

och en deskriptiv analys genomfördes – totala antalet analysenheter per lärare och 

lektionsdel räknades ut, hur många av dessa identifierades i dialog/monolog samt hur 

ofta dessa förekom (analysenhet per minut användes som en beskrivande enhet). 

Beräkningarna utfördes för att bäst beskriva identifierade trender i datamängden. 

 

 

Ett exempel på hur analysenheter identifierats och kategoriserats: 

Transkription av inspelning:  

L – läraren 

[…] – kortare paus eller kommentar  
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L (57:04) A, den dära syns inte men han går igenom mitten. Vad betyder det? Att han går 

igenom mittpunkten? […] Den vilar på den hära [Elevkommentar: Aa, precis …] bågen. Då 

är ju den som är […] nittio grader. 

 

 

Analysexempel:  

Avsnittet handlar om diskussionen av en uppgift där det pågår en dialog mellan en elev och 

läraren (L).  

7 analysenheter kan identifieras i det exemplet:  

1 & 2:”går igenom”x2 (v), eftersom ordet inte har någon matematisk betydelse om tagen 

ur sin kontext,  

3 :”mitten” (v), eftersom ordet används istället för ”medelpunkt” samt att den inte 

förekommer i Kiselman & Mouwitz (2008) i någon matematisk kontext;  

4: ”mittpunkt” (ifm), eftersom ordet förekommer i Kiselman & Mouwitz (2008) men inte i 

den kontext som läraren använder det (”medelpunkt”) 

5: ”vilar på” (v), eftersom ordet inte har någon matematiskt betydelse om tagen ur sin 

kontext;  

6: ”båge” (fm), eftersom definierat i Kiselman & Mouwitz (2008);  

7: ”grad” (fm), eftersom ordet används i Kiselman & Mouwitz (2008) 

(Kommentar: den aktuella lärares använde ”medelpunktsvinkel” och ”mittpunktsvinkel” 

synonymt och därför markerades det första begreppet som (fm) och det andra som (ifm) där 

de förekom.)  

 

4.3.3 Analys av data från intervjuer 

Den insamlade datan från intervjuer transkriberades ordagrant (med undantag för delar som 

behandlade allmän information och som inte innehöll någon koppling till en lärares arbete eller 

uppfattningar om matematikspråket) och anonymiserades sedan. De deltagande lärarna fick 

kodnamn Lärare 1, 2, 3, 4 och 5 och all data som kunde leda till en identifikation av enskilda 

lärare eller elever (skolans eller ortens namn, elevers och också lärares eget könstillhörighet, 

o.d.) vilket gjordes extremt noggrant då det endast ingick fem lärare i urvalsgruppen. Både 

lärare och elever benämndes som hen från och med den fasen i arbetet för att minska möjligheter 

för igenkännandet av individer. 

Analysen genomfördes i tre steg. Efter första genomförda sökning av nyckelord och när 

förteckningen var komplett söktes alla transkriberade intervjuerna igenom än en gång för att 

undvika att relevant information missades. De tre frågeområden som användes för att 

kategorisera lärarnas svar hade utkristalliserats dels från Bergsten & Larssons studie (2016), 

dels från metoden beskriven i 5.3.1 och dels från de observerade lektionerna. Frågeområdena 

blev följande:  



 
 

16 
 

1. Genomgång. Lärares tankar kring faktorer som påverkar hur de planerar att gå igenom 

nytt material (situation: helklass). 

2. En elev säger ”jag fattar ingenting” precis efter en genomgång (situation: helklass eller 

enskilt) 

3. Lärare uttrycker sig kring situationer där det formella/informella språket bör användas. 

+ Motivering till det. 

De tre frågeområdena valdes för att kunna besvara den andra forskningsfrågan ”På vilket sätt 

anser de undervisande lärarna att det formella språket respektive det informella språket bör 

användas i undervisningen?”. Detta uppnåddes genom att lärarna först fick berätta vilka faktorer 

som påverkar deras val i två olika situationer som är vanliga i klassrummet (hålla en genomgång 

och hjälpa elev som säger ”jag fattar ingenting”). Lärarna blev tillfrågade efter exempel på 

språkliga strategier i dessa två situationer som sedan följdes av en allmän situation om 

formellt/informellt matematikspråk. Med det upplägget fick lärarna möjligheten att själv berätta 

om sina tankar kring det formella/informella matematikspråket innan de explicit blev lotsade in 

i det via intervjuupplägget.  

Utifrån dessa frågeområden genomfördes analysen i följande tre steg: 

1. Först lästes transkriptionerna av intervjuerna igenom med fokus på frågeområdena som 

beskrivs i underlaget för intervjuerna (se bilaga 2), ett frågeområde i taget i fokus. 

Det första frågeområdet handlade om lärares tankar kring planering av genomgång, 

därför letades efter nyckelord 

som ”genomgång”, ”planera”, ”program”, ”skillnad”, ”klass”, ”därför” etc.  

(Listan kompletterades kontinuerligt under läsningen och efter en första genomsökning 

repeterades dessa tre analyssteg igen för att hitta de delarna som inte hittades innan 

eftersom listan med nyckelorden hade varit inkomplett.) 

Det andra frågeområdet handlade om lärares språkliga strategier när en elev säger ”jag 

fattar ingenting”. Nyckelord som ”lyfter handen”, ”en/flera”, ”strategi”, ”samma” etc. 

letades efter.  

Det tredje frågeområdet handlade om lärares åsikter kring formell/informell 

matematikspråk.  

Nyckelord som ”formell/informell”, ”när”, ”då”, ”använder/använda” etc. letades efter.  

2. Sedan lästes de understrukna citat igenom en extra gång och varje citat markerades med 

IF1, IF2 eller IF 3, där dessa tre syftar till de tre olika frågeområdena som beskrevs i 

början på avsnittet. Syftet var att hitta åsikter som några eller alla av lärare delade, 

åsikter som inga lärare delade eller åsikter som på annat sätt stack ut från mängden.  

 

3. Som ett tredje och sista steg grupperades de identifierade åsikterna kring några delar i 

en typisk lektion – genomgången av nytt material, situationen då en elev frågar efter 

hjälp (situationen ”jag fattar ingenting”, se bilaga 2) och lärares generella tankar kring 

formellt/informellt matematikspråk. Syftet var att hitta citat där läraren explicit 

uttrycker sina åsikter om användandet av formellt/informellt matematikspråk för att 

sedan gruppera dessa enligt likheter/skillnader i hela gruppen. 
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4.4. Validitet och reliabilitet. 
Ansträngningar har gjorts för att öka reliabiliteten och validiteten i denna studie. En noggrann 

beskrivning av metoder som använts i urval, datainsamling och analys har presenterats vilket 

gör det möjlig att upprepa arbetet med en annan grupp av deltagare i en liknande studie.  

För att säkerställa en bra reliabilitet gjordes följande: data som samlades in bestod av inspelad 

kommunikation (intervjuer + klassrumskommunikation) som sedan transkriberades i hela sin 

helhet samt fältanteckningar i ett observationsprotokoll. Det sistnämnda bestod av bland annat 

anteckningar av uppgifter, lärares anteckningar på tavlan eller i en presentation och dylikt, för 

att kunna återskapa situationen vid transkribering. Transkriptioner användes för att isolera 

enskilda analysenheter (klassrumsobservationer) och grupper av åsikter som lärarna uttryckte.  

