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Klyftan mellan lågpresterande och 

högpresterande elever i matematik växer och 

skillnaderna uppstår främst mellan elever med 

olika sociala bakgrunder samt olika språk 

(Skolverket, 2016). Elevers språkliga förmågor är 

något som anses viktiga att utveckla i svensk 

skola (Skolverket, 2018) och därför bör alla lärare 

arbeta språkutvecklande i samtliga ämnen. Syftet 

med studien är att bidra med kunskap om hur det 

språkutvecklande arbetet i matematik möjliggörs 

i årskurs 3 respektive årskurs 6. För att uppfylla 

syftet har matematiklärare intervjuats. Studien 

grundas i den sociokulturella teorin där fokus 

ligger på att språkutveckling sker i sociala 

samspel. Resultatet av studien visar hur 

matematiklärare arbetar språkutvecklande och 

använder sig av metoder såsom stöttning, 

matematiska texter, lärobok och enskilda 

utmanande uppgifter. Det framkom även vad 

lärarna anser om sitt uppdrag att utveckla elevers 

språk och att det finns flertalet faktorer som 

påverkar undervisningens kvalitet. Slutsatsen av 

studien är att det språkutvecklande arbetet i 

matematik möjliggörs genom att matematiklärana 

anser att de har ett viktigt uppdrag, om de har de 

möjligheter i verksamheten som behövs och 

använder sig av gynnsamma språkutvecklande 

arbetssätt. 

 

 

The gap between the underperforming and the 

high performing Swedish pupils in mathematics is 

growing and the differences appear mainly 

between the pupils with different language and 

social backgrounds (Skolverket, 2016). Pupils’ 

linguistic skills are considered most important in 

the Swedish school system (Skolverket, 2018) 

and therefore are all teachers obliged to work with 

language development in their subjects. The 

purpose with the study is to contribute with 

knowledge of how working with the development 

of language in mathematics is enabled in grade 3 

and 6. Mathematics teachers for pupils in grade 3 

and 6 were interviewed to fulfill that purpose. The 

study is based on the socio-cultural theory where 

the focus is on that the teacher together with the 

pupils creates an education where the language 

develops in social interaction. The result of the 

study reveals that mathematics teachers in grade 

3 and 6 are working with development of 

language in mathematics and utilize methods such 

as individual support, mathematical texts, 

textbook, and challenging assignments for 

individuals. It was  revealed how teachers view  

their task to develop pupils’ language and there 

are multiple factors that affect the quality of 

teaching. The conclusion of the study shows that 

the language development in mathematics is 

enabled through the teachers who believe they 

have an important role if they have the 

opportunities that are necessary and use favorable 

ways to work with.
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1 Inledning 

Ett utvecklat matematiskt språk anses vara en rättighet för alla samhällsmedborgare och en 

förutsättning för att kunna ta del av den samhälleliga utvecklingen. Matematiska 

färdigheter ska ge människor de förutsättningar som behövs för att kunna fatta vardagsnära 

beslut som är välgrundade och ger möjlighet att delta i samhällets beslutprocesser 

(Skolverket, 2018). Enligt läroplanen från 2011 ska språket erhålla en framträdande roll i 

undervisningen och alla elever ska få rika möjligheter att utveckla sin språkliga förmåga i 

alla ämnen (Skolverket, 2012). I matematikämnets kursplan beskrivs det att elever bör ges 

möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, resonera, argumentera och redogöra 

för olika matematiska teser, resultat och frågeställningar (Skolverket, 2018). För att kunna 

göra det behöver elever utveckla ett specifikt matematiskt ämnesspråk genom den 

undervisning de möter.   

 

Vart tredje år genomför The Organisation of Economic Co-operation 

and Devolopment (OECD) och Programme for Internationals Student Assessment (PISA), 

kunskapstest i bland annat matematik. I Sveriges resultat finns det en stor klyfta mellan 

hög- och lågpresterande elever (Skolverket, 2016). Resultaten visar att skillnaderna främst 

uppstår mellan de elever med olika sociala bakgrunder och de som har svenska som 

andraspråk (ibid).  Skolor består idag av en stor mångfald av elever med olika sociala och 

kulturella bakgrunder. Därför behöver skolverksamheten fokusera på att utveckla språkliga 

förmågor eftersom de är betydelsefulla för att elever ska utveckla tillräckliga matematiska 

kunskaper (Cummins, 2017).  Varje år genomförs det även nationella prov i matematik av 

årskurs 3 och årskurs 6. Proven är uppdelade i tre större delar, två skriftliga och en muntlig 

(Skolverket, 2019b). 

 

I en tidigare litteraturstudie (Engström & Krusell, 2018) beskrivs vilka 

språkutvecklande arbetssätt forskning lyfter fram som gynnsamma och därför är jag 

intresserad av hur de används i klassrummen. Jag vill i min intervjustudie med 

utgångspunkt i den sociokulturella teorin bidra med kunskap om hur det språkutvecklande 

arbetet möjliggörs i matematikundervisningen. Det ämnas göra genom att undersöka hur 

lärare ser på sitt språkuppdrag, vad de anser möjliggör en lyckad språkundervisning och 

hur lärarna beskriver att de arbetar med språkutveckling i sin undervisning. 
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2 Bakgrund 

I kapitlet nedan följer centrala begrepp för att underlätta förståelse för studien. 

Först beskrivs det matematiska ämnesspråket (2.1) och vad det står om området i 

styrdokumenten (2.2). Vidare redogör tidigare forskning kring språkutvecklande arbetssätt 

(2.3) och språkutvecklande förhållningssätt i (2.4). Kapitlet avslutas med en beskrivning 

av den sociokulturella teorin (2.5).  

2.1 Ämnesspråk  

Eftersom Sverige blivit allt mer mångkulturellt de senaste åren måste undervisande lärare 

på skolor bli bättre på att stötta elever med olika sociala bakgrunder. Med det som grund 

är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt nödvändigt i alla ämnen för att ge elever 

likvärdig skolgång. För att kunna utveckla ämneskunskaper behövs det ett utvecklat 

ämnesspråk. Varje ämnesspråk är unikt och bör läras in i specifika kontexter i varje ämne 

(Skolverket, 2012).   

Språket är ett viktigt fundament som behövs för att utveckla ett fungerande matematiskt 

tänkande då det är grundläggande för att skapa mening och en förståelse 

(Vukovic & Lesauxs, 2013). Matematikens ämnesspråk, matematikspråket, har sin grund 

i ett vardagsspråk som innehåller matematiska begrepp och en mängd symboler. Det 

matematiska ämnesspråket är precist, kortfattat och innehåller få utfyllnadsord. Därför 

betonas det att elever ska ges möjlighet att lära sig de innehållsrika begreppens betydelse. 

För att elever ska kunna kommunicera och uttrycka sig på ett fungerande sätt i matematiken 

måste de få chans att utveckla sin språkliga förmåga och det är där lärares språkliga arbete 

tar vid (ibid).   