Man måste dock beakta att det handlar om en kvalitativ undersökning vilket innebär att exakt 

samma resultat aldrig kan fås eftersom man inte kan återskapa situationer som de var vid 

insamlingen av det aktuella data (Ejvegård, 2009). 

För att säkerställa en bra validitet (”man mäter det som man avser att mäta” (ibid.)) bestämdes 

det för att använda en modell över uppdelning av matematikspråket till formella, informella och 

vardagliga ord (beskrivs i avsnitt 2.4) som underlag. Den slutgiltiga klassificeringen är 

välförankrad i Kiselman & Mouwitz (2008) samt i Hajer och Meestringa (2012) arbete – de 

förstes uppslagsverk för matematiktermer (2008) användes för att kunna avgöra vilka ord och 

begrepp kan ses som formella och vilka inte, de andres arbete är grunden till modellen som 

användes för göra uppdelningen. Därmed har man kunnat kvantifiera formalitetsnivån i 

lärarkommunikation genom en analys.  

Intervjuerna genomfördes med ett välgenomtänkt förarbete (”Underlag för intervjuer” - bilaga 

2) som bas för att säkerställa att de frågor som faktiskt är intressanta för studien också ställs. 

Sammanställningen av data genomfördes senare med hjälp av samma dokument, en fråga i taget 

för att kunna upptäcka allt av intresse.  

Studien avsåg sig mäta lärares användning av formella och informella matematikbegrepp i en 

undervisningssituation samt skaffa en bedömning kring deras medvetenhet av sina val i dessa 

situationer. Den första delen mättes med ett observationsstudium, där det som lärarna faktiskt 

gjorde och sa i klassrummet, spelades in på en diktafon, och det andra undersöktes med hjälp 

av semistrukturerade kvalitativa intervjuer eftersom det som efterfrågades var lärares egna 

åsikter och tankar.  

 

4.5. Forskningsetiska principer 
I detta arbete har individen skyddas (Vetenskapsrådet, 2011) i så stor utsträckning som möjligt 

med att alla transkriberingar och anteckningar är anonymiserade (Vetenskapsrådet, 2011; Patel 

& Davidson, 2011) genom kodning (konfidentialitetskravet). 

Informanter fick generell information (informationskravet) om vilket område studien berörde 

innan träffen och fick möjligheten att ställa fler frågor efter intervjun. Också eleverna som 

deltog blev tillfrågade av läraren i förväg samt att alla deltagare fick information om att de, när 
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som helst under studiens gång, hade möjlighet att välja att inte vara med (samtyckeskravet) 

(Vetenskapsrådet, 2011; Patel & Davidson, 2011).  

Informationen om informanter som samlades vid datainsamling kommer att förstöras helt efter 

uppsatsens godkännande och inga delar av dessa kommer att användas i något annat ändamål 

(nyttjandekravet)) (Patel & Davidson, 2011, ss. 62-63).  

 

5. Resultat 
I detta kapitel kommer det insamlade datamaterialet presenteras och resultaten beskrivas. I 

avsnitt 5.1. kommer resultatet från klassrumsobservationer presenteras och sedan kommer det 

i avsnitt 5.2.beskrivas resultatet från intervjuerna. 

 

5.1 Första forskningsfrågan - I vilken utsträckning använder lärarna det formella 

respektive det informella matematikspråket i sin undervisning? 
I det avsnittet kommer resultatet från de genomförda klasrumsobservationerna presenteras.  

Första forskningsfrågan lyder: ”I vilken utsträckning använder lärarna det formella respektive 

det informella matematikspråket i sin undervisning?”. För att få svar på detta genomfördes en 

kvantitativ analys av det kvalitativa data som samlades in under observationerna. Ur 

datamängden identifierades sammanlagt 3122 analysenheter (beskrivning av analysenheter – se 

avsnitt 4.3.2) och dessa markerades som antingen formell (fm), informell (ifm) eller vardaglig 

(v) begrepp/uttryck i ett separat dokument. Sammanlagt observerades 378 minuter 

lärarkommunikation (se tabell 1). 

 

lärare   helklass  enskilt 

Total 
tid/ 

lärare 
(min) 

  dialog monolog  dialog   

1 4 25 48 77 

2 20 10 31 61 

3 21 4 39 64 

4 48 7 54 109 

5 27 8 32 67 

total tid/ typ av 
kommunikation 
(min) 

120 54 204 378 

Tabell 1 Tid i minuter per lärare och aktivitet 

I genomsnitt, under hela lektionens gång, använde de fem observerade lärarna ca 9 ord eller 

fraser med matematiskt innehåll i varje minut (8,7 ae/min (analysenheter per minut)). Formella 

ord och fraser användes drygt 5 (5,2 ae/min) i varje minut och informella ord och fraser ca 2,5 

(2,4 ae/min). Vardagliga ord och fraser användes drygt 1 i varje minut (1,17 ae/min). 
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Allra flest ord och fraser med matematiskt innehåll användes av lärarna under monologerna i 

helklass (se tabell 2) – som mest formell var Lärare 2 under den delen av sin lektion (17,6 

ae/min). Som jämförelse kan nämnas att i genomsnitt använde lärarna ca 5,2 formella ord och 

fraser under sina monologer i helklass (5,168 ae/min) vilket visar att Lärare 2 var väldigt formell 

under sin genomgång (som oftast var i form av en monolog) i jämförelse med de andra lärarna. 

Minst formell var Lärare 5 under sin genomgång och använda bara ca 3 formella ord och fraser 

i varje minut (2,88 ae/min). Den sistnämnda, Lärare 5, skiljde sig från de andra fyra lärarna 

även på det sättet att hen var mest formell under de enskilda samtalen med eleverna och använde 

då närmare 6 formella ord och fraser med matematiskt innehåll varje minut (5,78 ae/min) vilket 

var dubbelt så mycket än hen hade använt under sin genomgång i helklass.   

 

Tabell 2. Monolog i helklass, Lärare 1-5, ae/min 

Intressant nog sjönk formalitetsnivån rejält hos Lärare 2 i andra delar av lektionen – under 

dialogen med eleverna använde hen drygt 6 formella ord och fraser med matematiskt innehåll 

i varje minut (6,25 ae/min; jmfr med 17,6 ae/min under monologen!) och 4,06 under enskilda 

samtal med eleverna. Dock var hen inte minst formell av alla lärare även då – Lärare 1 använde 

ca 2 ord och fraser med matematiskt innehåll i varje minut under både dialogen med eleverna i 

helklass som under enskilda samtalen med eleverna (2 respektive 2,23 ae/min). Samma lärare 

visade dock en mycket högre formalitetsnivå under genomgången i helklass (monologen) där 

hen använde drygt 9 ord och fraser med matematiskt innehåll varje minut (9,2 ae/min) och var 

därmed näst mest formell i gruppen.  
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Tabell 3. Dialog i helklass, Lärare 1-5 

 

Tabell 4. Enskilt samtal med eleverna, Lärare 1-5 

En annan lärare som stack ut var Lärare 3 som uttryckte sig mest formellt när hen höll monolog 

i helklass (7,05 ae/min) men den läraren behöll ungefär samma formalitetsnivå genom hela 

lektionen och använde drygt fem ord och fraser med matematiskt innehåll i varje minut under 

andra delarna av lektionen (5,25 ae/min under monologen samt 5,54 ae/min under enskilda 

samtalen med eleverna; se tabell 2-4).  

Ingen av lärarna fick särskilt höga poäng för att varken ha använt väldigt mycket informella ord 

och fraser med matematiskt innehåll eller vardagliga ord och fraser under någon av delarna av 

deras lektioner. Ingen generell trend som skulle visa att användandet av vardagliga eller 

informella matematiska uttryck ökar eller minskar mellan de olika delarna av lektioner. Bara 

en av lärarna, Lärare 3, uppvisade en trend av att använda sig mer av både vardagliga uttryck 

och informella matematiska ord och fraser i de delarna av lektionen där hen hade en dialog med 

eleverna, antingen enskilt eller i helklass. 

Som mest användes vardagliga ord och begrepp av Lärare 4 (se tabell 6) under hens monolog i 

helklass och som då använde nästan 4 sådana i varje minut (3,43 ae/min). Som minst vardagliga 

ord och begrepp använde Lärare 3 under hens monolog i helkass och då använde hen i 

genomsnitt ca 1 sådan var fjärde minut (0,25 ae/min). Samma lärare (Lärare 3) använde även 

informella ord och fraser med matematiskt innehåll mest frekvent och då använde hen ca 4 

sådana under sin dialog med eleverna i helklass (3,86 ae/min). Lärare 4, det visade sig, var den 
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som använde sig minst av all informella ord och begrepp (1,08 ae/min i genomsnitt under hela 

lektionen samt 0,42 ae/min som minst under helklassdiskussion med eleverna). 

Utifrån data som samlades in från dessa fem observerade lektioner kan man säga att de 

observerade fem lärare använde ungefär lika mycket informella och vardagliga ord och fraser 

för att beskriva det matematiska innehållet under alla delar av lektionerna. Det som dock 

utmärkte var hur lärarna använde de formella ord och fraser. - som mest använde Lärare 2 17,6 

formella ord och fraser under sin monolog i helklass i genomsnitt i varje minut, som minst var 

det Lärare 1 som använde endast 2 sådana i genomsnitt i varje minut under dialogen i helklass.  

Det visade sig även att, hos alla fem lärare, största skillnaden visade sig vara deras användning 

av formella ord och begrepp i jämförelse mellan olika lektionsdelar (jämför tabell 2-4 på sida 

21-22). Som mest skillnad kunde dokumenteras hos Lärare 2 (det skilde 13,54 ae/min mellan 

den högsta och lägsta poängsumman för formella matematiska ord och begrepp för två olika 

delar av lektionen), Lärare 1 (det skilde 7,2 ae/min mellan den högsta och lägsta poängsumman 

för formella matematiska ord och begrepp för två olika delar av lektionen) samt Lärare 4 (det 

skilde 5,24 ae/min mellan den högsta och lägsta poängsumman för formella matematiska ord 

och begrepp för två olika delar av lektionen).  

Alltså, den största skillnaden visade sig i hur lärare hanterar formella matematiska begrepp i 

undervisningen – under genomgången kunde formalitetsnivån vara rejält hög hos vissa lärare 

medan den sjönk fort under andra delar av lektionen där läraren samtalade med eleverna om det 

matematiska innehållet. Lika stora skillnader kunde inte konstateras varken för användandet av 

informella ord och begrepp eller vardagliga ord i matematisk kontext. 

 

5.2 Andra forskningsfrågan – På vilket sätt anser de undervisande lärare att det formella 

språket respektive det informella språket bör användas i undervisningen?’ 
 

Andra forskningsfrågan lyder: på vilket sätt anser de undervisande lärare att det formella 

språket respektive det informella språket bör användas i undervisningen? För att få svar på 

detta fråga genomfördes en kortare semistrukturerad intervju med de undervisande lärarna. 

(underlaget för intervjuerna – se bilaga 2).  

Resultaten kommer att presenteras uppdelat på tre olika situationer – lärares tankar kring sina 

språkliga val vid planering av en genomgång, lärares tankar kring sina språkliga val när hen 

hjälper en elev som säger att den ”fattar inte” samt lärares generella tankar kring formellt och 

informellt språk i matematikundervisningen. I slutet av kapitlet kommer ett svar till den andra 

forskningsfrågan formuleras. 

 

5.2.1 Lärares val av språk vid planering av en genomgång 

Alla intervjuade lärare håller med att de definitivt tänker på sin språkanvändning i 

planeringsfasen men nämner olika faktorer som de tycker att påverkar deras val (även om alla 

inte uttryckte att de medvetet valde mellan de olika formalitetsnivåerna). ”Jag tänker inte på det 

här […] jag tänker bara att jag ska förklara det”, menar lärare 2 och menar att eftersom eleverna 
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är så pass olika och har olika förutsättningar kan man aldrig veta vad och hur mycket de snappar 

upp (”Och du vet aldrig vad som fastnar, va?” Lärare 2).  

Den faktor som nämns mest av lärarna är vilken programinriktning eleverna tillhör. ”Mest 

vilken program”, säger lärare 1 som svar på frågan vilka faktorer som hen anser som påverkar 

mest planeringen av en ny genomgång. Lärare 2 berättar att hen ”hade ju en vok-klass i fjol 

[…] då pratar man ju på ett annat sätt. Här [menar teknikklassen som läraren själv tar hand om 

under det aktuella skolåret] försöker jag ju lyfta […] deras språk” och menar att det i de svagare 

klasserna blir det ofta en större fokus på procedurer samtidigt som man pratar på ett enklare 

sätt. 

En annan påverkansfaktor som nämns av lärare är något som hänger ihop med det första - syftet 

med elevernas matematikstudier. ”Vad de ska ha matten till liksom”, säger Lärare 1, och 

förklarar vidare att en del kommer att ”använda det vidare i matematikstudier” medan andra 

ska ”bara liksom klara sig i samhället” och dessa elever ”tvingas” läsa mer matematik än de 

egentligen själv skulle vilja göra om ett sådant val skulle ges till dem. Lärare 5 menar att det 

finns delar i kursinnehållet som ”eleverna kommer att möta igen i senare studier och därför 

måste dom delarna gås igenom på ett helt annat sätt” med vilket hen menar att elevernas 

(eventuella) framtida studieplaner har en påverkan på hur hen presenterar nytt material till 

elevgrupperna. Även lärare 4 menar att elever som vill studera vidare inom ämnet måste få lära 

sig det formella matematikspråket som de kommer att möta i ämneslitteraturen vid högre 

studier. ”Vilken matematikbok som helst som man öppnar, man kan bara se formellt språk där 

inne”, menar hen, och förklarar vidare att därför måste eleverna få lära sig hantera det språket i 

så stor utsträckning som helst, ”speciellt dom som läser matte fyra eller fem”. 

En tredje faktor som nämns av lärare är tiden. ”Tiden […] det är ett jättedilemma” säger lärare 

3 och menar att hen ofta får tänka ”vad ska jag berätta, vad ska jag inte berätta om” när hen 

planerar en genomgång eftersom tiden knappast räcker till för allt. Även lärare 4 menar att tiden 

är ett bekymmer och berättar att hen ofta väljer att lämna bevisen utanför sina genomgångar 

just på grund av det, speciellt i elevgrupper som är svagare, eftersom ”elever måste få tid att 

räkna”. En snabb genomgång av det nya materialet på en mellansvår nivå är att föredra, enligt 

de flesta lärarna, vilket följs av att elever får lösa uppgifter kopplade till materialet på egen 

hand. 