Det poängteras att lärare bör tänka på den ämnesspråkliga utvecklingen i sin 

lektionsplanering inför lektioner. De bör inte endast fokusera på grammatik och språkets 

struktur utan även på ämnets innehåll och relationen mellan kontexterna elever möter i 

klassrummet (Gibbons, 1998). En faktor som betonas i forskning för att elevers 

matematiska språk ska utvecklas är att matematiklärare har en förståelse för hur språket 

kan utvecklas genom specifik undervisning och hur nödvändigt språket är för att skapa 

lärande (Cummins, 2007; Vukovic & Leasux, 2013). Lärares kunskaper om det svenska 

språkets struktur poängteras för att kunna förklara matematiska fenomen och begrepp. För 
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att arbeta både språk- och kunskapsutvecklande måste lärare anamma det tankesätt där 

både språket och de matematiska kunskaperna får en lika central del och arbeta med dem 

parallellt (Norén, 2015).   

När ämnesspråk används som begrepp i den kommande studien är det just det matematiska 

ämnesspråket som är i fokus.  

2.2 Styrdokument 

Skolverket betonar att det inte är tillräckligt för elever att tillägna sig faktakunskaper i de 

olika ämnena. Matematikämnet i skolan är kommunikativt och matematikspråket är något 

som används flitigt i vardagen (Skolverket, 2017). I den undervisning elever möter i skolan 

ska de ges möjlighet att utveckla förmågan att kunna formulera och lösa problem, resonera 

och använda olika uttrycksformer när de kommunicerar om matematik på lämpligt sätt 

(Skolverket, 2018). Det är därför inte tillräckligt att en elev endast kan genomföra olika 

beräkningar, utan eleverna behöver dessutom en förmåga att resonera angående metodval, 

rimlighet och att kunna kommunicera sitt resultat (ibid). Elever behöver utveckla sin 

språkliga förmåga inom matematik och det görs genom att de ges möjligheter att 

kommunicera genom både tal och skrift samt med andra ämnestypiska uttrycksformer, 

exempelvis symboler, grafer och tabeller. Om elever ska kunna visa sådana kunskaper 

måste de utveckla ett matematiskt ämnesspråk och språkliga strategier för att kunna 

anpassa sitt språk utifrån ändamålet (Skolverket, 2017). Lärares uppdrag är att förhålla sig 

till de nationella kunskapskraven, vilka till stor del består av språkliga kunskaper (Bilaga 

3).  Språkets betydelse för elevers lärande betonas i olika delar i läroplanen (Skolverket, 

2012). I Läroplanens första del värdegrund och uppdrag lyfts det att skolan har som 

uppdrag att lyfta elevers språkliga kompetens. Ytterligare poängteras att språket hör till 

elevers identitetsutveckling vilket även det är ett av skolans övergripande mål. Skolan har 

också ett ansvar och uppdrag att stötta elever till personlig utveckling för att bli fungerande 

samhällsmedborgare och av den orsaken är ett utvecklat språk centralt (ibid).   

I läroplanens andra kapitel Mål och riktlinjer lyfts språket och elevers rätt till att få 

möjlighet att utveckla alla sina språk. Majoritetsspråket i Sverige är svenska och därav 

gäller målen och riktlinjerna främst elevers utveckling av det svenska språket. Men 

forskningen betonar att elever ska uppmuntras till att använda alla sina språk för att 

utveckla ämnes- och språkkunskaper. Uppmuntran från lärare ger även elever insikt i att 
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olika språk har varierande strukturer vilka kan leda till språkliga misstag som är en naturlig 

del i språkutvecklingen. Att behärska olika språk har en avgörande betydelse oavsett om 

elever ska vidare ut i arbetslivet eller för fortsatta studier. Språkets centrala roll i 

styrdokumenten är enligt det första målet i det andra kapitlet att skolan ansvarar för att 

varje elev efter sin skolgång kan använda det svenska språket i både tal och skrift (ibid).    

2.3 Språkutvecklande arbetssätt   

I följande avsnitt kommer gynnsamma språkutvecklande arbetssätt för lärare, enligt 

tidigare forskning, att beskrivas.   

2.3.1 Stöttning   

Ett begrepp vilket ofta tas upp vid diskussion om språkutvecklande arbetssätt är stöttning. 

Syftet med stöttning i undervisningskontexter är att lärare på olika sätt bör hjälpa elever 

att utveckla ny ämneskunskap och ett fördjupande resonemang (Banse, Palacios, Merritt 

& Rimm-Kauffman, 2017; Gibbons, 1998). Det handlar om att bygga en bro mellan elevers 

nuvarande matematiska nivå och den nya önskade kunskapsnivån.  I 

matematikundervisningen kan stöttning skildras på olika sätt. En form av stöttning är att 

lärare lägger stort fokus på att vara tydlig i sina frågor och ger elever gott om tid att 

svara (McNeil, 2012; Viesu & Oliveira, 2012). Lärare kan dessutom bryta ner en fråga i 

flera delar genom att ställa så kallade assisterande frågor för att bygga upp en förståelse 

för fenomenet i undervisningen. Lärare stöttar även elever genom att ge dem möjlighet att 

höra sina egna tankar och frågor genom att lärare repeterar elevers yttranden och 

formulerar dem matematiskt korrekt. Det stödjer nämligen elevers språkutveckling att få 

höra det specifika ämnesspråket i klassrummet (Gibbons, 1998). En annan strategi för 

stöttning kallas för tyst kommunikation (McNeil, 2010). Tyst kommunikation fokuserar på 

de fysiska objekt en lärare kan använda sig av i klassrummet för att stödja elever till 

förståelse för fenomen och begrepp i matematiken, exempelvis bilder och 

Whiteboarden.  De presenterade strategierna ovan går i linje med det sociokulturella 

perspektivet genom att individer lär sig och hjälps framåt i sin utveckling av varandra 

(ibid).  
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2.3.2 Utmanande uppgifter  

Elever behöver arbeta med uppgifter där språket har en central roll. De uppgifter där elever 

behöver interagera, i exempelvis grupper, leder ofta till positiva resultat och att elever når 

längre kunskapsmässigt än vad de hade gjort på egen hand (Gibbons, 1998). Enskilt arbete 

i en lärobok och med arbetsblad leder inte till att eleverna utmanas kognitivt (Wedin, 

2010). Problemlösningar eller gruppuppgifter är exempel på uppgifter som anses vara 

kognitivt utmanande för elever (Vukovic & Lesaux, 2013). Då ges elever möjlighet att 

argumentera, resonera och uttrycka sig matematiskt. Kognitivt utmanande uppgifter i 

matematik kännetecknas av att de tränar elever på att uttrycka sig, förstå olika 

representationer och leda till att förstå matematiska koncept på djupet (ibid). När elever får 

förklara för klasskamraterna, i exempelvis diskussioner, skapas en kognitiv utmaning 

vilket gynnar både språk- och kunskapsutvecklandet (Gibbons, 1998).  