 

5.2.2 Strategier för att bemöta en elev som säger ”Jag fattar ingenting!” 

Alla lärare berättade att de har metodologiska strategier för att hantera elevfrågor av det slaget, 

de kan antingen svara eleven enskilt eller göra det inför hela klassen så även andra får repetera 

menar Lärare 1.  

Lärare 4 menar: 

Jag försöker hitta var eleven tappat bort sig, sen fortsätter vi steg för steg […] till slut 

kollar jag att eleven hängt med […] Så kan inte den [eleven], [och] kan inte den [eleven], 

till sist så ser jag kanske att tio stycken kan inte det i klassen. Då förstår jag ju att det här 

måste vi ta om. Men om det är en enstaka elev […] eller om jag går runt och hjälper och 

ser att dom är sju stycken som undrar om precis samma sak då kan jag ju också säga ”vet 

ni, ni som känner att ni kan det här ni kan jobba med övriga, jag kommer [att] ta en ny 

genomgång på det nästa gång vi ses” 
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Lärare 3 tycker, precis som de övriga lärare, att det är skillnad om det är en elev eller fler elever 

som undrar om samma sak. Två av lärarna menar även att de gärna hänvisar elever till en 

mattestuga/studiepasstid om det är någon större del de har svårt med. 

Flera lärare anser att de oftast försöker förklara saker på olika sätt när de märker att de inte får 

med eleven. ”När jag ser att jag inte får med dom […] då vänder jag på något sätt”, säger lärare 

2 och menar att hen ”försöker ju ta det på nåt annat sätt än man planerat” och då kan det bli ”hur 

det vill egentligen”. Precis som flera andra berättar även lärare 5 att hen försöker ”lirka fram” 

var exakt eleven tappat bort sig i materialet för att sedan förklara beroende på elevens uppvisade 

svårighet. Lärarna kan dock inte riktigt bekräfta att de har en viss språklig strategi som de 

använde utan mestadels handlar det om ändrad metodologi – förklara i annan ordning, 

långsammare eller att de kollar av med eleven så att den har hängt med.  

Lärare 2 berättar ett faktiskt exempel hur hen hade tacklat en fråga av slaget ”jag fattar 

ingenting” i klassrummet: 

Så det var […] h*n har ju lite svårt men h*n fattar ju den hära randvinkelsatsen för den 

första delen gick h*n ganska fort igenom. Och så fastna h*n på bisektrissatsen. Och då 

var jag och prata med h*n. H*n är en E-elev. Då var jag och prata med h*n om hur h*n 

ska använda den en gång till för jag tog upp den här med […] att […] du ska dela benen 

med varandra […] asså, ta förhållandet mellan bena […] det uttryckte jag aldrig [i 

genomgången] […] att man ska ta förhållandet mellan […] mellan dom två benen. Då 

kan du ta sträckan men […] men, du ska ta dom som är […] nära varandra så att säga. 

Dom som dela vinkel […] det ska vara samma förhållande på andra sidan. (Lärare 2) 

Hen försöker förklara ett matematiskt samband med hjälp av vardagliga ord som hen hoppas 

att eleven har enklare att ta till sig. Förklaringen som ges kan ha samma innebörd (inte alltid, 

dock, som även framgår i exemplet ovan) men orden som används är informella eller rent 

vardagliga. 

Samma lärare ger även ett annat exempel på hur hen har hjälpt en elev som har haft det svårt 

att förstå. 

”Det var en elev som blev sur på mig en gång. Först så förklara jag på ett sätt och det 

tog inte. Och då förklara jag på ett sätt till och h*n förstod inte, då vart h*n lite 

frustrerad. Och då försökte jag på ett tredje sätt och då förstod h*n och då säger h*n 

åt mig såhär: ”men varför säger du inte så på en gång?” Aa, sa jag, nu har jag förklarat 

på tre sätt, vilken av dom tror du tog? Jag skulle gissa att du tog från första 

förklaringen tog du en pusselbit, och från andra tog du nästa. Så vart den tredje lätt 

för då hade du tre pusselbitar som […] [bidrog till att förstå]. (Lärare 2) 

Hen hade försökt att förklara på ett sätt, sedan på ett annat och till sist på ett tredje sätt tills 

eleven plötsligt sa att hen förstod. Läraren menar att eleven förmodligen hade tagit nytta av alla 

tre förklaringar och hade lyckats pyssla ihop hela bilden med hjälp av alla dessa.  

En annan lärare (Lärare 4) berättar om en annan situation där hen har förklarat 

begreppet ”faktorisering” till en elev: 

Till exempel faktorisering. Vad betyder faktorisering? Då kan man till exempel förklara 

att faktorisering, det betyder att du tar till exempel […] du har en massa äpplen […] fem 

stycken. Istället att du visar dom korgen, du visar ett äpple och säger att du har fem sånna. 

Fem sånna, jag säger. Istället för […] Det betyder faktorisering. (Lärare 4) 
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Även den läraren berättar ett konkret exempel om en elev med hjälp av vardagliga ord. Den 

läraren hade bemött den abstrakta frågan med att konkretisera – istället för att berätta om termer 

och faktorer har hen förklarat det med hjälp av något vardagligt som eleven möjligtvis kan 

relatera till.  

Lärare 1 ger ett annat exempel där hen har förklarat skillnaden på en exponent och koefficient 

med att berätta att hen kan ”ändra strategi som o säga lill-tvåa – det är skillnad på den stora 

tvåan o den där lilla tvåan”. Hen menar att det är viktigt att man inte alltid behöver ta fasta vid 

orden utan man kan helt enkelt hitta ett nytt spår och ”gå in med ett helt annat [sätt att förklara]”. 

Hen väljer att peka på skillnaderna i skrift – hur och var den ena eller den andra siffran skrivs 

beroende på dess funktion i uttrycket.  

Intressant nog nämner lärare 3 formativ bedömning som ett sätt att helt enkelt undvika att 

möta ”jag fattar inte” i klassrummet i så stor utsträckning som möjligt och berättar att hen brukar 

exempelvis slumpa fram elever som ska svara samt att hen uppmuntrar elever att prata matte 

med varandra hela tiden:  

dom samarbetar med en kompis för dom sitter ju och pratar nå sjukt mycket och då 

förklara dom för varann […] alla pratar […] och det tycker jag är stor skillnad mot vad 

[…] ja […] asså att dom sitter en och en och då ska dom räcka upp handen och visa för 

mig vad dom kan. (Lärare 3) 

Det är en viktig skillnad som läraren pekar ut – det är en stor skillnad för eleverna om de pratar 

matematik med varandra eller med läraren. Att öka det första kan påverka att matematikämnet 

inte längre räknas som ett tyst ämne (Skolinspektionen, 2016). 

 

5.2.3 – Lärares åsikter om formellt och informellt matematikspråk 

Enligt lärarna förekommer båda typerna i undervisningssituationer, precis som man kan 

förvänta sig. Åsikterna går dock isär om hur och när dessa ska användas.  

Lärare 1 menar att man ofta använder de formella orden när man introducerar ett nytt avsnitt 

för att senare använda sig ett mer informellt språk när man arbetar vidare med materialet och 

hen menar att ”det ingår ju en massa begrepp som dom också ska kunna. Då kan det ju kännas 

viktigt att man nämner att det är addition”. Läraren säger att både de formella och informella 

orden och uttrycken måste användas eftersom hen ”vill ju inte att dom ska tappa begreppen” 

men menar samtidigt att i vissa situationer kan det ändå vara lägligare med de formella orden. 