2.3.3 Matematiska texter   

Begrepp och ämnesspecifikt språk i texter är centralt att ha med i matematikundervisningen 

(Vukovic & Lesaux, 2013; Rezat & Rezat, 2017). Matematiska ämnestexter innehåller 

specifika begrepp och strukturer, elever behöver lotsas in i de texterna eftersom de ofta 

orsakar svårigheter. Det betonas därför att en matematiklärare har kunskaper om begrepp 

och struktur (Bernardo, 2002). 

Svårigheter i matematiska problem påverkas, enligt Bernardo (2002), av elevers 

språkkunskaper och att de elever som möter dem på sitt andraspråk1 har störst bekymmer. 

Texternas svårighetsgrad stiger när mängden betydelsebärande begrepp ökar. I aritmetiska 

textuppgifter, beräkningsuppgifter, behöver elever mer förståelse av orden än av siffrorna 

oavsett om de är skrivna på deras första- eller andraspråk. Elever behöver utveckla 

färdigheter i att både läsa och skriva matematiska texter. Lärare kan utveckla en förståelse 

hos elever genom att rita och tänka högt när hen själv bearbetar en text (ibid). Elever har 

benägenhet att ta efter sin lärare och därför betonas det att lärare bör vara en förebild för 

eleverna och använda ett korrekt matematiskt språk. Genom att låta elever möta och få 

                                                      
1 I språkdidaktiska sammanhang brukar man skilja på första- och andraspråk. Det språk barn får med sig 

från föräldrarna benämns som förstaspråket. Lär individer sig sedan fler språk när förstaspråket redan är 

etablerat utvecklas ett andraspråk.  (Axelsson, 2010). 
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höra det matematiska språket flertalet gånger lär de sig att våga använda det själva samt 

förstå innebörden (Gibbons, 1998).  

2.4 Språkutvecklande förhållningssätt  

I avsnittet kommer språkutvecklande förhållningssätt, enligt tidigare forskning, att 

redogöras.  

2.4.1 Frågeformuleringar  

Lärare bör vara intresserade av att genom frågor skapa diskussioner och samtal i 

klassrummet (McNeil, 2010). De typer av frågor lärare använder sig av i sin undervisning 

har betydelse för att möjliggöra en språkutveckling. Främst två olika kategorier av frågor 

har visat sig vara gynnsamma för språkutveckling; öppna frågor och flervalsfrågor 

(McNeil, 2010; Banse et al. 2017; Viesu & Oliveira, 2012). Både öppna- och 

flervalsfrågor ger elever möjlighet att använda sin förmåga att resonera och möjliggör 

matematiska diskussioner på naturliga sätt i undervisningen. De öppna frågornas 

kännetecken är att det inte finns något givet svar och genom dem kan interaktion skapas 

mellan elever och lärare. (ibid). Flervalsfrågor hör till de mer slutna frågorna i kontrast till 

de öppna men de bjuder ändå in elever till resonemang och diskussioner (Banse et al., 

2017). Flervalsfrågorna har flera givna svar, men ger elever möjligheter att välja det svar 

de vill och får sedan föra en vidare diskussion om det. Flervalsfrågor har olika möjliga svar 

och det positiva med att använda dem i klassrummet är att de möjliggör en diskussion där 

flera svar kan lyftas när elever har chans att svara olika (ibid). Den kommunikativa 

kontexten skapas av lärare men det är betydelsefullt att tro på att kunskap och förståelse är 

något som skapas tillsammans (McNeil, 2010; Viesu & Oliveira, 2012). För att 

diskussionen och samtalen ska vara språkutvecklande är det grundläggande att uppgifterna 

är utformade på ett sätt där interaktion är nödvändig för att lösa dem (McNeil, 2010).  

 2.4.2 Elevdelaktighet   

Att skapa en undervisning där elever får vara aktiva är gynnsamt för språkutvecklingen 

(Gibbons, 1998). En central del i elevdelaktighet är att lärare leder och stöttar elever mot 

nya kunskaper genom att utgå ifrån deras nuvarande kunskaper. Lärare bör ge respons på 

det elever yttrar i klassrummet för att sedan göra en fördjupning (Banse et al, 2013; 

Gibbons, 1998). Dessutom utvecklas elevers ämnes- och språkkunskaper när de får höra 
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sina kamrater resonera samt höra sin lärare fördjupa deras svar, då blir de hjälpta framåt i 

nya kontexter. Att lära av, till och med imitera, klasskamraterna och sin lärare ökar elevers 

språk- och kunskapsutveckling (McNeil, 2010). Därför framhålls vikten av att elever ges 

ett flertal möjligheter till interaktion och delaktighet i matematikundervisningen eftersom 

det leder till att elever befäster begrepp genom att höra andra använda dem i korrekta 

kontexter. Det hjälper även elever att bygga så kallade broar från sin egen vardagliga 

kunskap till mer specifik ämneskunskap (Banse et.al., 2013).  

2.5 Den sociokulturella teorin  

Studien har inspirerats av den sociokulturella teorin. Den sociokulturella teorins 

föreställning är att kunskap är något som utvecklas i interaktion med andra (Säljö, 

2014). Teorins grundare Lev Vygotskij 2intresserade sig för barns inlärning. Människor 

lär och tillägnar sig kunskaper genom kommunikation och interaktion med andra och gör 

det bäst när en mer kompetent och kunnig person leder individen framåt i 

kunskapsutvecklingen (Bryman, 2011). Nedan beskrivs centrala begrepp för att ge en ökad 

förståelse om teorin.  

Den proximala utvecklingszonen  

För att elever ska kunna utveckla så mycket kunskaper som möjligt under sin skolgång bör 

de befinna sig i den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2014). I zonen ska elever få möta 

uppgifter och utmaningar som kan genomföras med stöttning av en mer erfaren person, 

vilket i skolsammanhang är lärare eller en klasskamrat. Ska elever utveckla både 

ämneskunskaper och språkliga kunskaper behöver undervisningen erbjuda rätt kognitiva 

uppgifter. Det betonas att lärare dels skapar uppgifter på rätt nivå så att elever inte tappar 

motivation, dels tänker på vilken sorts stöttning den individuella eleven behöver. Det är 

bättre att elever möter utmanande uppgifter som går att genomföra med stöd av lärare än 

uppgifter som är förenklade och går att genomföra utan att nytt lärande sker.  Genom att 

utföra sin undervisning på det här viset ges elever möjlighet att skapa ny förståelse, 

                                                      
2 Lev Vygotskij (1896–1934) var en rysk psykolog, pedagog och filosof som kommit att bli oerhört 

inflytelserik inom den moderna utvecklingspsykologin och pedagogiken. Enligt Vygotskij sker barns 

utveckling i förstone i samspel med deras omgivning till skillnad från det som vanligtvis framförs att 

barnens utveckling skulle vara en oberoende individuell process (Forssell, 2018) 
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färdighet och kunskap via kommunikation eftersom det gör att elever själva blir aktiva i 

sitt lärande (ibid).  

Artefakter   

I den sociokulturella teorin poängteras relationen mellan tänkandet och kommunikationen 

samt människans sociala miljö (Cole, 1996). I olika sociala miljöer ges människor 

möjlighet att ta till sig artefakter. Artefakter är ett samlingsnamn för de värderingar, 

normer, idéer och tankar som en social omgivning kan ge oss människor, en kultur att leva 

i. Det finns fysiska och intellektuella artefakter, de fysiska är verktyg och instrument samt 

de intellektuella är information av olika slag (ibid). Med hjälp av de kulturella artefakterna 

kan människor skapa en förståelse för omvärlden men även påverka den.  

Appropriering  

Enligt den sociokulturella teorin bildar språk och kommunikation en länk mellan 

människan och dess omgivning, mellan det individuella tänkandet och det yttre 

interagerandet. Det är genom interaktion och att lyssna på hur andra talar om 

föreställningar en individ ges chans att urskilja vad som känns väsentligt att lära sig om. 

Ett flitigt använt begrepp inom den sociokulturella teorin är appropriering. Begreppet 

används för att redogöra människors möjlighet att i alla sociala situationer ta till sig 

kunskaper och insikter om artefakter från andra medmänniskor. Det sker oftast i skolan när 

lärare genom sin undervisning har som mål att skapa en förståelse hos elever. Ett av skolans 

mål är att lära elever att appropriera de kunskaper som krävs för att de ska kunna förstå 

och leva i sin omvärld (Säljö, 2014).  

Medierande redskap 

Begreppet mediering syftar till de ständiga samspel som sker mellan individer och 

kulturella artefakter (Wertsch, 1991). Ett samspel som människan använder för att kunna 

leva och förstå omvärlden. Människor använder redskap för att kunna samspela och agera 

i sin omvärld. Språkliga redskap är exempelvis symboler och tecken såsom bokstäver och 

siffror. Det finns även fysiska redskap som är viktiga för människans vardagliga förståelse, 

exempelvis ett tangentbord till datorn, pinnar eller en penna. Både de fysiska och de 
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språkliga redskapen är ofta nödvändiga för varandra, därför att människan måste kunna 

språksymboler för att kunna använda ett tangentbord på ett fungerande sätt (ibid).  

Språkets roll  

Språket är en unik funktion och gör att vi kan skapa, kommunicera samt lagra kunskaper 

(Säljö, 2014). Enligt teorin anses språket vara “redskapens redskap” då lärandet styrs med 

hjälp av kommunikation. Minneskapaciteten hos ett barn vidgas när de utvecklar sitt tal, 

ordförråd och skapar nya kunskaper. Språket möjliggör ett fördjupat lärande, exempelvis i 

problemlösningar där elever förvärvar nya färdigheter i vardagliga kontexter. Det är genom 

samtal i olika sociala kontexter elever lär sig de interaktiva färdigheter vilka behövs i 

framtiden. En central del är att kunna ta in och förstå medmänniskors perspektiv och 

använda det som redskap i handlingar, exempelvis låna deras föreställningar om artefakter. 

För att kunskaper ska skapas behöver individer använda informationen och 

föreställningarna i livet, i form av att lösa problem och praktiska situationer. Det 

understryks att elever i skolan måste lära sig ämnesspråken annars kan de inte utveckla 

någon djupinlärning i ämnet. När lärande sker tillsammans med andra sker samtidigt en 

språkutveckling. Det finns olika typer av språk, ett av dem är det akademiska vilket är det 

som ska skolan hjälpa elever att utveckla. Människor bör delta i sociala relationer där de 

själva får möjlighet att använda språket och uppleva begrepp i verkliga kontexter, för att 

det ska kunna befästas (ibid).   
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur det språkutvecklande arbetet i 

matematik möjliggörs i årskurs 3 respektive årskurs 6. Syftet besvaras genom följande 

frågeställningar: 

• Vad anser lärare om sitt uppdrag att vara språkutvecklare i matematikämnet?   

• Vad anser lärare möjliggör en lyckad språkundervisning i matematikämnet?  

• Hur beskriver lärare att de arbetar språkutvecklande i matematikundervisningen? 
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4 Metod  

I kapitlet redogörs först studiens metodval (4.1), sedan urvalet (4.2) och genomförandet 

(4.3). Därefter behandlas analysprocessen (4.4). Kapitlet avslutas med de forskningsetiska 

aspekterna (4.5) och studiens tillförlitlighet (4.6). 

4.1 Metodval   

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur det språkutvecklande arbetet i 

matematik möjliggörs i årskurs 3 respektive årskurs 6.  För att få ett användbart material 

användes en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. En kvalitativ metod 

lämpar sig att använda i studier där syftet är att undersöka hur personer tänker och resonerar 

kring olika fenomen (Trost, 1993). Syftet med den valda metoden var att få fram detaljerad 

kunskap om ett antal lärares tankar och resonemang om språkutvecklande arbetssätt i deras 

matematikundervisning. Därför föll valet att intervjua lärare då jag som intervjuare har en 

möjlighet att på ett djupgående sätt undersöka fenomenet genom att planera frågor. I en 

semistrukturerad intervju används en planerad intervjuguide (Bilaga 1) med förbestämda 

frågor. Frågorna är öppna och jag som intervjuare var hela tiden flexibel med 

ordningsföljden eftersom fokus låg på att få fram det respondenten tyckte var viktigt och 

intressant att berätta (Bryman, 2011). Svaren tenderade att bli mer detaljrika när 

respondenten inte blev styrd av en viss struktur. Mitt val av intervjutyp grundas i att jag 

ville följa en intervjuguide med bestämda frågor för att få fram den information jag 

önskade men samtidigt vara flexibel med följdfrågor och ordningen för att ge respondenten 

tillräckligt med svarsutrymme.    

 

Till varje frågeställning formulerades flera intervjufrågor som skulle besvaras och ett fåtal 

följdfrågor.  Valet att formulera flera intervjufrågor till en och samma frågeställning 

grundas i att det ökar chansen att få mer information kring fenomenet när frågorna ställs 

med olika utgångspunkter och har olika ingångar på fenomenet (Kvale & Brinkmann, 

2014). Följdfrågorna fanns med intervjuguiden men användes endast om de behövdes. Jag 

valde att inleda intervjun med frågor om vad respondenten anser om sitt språkuppdrag för 

att sedan fortsätta med att låta dem berätta hur de möjliggör det i klassrummen. 

Avslutningsvis frågades respondenterna om vad som påverkade deras undervisning.   
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4.2  Urval   

De som intervjuats är sex legitimerade lärare i matematik, tre av dem undervisar i årskurs 

3 och tre av dem i årskurs 6. Lärarna är verksamma på tre olika skolor i samma kommun 

men skolorna skiljer sig åt både storleksmässigt och i antalet elever.  Två urvalskriterium 

formulerades; De deltagande lärarna ska vara verksamma i årskurs 3 alternativt årskurs 6, 

och ska vara legitimerade i matematikämnet. Lärarna har jag av olika anledningar haft 

kontakt med innan och de valdes ut genom bekvämlighetsurval. Urvalet grundas i 

tillgänglighet och avgränsad tid (Bryman, 2011). . Medverkande lärare är av olika åldrar, 

har olika utbildningar och har varit verksamma olika länge. Jag ville ha en heterogen grupp 

då jag ansåg att det kunde ge en variation i studiens resultat samt vara intressant att 

diskutera i diskussionsavsnittet om materialet skulle ge olika utfall.  