Hen berättar: ”när vi pratar liksom vilka regler är okej, till exempel när man pratar om rotuttryck 

liksom. Då kan man säga att det inte är okej att dela om det är addition eller subtraktion in under 

utan det är division och multiplikation och faktorer och faktorisering” eftersom ”det är svårt att 

förklara det på nå annat sätt så dom begreppen kommer ju ganska ofta sådär”. 

Lärare 1 menar dock att det är viktig med en ”balansgång” samt att inte ”krysta in” de formella 

begreppen bara för sakens skull.  

Läraer 3 berättar ett följande exempel: 

Asså, när vi pratade om gränsvärden. När h går mot noll, säger jag ju då. Och så säger 

jag, det vill säga, vi tänker ju att dom där punkterna […] och så visar jag […] dom kryper 

närmare och närmare och närmare varandra […] Asså […] jag skulle ju aldrig få mig att 

sluta meningen med att sägga, asså, det här blir när h går mot noll. Och så bara […] där 
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skulle […] där skulle jag aldrig stanna utan då lägger jag ju till […] asså, x och x plus h 

[…] det betyder att dom punkterna kryper närmare och närmare varann och så har jag 

kanske geogebra […] Jag försöker nog att göra alla men jag tror inte att det är nån lösning 

att hoppa över alla dom svåra orden heller. Asså, då ger man dom ju aldrig möjligheten 

att ta till sig det där […] Hur ska dom kunna bli bra på det om dom aldrig får prata om 

det? (Lärare 3) 

Hen menar att det är viktigt att elever får höra ett språk som de förstår och därför byter hen 

mellan olika formalitetsnivåer och olika sätt att förklara. Språket är viktigt och alla elever ska 

erbjudas möjlighet att utveckla ett fungerande matematiskspråk men läraren tycker inte att det 

kan hända om de inte får höra (och använda det!) i skolan.  

Lärare 4 menar att ”eleven måste få den kopplingen” (mellan olika register) men menar även 

att ”det [informella] behöver dom inte kunna, bara känna sig bekant med” eftersom det lär 

eleverna naturligt när de får prata matematik med varandra. Läraren anser dock att det formella 

språket är viktigare att lära sig eftersom ”vilken matematikbok som helst man öppnar, man kan 

bara se formellt språk därinne” och förklarar att utan det formella ordförrådet handikappar man 

eleverna som vill läsa vidare inom ämnet. Läraren menar även att hen kan använda sig av det 

informella språket ”tills eleven förstår […] när den har förstått då kan jag också kräva att den 

ska lära sig säga rätt”. Läraren menar att det oftast är just i ”skriftlig kommunikation […] 

speciellt i provsituation” då hen förväntar sig att elever ska använda sig av det formella språket. 

Själv, säger hen, använder hen gärna ”i så stor utsträckning som möjligt” ett korrekt språk för 

att elever ska ha möjlighet att höra det användas. Hen anser att ”om dom inte hör det i 

klassrummet […] vars ska dom lära sig det i så fall?”.  

Lärarna i överlag uttrycker att det är viktigt att olika språkstilar blandas. De menar att språket 

ska anpassas till eleverna och deras nivå, vilket även är det som Löwing (2004) och Livers & 

Bay-Williams (2014) poängterar. Lärarna menar även att det informella gärna kan fungera som 

ett arbetsspråk som kan vändas till när en elev har hamnat i svårigheter, medan det formella 

beräknas som ett redovisningsspråk eller ett språk man tar sig till när eleverna förstått konceptet 

som undervisades. Lärarna anser dock att det är viktigt att ha med även de formella begreppen 

i undervisningen eftersom annars kan det hända att eleverna ”tappar” (Lärare 1) dessa helt 

enkelt. 

Det formella och informella kan med fördel användas parallellt så att fler gynnas av 

förklaringarna, uttrycker flera bland lärare. Viktigt att även det formella får finnas med så att 

elever inte tappar begrepp på vägen. Formella måste finnas med eftersom litteraturen använder 

bara det formella språket samt högre matematikkurser på t.ex. universitet förväntas man kunna 

det. Det informella och vardagliga kan även användas till att hjälpa elever komma över den 

första svåra delen i ett nytt koncept om det syns att den tycker att det är svårt – Lärare 4, till 

exempel, menar att speciellt när en elev halkar efter måste språket i undervisningen anpassas 

elevens nivå, men hen undertrycker samtidigt vikten av att växla tillbaka så fort det går. Läraren 

menar att när eleven väl lärt sig grunderna av det som var svårt då kan hen också börja ”kräva” 

av hen att denne ska även använda sig av ett formellt språk. 
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6. Diskussion 
I det avsnittet kommer resultaten och metoden diskuteras samt det ges en avslutande 

kommentar till studien. 

6.1. Språket när lärarna talar till eller talar med eleverna 
Språket som används i undervisningen har en stor påverkan på vad elever kommer att ta med 

sig från den. Elever behöver få bekanta sig med det registret som används i de sammanhang där 

stoffet behandlas för att kunna ta till sig materialet som presenteras. Gibbons (2016) menar att 

det, bl.a., är relationen mellan avsändare och mottagare och vilket kommunikationssätt som 

används som påverkar vilket språkligt register som väljs att använda av de inblandade. De lärare 

som har medverkat i denna studie har antytt att det definitivt är den valda programinriktningen 

och elevernas kunskapsnivå i allmänhet (”relationen”) det som påverkar hur de väljer att 

presentera ett nytt material för eleverna. En upphöjt tvåa kan kallas för en ”lill-tvåa” eller 

faktorisering förklaras med en korg äpplen för att överbygga elevers språkliga 

tillkortakommanden eller göra upplägget mindre abstrakt. Lärarna berättar med flera exempel 

hur väl de försöker anpassa sitt språk för att nå fram till eleverna. Vilket är ju bra, eller? 

Något som verkar påverka lärarnas matematikspråk i klassrumskommunikationen med eleverna 

är ifall lärarna talar till eleverna i form av en monolog eller talar med (antingen med enskild 

elev eller flera samtidigt) eleverna i form av en dialog – 4 av 5 lärare är mest formella under 

helklassundervisningen då de vänder sig till alla elever samtidigt. Det är en situation som kräver 

att kommunikationen är exakt så att alla förstår materialet på samma sätt. 3 av lärare visade en 

stor skillnad i formalitetsnivåer mellan monologen i helklass och resten av lektionsdelar. Med 

andra ord är lärare mer formella i de delar av lektionen som är inövade och ska passa för alla 

elever medan de delar där de har en direkt motpart och det pågår en dialog är mycket mindre 

formella. Språket anpassas till dem som är aktivt deltagande i kommunikationen. Vad händer 

dock om det språket skiljer sig för mycket från det som finns i textböcker eller det som används 

av läraren när teorin presenteras på den vita tavlan? Å ena sidan finns det kravet om att 

undervisningen bör individanpassas för att möta alla elevers behov (Skolverket, 2011a) men å 

andra sidan finns det mål som alla elever förväntas nå, bland annat uppnå en viss 

begreppsförståelse och kunskap om det ämnesspecifika språket (ibid.). 