 

För att få mer djup i studien har jag valt att göra undersökningen med lärare verksamma i 

årskurs 3 och årskurs 6. Det för att de årskurserna har olika nationella kunskapskrav som 

ska uppnås (Skolverket, 2018) och för att det görs möjligt att se mönster samt möjligtvis 

en progression i arbetssätten när lärare arbetar mot olika kunskapskrav. Lärarna 

verksamma i årskurs 3 benämns som lärare 1, 2 och 3, och lärarna som arbetar i årskurs 6 

benämns som lärare 4, 5 och 6. Skolorna kommer namnges med bokstäver där den största 

skolan är A, den medelstora är B och den mindre skolan benämns som C. Lärare 1 och 4 

arbetar på skola B, lärare 2 och 5 på skola A och lärare 3 och 6 arbetar på skola C.  

 

Tabell 1: Presentation över vilken skola och årskurs respektive lärare arbetar på.  

 

 

 

 

 

 

4.3 Genomförande  

Den första kontakten med lärarna gjordes via mail. Då beskrev jag kortfattat studiens syfte, 

de forskningsetiska aspekterna och gav dem en förfrågan om de skulle kunna tänka sig att 

delta i undersökningen. När lärarna tackat ja till att delta i studien bestämde vi en tid för 

Skola & årskurs 

 

Årskurs 3 Årskurs 6 

Skola A Lärare 2 Lärare 5 

Skola B Lärare 1 Lärare 4 

Skola C Lärare 3 Lärare 6 
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intervjun. Lärarna fick inte ta del av några frågor innan intervjutillfället för att jag ville att 

de skulle svara så sanningsenligt som möjligt och att lärarna inte skulle läsa på om några 

arbetssätt eller annan forskning. Vid intervjutillfället lät jag dock varje lärare kort läsa 

igenom intervjuguiden innan intervjun började för att kunna samla sina tankar och 

förbereda sina svar. Dessutom lämnades en samtyckesblankett, med information och 

forskningsetiska aspekter på (bilaga 1), ut som lärarna fick skriva under.   Jag frågade 

innan intervjun började om det var okej att spela in intervjun vilket alla lärare var tillfreds 

med.  Under varje intervju utgick jag ifrån den semistrukturerade intervjuguiden (bilaga 2) 

och ett par generella bakgrundsfrågor om läraren. Studiens frågeställningar var omskrivna 

till flera delfrågor och mer talspråkligt för att underlätta förståelse för deltagarna. Det 

bidrog till ett spontant och lättsamt samtal under intervjuerna och att mycket information 

kom fram (Kvale & Brinkmann, 2014). Det var viktigt för mig att frågorna var öppna och 

att varje fråga gav relevant information.  Följdfrågorna användas för att få fram mer 

detaljerad information om det behövdes. Jag som intervjuare lyssnade på allt lärarna hade 

att säga och avbröt dem aldrig men svarade om de hade några frågor. Varje intervju pågick 

i cirka 30 minuter. Datamaterialet samlades in genom ljudinspelning och stödanteckningar 

fördes av mig. Ljudinspelningarna transkriberades därefter för att användas i 

analysprocessen (Bryman, 2011).  

4.4 Materialanalys 

Som grund för analysarbetet användes den sociokulturella teorin eftersom målet var att 

synliggöra hur lärare arbetar för att möjliggöra en språkutveckling hos 

elever.  Intervjufrågorna var sorterade för att besvara och ge information kring en 

frågeställning i taget vilket underlättade analysarbetet då det var lättare att arbeta med en 

fråga i taget. Genom att sortera från början underlättades arbetet att hitta mönster i form av 

likheter och skillnader i materialet. Det första steget i analysarbetet var att upptäcka 

mönster i hur lärarna ser på sitt språkliga uppdrag i matematikämnet. Därefter analyserades 

lärarnas arbetssätt för att se hur de påverkas av lärares synsätt. Till sist analyserades 

lärarnas möjligheter och hinder för att se vad som påverkar lärarna i det vardagliga arbetet. 

Efter att alla intervjuer var genomförda och transkriberade påbörjades analysarbetet. I 

analysen av intervjuerna användes en modell vid namn “meningskoncentration” (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Det innebär att jag efter att jag lyssnat av och transkriberat intervjuerna 

satte ihop stycken som hörde samman. Därefter kortades styckena ner tills endast 
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formuleringarnas huvudinnebörd fanns kvar. Därefter kunde formuleringarna sorteras och 

mönster i lärares svar kunde urskiljas och likheter samt skillnader anträffades.   

 

Det sociokulturella perspektivet har legat till grund för analysarbetet och fokus låg på att 

urskilja hur lärare arbetar med hela undervisningskontexten för att möjliggöra ett lärande 

hos elever (Säljö, 2014). Teorin har använts för att den gör det möjligt att förstå hur lärares 

olika förhållningssätt i klassrummet ger varierande möjligheter för elevers lärande. I 

analysen framkommer det sociokulturella perspektivet genom att lärares svar analyseras 

för att finna vilket förhållningssätt och vilka metoder de har för att skapa en undervisning 

som bjuder in elever att lära i olika kontexter och relationer. Lärandet ligger inte hos den 

enskilda eleven utan i den kontext som skapas i klassrummet (ibid).  

 

4.5 Forskningsetiska aspekter   

Det finns fyra forskningsetiska aspekter som forskare vid all typ av forskning måste 

förhålla sig till.  Aspekterna är konfidentialitetskravet, informationskravet, 

samtyckeskravet och nyttjandetskravet (Vetenskapsrådet, 2002) vilka har tagits hänsyn till 

i studien. Med konfidentialitetskravet menas att det endast är forskaren, och eventuellt i 

detta fall en handledare, som kommer att veta vilka de medverkande lärarna i studien är. 

Därför har jag valt att de medverkande lärarna i studien benämns med en siffra 1–6 och att 

de tre skolorna benämns med en bokstav A-C, då ingen förutom jag som forskare ska kunna 

identifiera dem.   

 

Informationskravet betyder att deltagarna i studien ska känna till studiens syfte och att de 

medverkar frivilligt samt att de kan avbryta när de vill utan att ange någon anledning (ibid). 

Därför skickade jag ut ett mejl till lärarna med ett informationsbrev om studiens syfte och 

innebörd, samt att de fick skriva på en blankett innan intervjun ägde rum. Både på mejlet 

och på samtyckesblanketten stod det att de kunde välja att avbryta när de vill utan att ange 

någon anledning.   

 

Samtyckeskravet innebär att det är deltagarna själva som bestämmer om de vill vara med 

i studien eller ej. Det ska inte vara någon annan part som bestämmer om lärarna ska vara 
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med (ibid). Därav tog jag kontakt direkt med lärarna när jag skickade ut mina förfrågningar 

eftersom det är de själva som ska bestämma hur de vill göra.  

 

Till sist beaktades nyttjandeskravet i studien.  Kravet innebär att insamlad data endast får 

användas till det som var avsikten. Materialet får inte användas till någon annan forskning, 

undersökning eller annat av personligt intresse (ibid). Därför kommer intervjuernas 

ljudinspelningar, minnesanteckningar och transkriberingar att sparas i tre månader för att 

sedan raderas.  

4.6 Tillförlitlighet  

När en studie grundas i en kvalitativ metod används ofta begreppet tillförlitlighet som 

består av fyra olika kriterier: Trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att 

styrka och konfirmera materialet (Bryman, 2011).  Trovärdigheten av studien styrks då jag 

testade mina intervjufrågor på en lärare som inte är med i studien, ett pilottest. Efter testet 

gjordes några omformuleringar i intervjuguiden, några frågor togs bort och andra lades 

till samt att vissa skrevs om av den orsak att de var svårtolkade. Trovärdigheten hos en 

kvalitativ studie kan vara svår att fastställa enligt (Kvale & Brinkmann, 2014). Men genom 

att ha genomarbetade intervjufrågor som är förankrade med forskningsfrågorna som i sin 

tur är tydligt kopplade i en teori ökar studiens trovärdighet.  

 

Intervjustudier med öppna frågor försvårar studiens överförbarhet (ibid). Men då alla 

intervjufrågor finns dokumenterade i intervjuguiden (Bilaga 1) och studiens steg samt 

genomförande finns beskrivna ökar studiens möjlighet att upprepas. Överförbarheten ökar 

dessutom eftersom deltagarnas svar finns med i studiens resultatdel.  

 

Studiens pålitlighet stärks genom att alla intervjuer är inspelade och därefter 

transkriberade. Ljudinspelningen användes för att kunna lyssna av intervjun flera gånger 

och för att kunna analysera resultatet med utgångspunkt i studiens syfte. Studiens 

pålitlighet ökar ytterligare då alla delar i processen kan redogöras (Bryman, 2011).  Något 

som de som läser den här studien bör ha i åtanke är att jag aldrig har forskat tidigare. Jag 

har försökt att förhålla mig så professionellt som möjligt under hela studiens gång. 

Personliga tankar har frångåtts och har därför inte påverkat studiens resultat, vilket 

styrker materialet och studien i sin helhet (ibid).  
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5 Resultat 

I kapitlet redogörs det material som insamlats genom intervjuerna. Teman som kommit 

fram från respektive frågeställning bearbetas en i taget. Inledningsvis beskrivs hur lärarna 

ser på sitt språkuppdrag (5.1), följt av en framställning av vad lärarna anser möjliggöra en 

lyckad undervisning (5.2). Avslutningsvis de språkutvecklande arbetssätt lärarna beskriver 

att de använder sig av i matematik (5.3). 

5.1 Matematiklärarnas syn på sitt språkliga uppdrag 

I avsnittet redogörs vad lärarna i årskurs 3 respektive årskurs 6 ansåg om sitt 

språkutvecklande uppdrag. Inledningsvis redogörs det som var gemensamt för samtliga 

lärare och därefter beskrivs skillnaderna. 

 

Likheter  

Samtliga deltagande lärare anser att de har ett viktigt uppdrag att utveckla elevers språk i 

matematik.   

 

“Språket möjliggör elevers lärande. Därför måste jag undervisa om det så de har 

möjlighet att lära sig matematikspråket” (Lärare 6)  

 

Lärarna menar att det är oundvikligt att arbeta språkutvecklande och att det hör till en 

lärares uppdrag att utveckla elevers språk oavsett ämne. Lärarna vet att det behövs ett språk 

som verktyg för att elever ska kunna utveckla de matematiska kunskaper som krävs i 

respektive årskurs. Lärarna uttrycker att ordförståelse och begrepp är viktigt och nämner 

att de vill utveckla deras elevers matematiska ämnesspråk. Matematikämnet kräver att 

eleverna ska kunna använda och förstå ämnesspecifika begrepp både för att kunna ta till 

sig information på olika sätt och för att kunna omvandla den informationen till handlingar. 

De anser att det är deras uppdrag att utforma en undervisning där alla elever i klassen får 

utvecklas individuellt men vikten ligger på att de ska göra det tillsammans med andra och 

inte på egen hand. Gemensamt för lärarna är att de främst tycker att det finns fördelar med 

att arbeta språkutvecklande parallellt med ämneskunskaperna.  

 

“Det hjälper alla mina elever att arbeta med språket under lektionerna. Det hjälper ju 

även mig att se deras kunskaper också.” (Lärare 3)  
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Som beskrivs i citatet ovan menar lärarna att det gynnar elevers kunskapsutveckling och 

personliga utveckling att arbeta språkutvecklande. De vill utgå från eleverna kunskaper 

och göra så att alla utvecklas så långt som möjligt. Lärarna utformar sin undervisning 

utifrån de nationella kunskapskraven och arbetar för att deras elever ska ges möjlighet att 

utveckla de språkliga kunskaper som krävs i respektive årskurs, som att kunna resonera, 

argumentera och beskriva matematiska fenomen. Även de nationella provens muntliga del 

är något som uppmärksammas främst när de undervisar i årskurs 3 respektive 6. De 

poängterar att det är viktigt att eleverna får träna och genomföra övningar som förbereder 

dem inför de nationella provens muntliga del. Lärarna vill att eleverna kan använda ett 

matematiskt språk med betoning på begreppen.  

 

Skillnader  

Lärare 1, 2, 4 och 5 beskriver att den största anledningen till att de anser det viktigt att 

arbeta språkutvecklande är för att andelen andraspråkselever är stor i klasser de 

undervisade i.   

 

“För de som inte varit i Sverige så länge går ju lätt kunskaper förlorade om de inte 

förstår språket de möter på lektionerna. Det är inte bara mattespråket som är svårt utan 

även vardagsord. Ja exempelvis färre än, bakom…blåbär.” (Lärare 5)  

 

Som lärare 5 beskriver kan både matematikens ämnesspråk och vardagsspråket utgöra 

svårigheter för eleverna och därför har lärarna utvecklat sitt språkutvecklande arbete samt 

sitt pedagogiska tänk i klassrummen. De anser därför att det främst är de elever med 

svenska som andraspråk som gynnas av deras språkutvecklande förhållningssätt i 

undervisningen. Lärare 3 och 6 nämner inte andraspråkselever i den bemärkelsen som de 

andra lärarna.   