I styrdokumenten betonas vikten av ett korrekt språk på ett antal ställen. Begreppsförmåga, 

problemlösningsförmåga, resonemangsförmåga och kommunikationsförmåga har speciellt en 

explicit koppling till språket som används inom matematikämnet. Från intervjusvaren i denna 

studie kan man dra slutsatsen att, även om en del ser språket som viktig faktor i lärandet och är 

ganska medvetna om vilka ord de väljer att använda mer specifikt när de t.ex. presenterar ett 

nytt material, är det en del som inte riktigt är på det klara med vad de egentligen gör när de 

väljer hur de ska förklara något till eleverna. Lärare säger även att det kan liknas vid en slump 

att man väljer just det rätta sättet att förklara något på just för den aktuella eleven (”Och du vet 

aldrig vad som fastnar” Lärare 2). Två av lärare beskriver situationer där de har förklarat något 

till en elev på flera olika sätt för att till slut hitta ett sätt som fungerar. Ingen av lärarna har dock 

beskrivit någon konkret språklig strategi som skulle kunna användas som en ledning i en sådan 

situation och som skulle kunna indikera en medvetenhet i valet av förklaringsmetod hos lärarna. 

Mycket tyder på att lärare gör som de alltid har gjort och tänker i huvudsak på att materialet ska 

fram till eleverna (”jag tänker bara att jag ska förklara det” Lärare 2) och att ”huvudmålet är att 

elever ska fatta” (Lärare 1) men det blev dock osäkert om det handlade om en förståelse eller 
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en färdighet som det menades. Menas det dock att de svåra begreppen kan bortses ifrån för att 

elever ska lära sig räkna enligt ett antal fasta algoritmer då kan varken t.ex. begreppsförmågan 

eller kommunikationsförmågan utvecklas hos elever till en nivå som krävs av styrdokumenten. 

Om området som materialet täcker är mer än eleven kan hantera, ens med stöd av läraren, är ett 

förenklat språk och arbetssätt absolut ett välkommet inslag. Men om arbetssättet signalerar 

eleven lärarens låga förtroende kommer det spridas även till eleven (Gibbons, 2016) vilket kan 

resultera att eleven slutar försöka. Enligt den sociokulturella teorin för lärande krävs det både 

hög stöttning som hög kognitiv utmaning för att lärande ska ske (Gibbons, 2016; Säljö, 2014) 

och frågan bör ställas om ett mycket förenklat språk verkligen kan tillgodose dessa krav å ena 

sidan. Exempelvis kan man se det hos Lärare 2 (hos andra lärare var skillnaden inte lika stor) 

som använde formella ord ca fyra gånger mer frekvent under sin genomgång i jämförelse till 

hens enskilda samtal med eleverna och undras bör om elevers lärande verkligen gynnas av att 

det finns två olika register som används vid sidan om varandra i klassrummet. Å ena sidan finns 

det risk att elever förlorar kopplingen mellan det formella och det informella matematikspråket 

där det formella är något som måste pluggas i för att få A på ett prov medan det andra kan man 

använda sig av när man arbetar med matematiken. En liknande uppdelning kunde man tyda hos 

några av lärare (bland annat Lärare 1 och 4) och därför är det inte alltför långsökt att misstänka 

en liknande uppfattning hos eleverna. Å andra sidan kan man nog lita på att lärarna via sin 

profession verkligen försöker göra sitt bästa och anpassa språket till de behoven som finns i 

klassrummet utan att tappa sikten på målet, för, precis som flera av dem intervjuade lärare 

uttryckte, man försöker på olika sätt tills man hittar ett sätt som fungerar (Lärare 1, 2 och 5).  

 

6.2. En stark vilja bland lärare att hjälpa 

Forskningen håller delvis i linje med lärarna och anser att i lektioner ska användas ett språk 

som inte bara är korrekt men även ”uppfattbart för eleverna” (Löwing, 2004) och ”möjliggör 

en god kommunikation med alla elever” (ibid., min kursivering). Frasen alla elever inkluderar 

även dem som inte har en fullt utvecklad begreppsapparat än och som kanske behöver stödet i 

form av vardagliga uttryck och/eller olika konkretiseringar som de faktiskt kan förstå just då. 

Viktigt just då är komma ihåg Skollagen som poängterar utvecklingen ”så långt som möjligt 

enligt utbildningens mål” (SFS 2010:800) vilket betyder att elever alltid ska uppmuntras 

utveckla sitt ordförråd och sin förståelse av matematikämnet i övrigt. Om inte lärare visar att 

de har hög förtroende till vad elever kan klara av till slut då kommer utvecklingen hos de elever 

som inte får tillräckligt med stöttning stagnera.  

En viktig aspekt vars väsen inte riktigt täcks av de förmågorna som beskrivs av Skolverket är 

abstrakthet av matematiken. Abstrakta fenomen kan förstås enbart med hjälp av god språklig 

förmåga (Karlsson & Kilborn, 2015) som gör att det abstrakta blir helt enkelt begripbar. 

Speciellt elever som saknar gott språkligt stöd hemifrån behöver få det i skolan (Löwing, 2004; 

Karlsson & Kilborn, 2015) och där är lärarna nyckelfigurer (Hansson, 2011). Ett förenklat språk 

och/eller ett språkbruk som inte stödjer kunskapsinhämtning kan vara förödande för dessa 

elever. Definitivt relevant är i den diskussionen lärarnas förutfattade meningar, exempelvis om 

elevernas förkunskaper och deras valda programinriktning i gymnasieskolan, och hur dessa 

påverkar hur de väljer undervisa dessa elever. Utan rätt lärarstöd kommer elever som anses vara 

svagare (men kanske inte är det) nå taket i sitt lärande snabbare än andra som blir undervisade 

på en nivå som motsvaras deras kunskaper. Man kan ju dock undra om en lärare alltid har 
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möjlighet att anpassa sitt sätt att tala om ämnet till precis varje individ i klassen när både elevers 

förkunskaper, tiden som finns för undervisningen och andra resurser är faktorer som man måste 

räkna med.  

Lärarna som deltog i studien visade en stark vilja att lära elever matematik. De förklarade att 

de gärna försöker på många olika sätt när de ser att en elev inte riktigt kan hända med i 

undervisningen och att de försöker variera språket för att, för det första, nå så många som 

möjligt, och, för det andra, stödja elevers språkutveckling med att använda olika register. 

Lärarna ansåg också att det informella språket kan ha sina fördelar när man arbetar, en åsikt 

som stöds även av Skolverket (”alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de 

behöver” SFS 2010:800, min kursivering) samt av forskning (Löwing, 2004; Karlsson & 

Kilborn, 2015), men det formella är även det en nödvändig del, speciellt med tanke på elevernas 

eventuella vidareutbildning eller kommande arbetsuppgifter samt att läroböckerna i 

matematiken innehåller till stor del just det. Undervisningen ska anpassas till de elever som 

lärarna faktiskt har i klassrummet och det har alla lärare uttryckligen sagt att de följer detta. 

Lärarna var dock inte riktigt överens med om när och hur mycket det formella eller det 

informella språket ska användas i undervisningen men menar alla att båda ska finnas med som 

en naturlig del (”man ska inte krysta in det” Lärare 1). Även andra lärare menar att de varvar 

gärna det formella med det informella för att kopplingen dem emellan ska bli klart för eleverna 

men, till viss del oense, menar dock att det formella är det som det ska strävas mot. ”Hur ska 

de kunna bli bra på det om de aldrig får prata om det” menar Lärare 3, och det finns en bra 

poäng i det. Man behöver få möjlighet att öva in en färdighet (också en språklig färdighet!) för 

att man ska kunna bli bra på det men för att det ska kunna hända måste lärarna först bli medvetna 

om vad de gör, egentligen, när de undervisar.  