 

“För mig spelar det inte så stor roll om jag har en stor blandning av språk i 

klassrummet. Jag arbetar med språket oavsett hur elevgruppen ser ut.” (Lärare 6)  

 

Likt det lärare 6 uttrycker ovan menar de två lärarna att de heterogena grupperna med stor 

mångfald inte är den enda anledningen till att arbeta språkutvecklande, de tycker att det är 

alla elever som ska utvecklas och att lärare ska utgå ifrån det.  
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Lärare 1, 2 och 3, som undervisar i årskurs 3, menar att det är ytterst viktigt att eleverna 

ska få diskutera mycket tillsammans under matematiklektionerna för att de ska få chans att 

utveckla sitt språk. Eleverna måste lära sig att lära av varandra och appropriera det de 

möter i klassrummet. Men de betonar också att det kan vara svårt att genomföra i praktiken 

eftersom deras elever ibland har svårt med att på egen hand ta sig an de muntliga 

gruppuppgifterna. Lärarna 4, 5 och 6, undervisande i årskurs 6, anser att det fungerar bra 

att arbeta i grupper och att eleverna i årskurs 6 löser det på ett bra sätt.   

 

Att arbeta mot kunskapskraven är något som lärare 1, 4, 5 och 6 betonar. De menar att det 

viktigaste är att följa vad som står i kunskapskraven och förmågorna i matematik och att 

det är det som driver på hur de arbetar språkutvecklande. Lärare 2 och 3 menar att språket 

får en så central del i deras undervisning att de nästintill inte tänker på att det är något som 

står i styrdokumenten utan är något naturligt att följa och bedöma elever utifrån. Språket 

möjliggör för lärare att se elevers olika kunskapsnivåer, poängterar lärare 1, 4 och 6. De 

menar att eleverna kan använda språket som redskap för att visa sina språkliga förmågor 

och visa att de uppnår kunskaper för de högre betygen.  Lärare 5 och 6 menar att det kan 

vara missgynnande för vissa elever att arbeta för mycket gemensamt med språkutveckling 

i klassrummet.   

 

“De elever som har en hög kunskapsnivå och vill arbeta i ett högre tempo än sina 

klasskamrater tycker inte alltid det är så roligt att arbeta så mycket gemensamt. Det 

påverkar hur jag lägger upp mina lektioner”. (Lärare 5).  

 

Ovan beskrivs hur elever kan bli omotiverade när det enligt dem går för långsamt vid de 

muntliga övningarna. Dessutom berättar lärare 5 att hon upplever att lärare inte får fastna 

i att arbeta för mycket muntligt med eleverna av den orsaken att de ibland måste få träna 

på att arbeta enskilt och ta sig an uppgifter själva.   

 

Sammanfattning  

De deltagande matematiklärarna var överens om att de har ett språkutvecklande 

uppdrag. De likheter som kommer fram i resultatet är att lärarna anser att det är oundvikligt 

att arbeta språkutvecklande och att ett ämnesspråk och begrepp är hjälpsamt för att nå 

matematiska kunskaper. De betonar att det gynnar alla elever och att arbetet måste anpassas 

utifrån eleverna och att de ska lära tillsammans med varandra. Skillnader på synsättet 
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uppstad främst vid frågan om vilka elever som gynnas mest av språkutvecklingen och 

förhållningsättet till kunskapskraven. 

5.2 Det lärarna anser möjliggör en lyckad undervisning 

I följande avsnitt kommer först de möjligheter och hinder lärarna i årskurs 3 och årskurs 6 

anser sig ha för att arbeta språkutvecklande att redovisas. Därefter beskrivs hur lärarna 

förhåller sig till eleverna och deras språk i klassrummet.  

5.2.1 Möjligheter och hinder  

 

Möjligheter  

Det som underlättar utförandet av en undervisning som både är kunskaps- och 

språkutvecklande är att lärarna ser det som en naturlig del. Lärare 2, 3, 5 och 6 anser att 

det är naturligt för dem att arbeta språkutvecklande, det finns väl inarbetat i deras 

undervisning. Lärare 1 och 4 anser också att de arbetar språkutvecklande i matematik men 

att de själva måste tänka till så att de gör det på ett så lyckat sätt som möjligt. De menar att 

lärare måste tänka till mer i sin språkundervisning så att det görs på ett sätt som gynnar 

eleverna och inte görs utan omtanke. Gemensamt för alla lärare är att de har gått 

Matematiklyftet3.   

 

“Det ser jag som något väldigt positivt. Då lärde jag och mina kollegor oss väldigt 

mycket om hur man kan planera undervisningen så språket får en stor roll” (Lärare 2)  

 

Matematiklyftet gav lärarna nya kunskaper och idéer om metoder och material som de 

därefter har använt i sin undervisning.  Samtliga lärare är behöriga för att undervisa i flera 

olika ämnen förutom matematik, bland annat i svenskämnet. Lärare 1, 2 och 5 anser att det 

hjälper dem att undervisa samt utveckla deras elevers språk även i matematik. Dessutom 

betonar lärare 1 och 6 att de fått med sig mycket kunskaper från matematikkurser de fått 

under sin utbildning. Lärare 1, 3 och 4 har för övrigt utbildning i svenska som andraspråk 

vilket de tycker är till stor nytta när de undervisar. Lärare 5 nämner också att hen finner 

det positivt att undervisa i flera ämnen förutom matematik eftersom lärare kan arbeta mer 

ämnesövergripande. Hen brukar då ta upp matematik och använda det i exempelvis 

svenskämnet och i religionskunskap.  

                                                      
3 Skolverket införde 2012-2013 en fortbildning för lärare och förskollärare. Lärare fick 

kompetensutveckling inom mateamtikdidaktik (skolverket, 2019a)  
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Lärare 1, 4, 5 och 6 beskriver att de är tacksamma att de har en bra lärobok i matematik 

som de kan utgå ifrån i sin undervisning. Läroboken hjälper dem att organisera en bra 

undervisning och utveckla elevers ämnes- och språkkunskaper parallellt. Lärare 2 och 3 

menar att deras arbetssätt utan lärobok ger dem möjlighet att utveckla elevernas 

språkkunskaper. De betonar att arbetssättet gör att de kan ha mer kontroll över eleverna 

och hur de arbetar med uppgifter samt att det minskar risken att eleverna lär sig felaktigt. 

 

Hinder   

Det hinder som alla lärare nämnde direkt när frågan ställdes var tiden. Matematikämnet är 

brett och det är mycket som ska hinnas med vilket ibland gör att det är just de muntliga 

och skriftliga övningarna som får strykas i planeringen, enligt lärare 1, 2, 4 och 6. Lärare 

6 förklarar i sitt svar att det är främst i vissa områden som språket inte får någon central 

del.   

“I vissa områden är det så pass nödvändigt att man måste ha med språket men i andra 

är det ju inte så och då kan det bli att man stryker några övningar i planeringen för att 

man helt enkelt inte hinner. Eller prioriterar det.” (Lärare 6)  

 

Som det nämns ovan är det vid vissa områden de muntliga övningarna och samtalen är så 

nödvändiga att de alltid behandlas och i andra områden krävs det inte på samma sätt och 

då kan tidsbristen göra att de muntliga övningarna stryks.  