 

6.3 Metoddiskussion 
Syftet för detta arbete var delad i två separata delar och det användes två olika metoder – 

deltagande observationer och kvalitativa intervjuer – för att uppfylla det. 

Den första forskningsfrågan - I vilken utsträckning använder lärarna det formella respektive 

det informella matematikspråket i sin undervisning?- indikerar att data behöver samlas i 

klassrummet där undervisningen pågår. Just observationer räknas som en av de ”mest givande 

metoden i den typen av arbete som gäller undervisningsprocessen och lärares och elevers 

beteende” (Johansson & Svedner, 2010, s. 41). För att minska risken för fel vid datainsamling 

användes det en diktafon och ett särskilt observationsprotokoll som fylldes i manuellt under 

lektionens gång. Inspelningarna transkriberades i hela sin längd för att underlätta arbetet med 

datamängden. 

 

Datainsamlingen gjordes dock inte helt utan påverkan på de lärare och elever som deltog i 

studien eftersom metoden som valdes var ”deltagande observation”. För att minska denna 

påverkan försökte jag sitta still vid ett bord längst bak i klassrummet under observationerna för 

att elever skulle ha lättare att glömma bort mig med en förhoppning att om eleverna gjorde det 

så skulle läraren också göra det i sin tur. ”Deltagande observation innebär att man finns med i 

rummet och gör iakttagelserna som passiv deltagare i arbetet” (Johansson & Svedner, 2010, s. 

49) och det är inte så mycket egentligen att göra åt det om man vill observera en verksamhet. 
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Försök har gjorts för att minska påverkan på dem som observeras, bl.a. med att full beskrivning 

av syfte skickas inte ut till lärare utan de fick en vag beskrivning att studien handlar om språk 

och matematik. Även anonymiseringen gjordes i detta syfte. Det finns dock inget sätt att helt få 

bort observeraren från rummet. 

 

Observationsprotokollet (bilaga 3) som sammanställdes i anslutning till observationerna var en 

stor hjälp för att kontrollera vad som sades eller gjordes under lektionerna samt att justera 

tidslinjen. Bell & Waters menar att det är tre saker som är viktiga: vad, hur och varför (2016), 

men även om frågorna är enkla finns det svårigheter vid kvalitativ forskning som man inte kan 

komma ifrån. I kvalitativ forskning studeras saker i en miljö som är naturlig för dem och det 

görs ett försök att göra dessa begripliga och analysbara (Ryen, 2004). Ingen standardmetod 

finns som alltid fungerar och eliminerar påverkan av mänsklig aktivitet. 

 

I studien gjordes en del antaganden för att hantera datamängden, bland annat klassificerades 

analysenheter (ord och fraser med matematisk innebörd) som formella, informella eller 

vardagliga baserad på listan med matematiktermer, sammanställd av Mouwitz & Kiselman 

(2008). Resultatet hade kunnat bli annan ifall uppdelningen gjordes på ett annat sätt (exempelvis 

hade man kunnat använda det aktuella avsnittet i matematikboken, som klassen använde, som 

en mall för det formella språket). Det vore intressant att se ifall någon annan studie kommer 

fram till ett liknande resultat med hjälp av en klassificering baserat på något annat än det som 

användes här. 

 

Den andra forskningsfrågan: på vilket sätt anser de undervisande lärarna att det formella 

språket respektive det informella språket bör användas i undervisningen? besvarades med hjälp 

av semistrukturerade intervjuer med lärare. Fördelen med den sortens intervju är öppenhet – 

det finns möjlighet att anpassa frågorna efter situationen och personen som intervjuas samt 

ställa följdfrågor (Johansson & Svedner, 2010) för att locka fram spontana svar och reaktioner. 

I denna studie var endast frågeområdena bestämda innan intervjuerna vilket jag upplevde som 

både fördel och nackdel. Det var en fördel att kunna ställa frågor utifrån situationen och 

riktningen på konversationen men det var även en stressfaktor eftersom jag inte hade genomfört 

någon intervju av det slaget tidigare. Jag fick dock möjlighet att testa frågorna på en kurskamrat 

varefter ett par frågor korrigerades något. 

 

Något som kan ha haft en påverkan på det slutgiltiga resultatet är valet av den slutgiltiga 

urvalsgruppen. Det var endast fem lärare som medverkade och alla resultat som erhållits genom 

studien kan kopplas endast för dessa fem. För att med säkerhet kunna bestämma hur lärares 

klassrumskommunikation ser ut i verkligheten behövs det genomföras studier som är mycket 

mer omfattande, studerar fler lärare och följer deras arbete under en längre tidsperiod än det 

som var genomförbart i det fallet. 

 

Även analysmetoden har påverkat då det bortsågs från en del data som t.ex. lärares uppläsning 

av algebraiska uttryck, siffror o.d. Även i den delen av datamängden finns det både formella 

och informella ord och begrepp som kan identifieras och kategoriseras för att få en mer helhetlig 

bild av lärares språkanvändning. I analysen hade man även kunnat sammanräkna informella 
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och vardagliga uttryck eftersom det tidvis är en väldigt subjektiv gräns mellan dessa två grupper 

av ord och fraser. En överlappning som nämns av Skolverket (2016) och som definitivt kan ge 

ett annat resultat om en annan tolkning av dessa kategorier tillämpas än det som använts i denna 

studie. 

Till sist, även en annan datainsamlingsmetod hade kunnat ge en helt annan bild på lärares 

uppfattningar om matematikspråket, exempelvis en enkätundersökning som kunde ha nått ut 

till fler lärare och/eller en mer djupgående kvalitativ intervju hade möjligtvis kunnat visa ett 

mer övertygande mönster i datamaterialet. Även elever kunde ha tillfrågats för att få en mer 

djupgående förståelse på hur lärarnas kommunikation upplevs av dem.  

 

6.4 Resultatdiskussion 
Resultatet från detta arbete kan inte på något sätt räknas som generellt gällande för alla lärare i 

Sverige eller inte ens för alla lärare i matematik på gymnasienivå i Sverige eftersom 

urvalsgruppen endast innehöll fem personer. Resultaten kan dock med fördel användas som ett 

diskussionsunderlag för att öppna upp för vidare och större studier om lärares språkanvändning 

i klassrummet eftersom det har kunnat visas här dels att en del lärare faktiskt använder olika 

språkliga register beroende på vilken aktivitet som pågår i klassrummet och dels att inte alla 

lärare är så medvetna om sin egen språkanvändning som de borde vara med tanke på att språket 

är deras främsta verktyg.  

Resultaten som erhållits verkar även rimlig då det beskriver, precis som exempelvis Bergsten 

& Larsson (2016) fann i en liknande studie att det finns en variation i lärares språkbruk och att 

lärare är mer benägna att använda det formella språket framför tavlan än vid t.ex. enskilda 

samtal med eleverna. Resultaten är dock inte helt jämförbara eftersom Bergsten & Larsson 

delade begreppen endast till matematiska eller vardagliga samt att de koncentrerade bara på ett 

litet urval av dessa begrepp. Bergh, Johansson och Kennvik (2009) använder, på ett liknande 

sätt, bara två kategoriseringar av ord och begrepp – de klassificerar dessa som korrekta och 

inkorrekta matematikord. I deras klassificering ingår båda informella och vardagliga orden 

bland de inkorrekta orden. Resultaten är dock (i alla fall delvis) jämförbara eftersom även de 

kunde konstatera att lärarna gjorde olika beroende på om de stod framför klassen och talade till 

alla elever samtidigt eller om de pratade med en ensam elev. Bergh, Johansson och Kennvik 

(2009) hade även en andra del som undersökte lärares inställning till språklig korrekthet med 

att bl.a. diskutera varför de tyckte att det var viktigt att arbeta med korrekta begrepp. Precis som 

i det här arbetet fann de att lärarna var både medvetna om styrdokumentens krav och kände sig 

att det är viktigt i sig (2009).  

Lärarnas medvetenhet om sin språkanvändning behöver ökas eftersom det har en stor påverkan 

på eleverna och deras studieresultat. En relation som bl.a. Sandberg (2007) visade vara 

avgörande för elevers engagemang och därmed även för deras studieresultat. I detta arbete har 

det visats att vissa lärare inte alls är medvetna om vilka ord de använder eller borde använda 

för att presentera ett visst material eller varför en strategi har fungerat men inte en annan. Det 

fanns också en tendens för lärarna att använda ett mer informellt och vardagligt språk vid dialog 

med elever än de gjorde när de höll en genomgång. Det kan bli problem för de elever som inte 

har ett starkt språk hemifrån, å ena sidan, men det kan också vara en fördel å andra sidan, 

eftersom många elever behöver ett enklare språk, i alla fall i början. För att öka måluppfyllelsen 

i skolan och öka lärares medvetenhet behövs det fler (och mer omfattande!) arbeten som har 



 
 

31 
 

sitt fokus i hur just lärare använder sitt språk eftersom det är det som för vidare matematiken 

till eleverna.  

 

6.5. Avslutande kommentarer 
Som lärare har man ett ansvar att planera och genomföra undervisningen på ett sätt som gynnar 

alla elever. Det betyder att anpassningar av olika slag bör förekomma för att det ska vara 

möjligt. Lärarna som deltog i studien hade alla olika tankar kring vad och hur ska läggas fram 

till eleverna för att de ska gynnas mest av det. Det som jag saknade dock var en övertygelse 

bakom deras språkliga val. Bara en av lärarna (Lärare 3) berättade att hen arbetar medvetet med 

elevernas matematikspråk och att hen även har inkluderat listor med matematiska glosor i 

studiematerialet för eleverna att använda sig av! Det är en brist på medvetenhet som, om den är 

verklig i hela lärarpopulationen, behöver utbildas bort fortast möjligt. 

Lärare behöver känna en självsäkerhet i utövandet av sin profession. Lärarna ska med hjälp av 

sin egen och kollegornas erfarenhet samt med stöd av aktuell forskning kunna identifiera de 

lämpligaste metoderna för undervisning. Men inte bara det, utan även kunna motivera sina val 

utifrån det och inte lämna något sådant åt slumpen. Till dess är det kanske gloslistor det som 

är svaret? Eller i alla fall en del av svaret. Språket är byggstenar för kunskapen – men hur ska 

man bygga något stabilt i samråd med andra när man inte använder likadana stenar?  
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Bilaga 1 Informationsbrev som skickades ut till medverkande lärare 
 

Hej! 

Jag heter Karin Loite och studerar till gymnasielärare i matematik vid Umeå Universitet. Jag har precis 

påbörjat mitt examensarbete i denna termin och i det ingår också ett större arbete där vi samlar in 

empiri för senare analys. 

Några ord om det pågående arbetet: jag har valt att skriva mitt arbete om hur språket används i 

matematiklektioner och hur lärarna kommunicerar med eleverna. Fokus ligger alltså på läraren och 

det som eleverna gör eller säger kommer således inte att vara en del i arbetet mer än bara för 

kontextens skull då det kan vara relevant. 

För att kunna samla empiri för studien skulle jag vilja observera under vecka 8, 9 och 10 ett antal 

matematiklektioner (en lektion per deltagande lärare) och även kunna ha ett kortare samtal på max 

20 min med dig som undervisar direkt efter lektionen eller i alla fall någon gång under samma dag. 

Lektionen ska inte vara ett provtillfälle.  

Om du som undervisar i matematik väljer att delta: välj gärna ut 2-3 lektionstillfällen som du tycker är 

passande och mejla de tiderna till mig.  Jag kommer då höra av mig vilken av dem som jag har 

möjlighet att besöka för att få in så många observationer som möjligt under den så pass korta tid 

som vi har för att samla in data.  

De lärare som väljer att delta kommer få mer ingående information om mitt arbete om så önskas och 

de har även rätt att, när som helst under studiens gång, avbryta sitt deltagande. Ingen personlig 

information kommer att publiceras och all insamlad material (anteckningar, inspelningar) kommer att 

förstöras när examensarbetet är färdigskrivet och blivit godkänt. Mer om god forskningssed kan läsas 

på Vetenskapsrådets hemsida (www.vr.se). Den godkända examensarbeten kommer att vara en 

offentlig handling och kan då läsas av allmänheten.  

Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig via mejl – kalo0014@student.umu.se – 

eller telefon – 076-5679803.  

 

Jag ser fram emot ert deltagande och samarbete under de kommande veckorna! 

 

Mvh 

Karin Loite 

  

mailto:kalo0014@student.umu.se
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Bilaga 2 Underlag för intervjuer 
 

Material till intervjuer 

1. När du ska planera en genomgång, hur brukar du tänka kring ord och begrepp – brukar du 

planera olika beroende på elevgruppen t.ex.? Vilka andra faktorer kan påverka hur du väljer 

gå igenom det nya avsnittet? 

2. Tänk på en situation där en elev har lyft handen direkt efter en genomgång och 

har sagt ”jag fattar ingenting av det du sa”; kan du kort beskriva en (språklig) strategi 

som du själv har använt dig av när du har pratat med eleven därefter och som har 

fungerat bra? Vilka anpassningar/ändringar har du gjort för att nå just den 

eleven? Varför fungerade det, tror du? Vad exakt kan ha bidragit till att det fungerade 

bra? 

3. Språket i matematiken kan grovt delas in i tre kategorier – det finns de formella begreppen, 

de informella (vardagliga) begreppen och sedan finns det ju symboler. Fokus i arbetet: 

formella begrepp och de vardagliga begreppen. 

Vad tycker du, kan det finnas situationer då de ena bör användas mer än de andra? När kan 

det vara befogat att använda ett mer vardagligt språk eller mer formellt språk? Varför? Ge 

gärna exempel på en eller ett par sådana situationer! 

 

Syfte och frågeställningar att få svar till: 

Syftet med detta arbete är att få fördjupad kunskap om lärarnas språkanvändning i 

undervisningen inom ämnet matematik samt om deras medvetenhet om sina val av 

begrepp i undervisningen.  

1. I vilken utsträckning använder lärarna det formella respektive det informella 

matematikspråket i sin undervisning? 

2. På vilket sätt anser de undervisande lärarna att det formella språket respektive det 

informella språket bör användas i undervisningen? 
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Bilaga 3 Observationsprotokoll 

Observationsprotokoll Datum: 

Tid:    Lärare: 

Antal elever i gruppen:   Program och årskurs: 

  

Lärobok och avsnitt samt annat material:  

Lektionsinnehåll: Typ av 
aktivitet 

Tidslinje 

   

 