 

Lärare 1, 2, 4 och 5 menar att de stora elevgrupperna gör det svårt att arbeta 

språkutvecklande. De menar att något mindre klasser eller uppdelning av halvklasser skulle 

vara gynnsamt i matematikämnet. Då skulle lärare hinna att hjälpa de elever som visar 

svårigheter med språket mer än vad de kan göra nu. De som undervisar i årskurs 6 nämner 

att de hade sett positivt på om det fanns mer konkreta material att arbeta med. De kände 

alla tre att de saknade det och att det hindrade dem att arbeta mer språkutvecklande. 

Samtliga lärare beskriver att de tar hjälp av modersmålslärare men lärare 3, 4 och 6 nämner 

att de hade önskat att det fanns mer hjälp att få av just modersmålslärare. De beskriver att 

det är brist på bra modersmålslärare och att det är ett stort hinder för dem när det kommer 

till att utforma en lyckad undervisning.  
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5.2.2 Förhållningssätt lärarna använder   

 

Vid frågeformuleringar  

I årskurs 3 arbetar lärarna mycket med att låta eleverna diskutera tillsammans och lyssna 

på varandra i klassrummet. Lärarna säger att de försöker skapa öppna frågor för deras 

elever. De öppna frågorna använder de för att skapa samtal i klassrummet mellan lärare 

och elev samt mellan elev och elev.  

 

”Jag använder också flera följdfrågor till de mer öppna frågorna eleverna har svarat 

på. Det för att se om de vet mer än vad de nämnt i svaret. Exempelvis om de kan 

förklara mer om hur de tänkte.” (Lärare 1)  

 

Som poängteras i citatet ovan anser lärare att en elevs svar kan utvecklas genom 

att lärare ställer öppna frågor och därefter fler följdfrågor. Eleverna får på så sätt möjlighet 

att utveckla sina språkliga förmågor så som att resonera och argumentera. För lärarna som 

är verksamma i årskurs 6 är det viktigt att det sociala samspelet utvecklas, eleverna får 

träna på att prata inför varandra samt ha ett större ansvar i klassrummet.  

 

 “De ska våga att svara på de frågor som ställs och vara trygga i att utveckla sina svar 

tillsammans med sina klasskamrater om så behövs. Det spelar ingen roll om man 

svarar rätt eller fel.” (Lärare 4)  

 

Lärarna framhåller en god känsla mellan eleverna och ett tryggt klimat i klassrummet. Alla 

elever ska känna att de kan och får vara delaktiga i muntliga genomgångar och när frågor 

ställs. Lärare 4 och 6 ber ofta deras elever att fördjupa sina svar och förklara hur de tänker, 

både om eleverna har ett korrekt eller inkorrekt svar. De hävdar att det inte är det rätta 

svaret som är i huvudfokus när det är det språkliga som tränas. Ett felsvar leder ofta till en 

bättre klassrumsdiskussion än vad ett korrekt svar gör. Lärare 5 beskriver att hen tränar 

sina elever i att vara goda lyssnare samt hur man ska bete sig när man arbetar i grupp där 

alla får komma till tals. Eleverna ska vara införstådda med att de kan utveckla nya 

kunskaper och ta till sig artefakter genom sina klasskamrater, inte bara av läraren.  
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Elevdelaktighet - aktiva elever  

Lärarna poängterar vikten av att deras elever måste vara delaktiga i klassrummet för att 

kunskap och språk ska kunna utvecklas. De arbetar mycket med något de kallar för EPA 

(ensam, par, alla) och har det snarare som ett förhållningssätt i klassrummet än en metod.  

 

“Låter jag dem alltid få höra svaret från någon annan så lär de sig inte att tänka till 

själva. De måste allihop vara delaktiga och tänka och ta sig an svårigheter själva. Men 

är det så att de fortfarande inte förstår efter en stund är det jättebra att låta dem prata 

med en kompis innan de får hjälp av mig som lärare.” (Lärare 1)  

 

Eleverna får först möjlighet att tänka själva kring fenomen, sedan samtala med en 

klasskamrat för att därefter samtala om det i en helklassdiskussion tillsammans med 

läraren. Lärare 3 arbetar mycket gemensamt med sin klass och eftersom de inte har någon 

lärobok gör de ofta lösblad gemensamt. Hen nämner att det är framgångsrikt att låta elever 

beräkna och lösa uppgifter tillsammans och höra hur klasskamrater tänker och resonerar. I 

lärare 2:s klassrum får ofta eleverna redovisa sina beräkningar och tankesätt högt för 

klassen efter att de arbetat med exempelvis något praktiskt. Det ger eleverna möjlighet att 

få höra och se hur olika metoder kan användas. Hen poängterar även vikten av att eleverna 

får redovisa något muntligt för att det dels leder till ökad förståelse, dels hjälper vissa elever 

att uttrycka sina kunskaper.  

 

Lärare 4 och 6 förklarar att de vill att eleverna i årskurs 6 ska kunna redogöra sina 

tankegångar muntligt.   

 

“Eleverna måste få träna på att göra muntliga redogörelser. Det gör jag både för att 

det står i kunskapskraven och för att träna dem mot de nationella proven.” (Lärare 4)  

 

Därför ger lärarna eleverna ett större ansvar i klassrummet där de muntligt får göra 

framföranden och prata inför klasskamraterna. Även lärare 5 arbetar mycket elevaktivt och 

har fokus på att alla elever ska få ett lika stort utrymme i klassrummet. Om de arbetar i 

grupp får alltid en elev i taget huvudansvar för en uppgift eller frågeställning som läraren 

ställer. Eleverna får på så sätt alltid vara delaktiga och tänka till om en fråga men är det så 

att eleven inte kan svaret får gruppmedlemmarna hjälpa till. Det leder till att alla elever får 

en chans att tänka till och samtidigt lära av kamraterna. 
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Sammanfattning  

De möjligheter lärare i studien främst nämner att de har för att utforma en bra undervisning 

är följande: Att se språkutveckling som en naturlig del i all undervisning, tänka på att man 

planerar en undervisning som möjliggör det man faktiskt vill utveckla hos eleverna, en bra 

utbildning och bra läromedel. Lärarna fick också besvara vad som hindrar dem i sin 

undervisning och vänder jag på den frågan så önskar lärare att de har mer tid på schemat, 

mindre elevgrupper, tillgång till modersmålslärare och mer konkreta material för att kunna 

utforma en lyckad språkundervisning. Lärarna betonar även vikten av att de formulerar 

sina frågor och uppgifter så att eleverna blir aktiva i klassrummet.  

5.3 Hur lärarna beskriver att de arbetar språkutvecklande  

Genom intervjuerna urskildes tre olika kategorier om lärarnas arbetssätt; Stöttning, 

matematiska texter, lärobok eller enskilda uppgifter. Här kommer resultatet struktureras 

upp utifrån årskurs 3 respektive årskurs 6 eftersom det kom fram skillnader mellan lärarnas 

arbetssätt i materialanalysen.  

5.3.1 Hur lärarna beskriver att de arbetar med stöttning 

 

Årskurs 3  

Lärare 1, 2 och 3 arbetar mycket med tyst kommunikation när de använder sig av bilder 

och verkliga föremål i klassrummet för att stödja förståelsen. Lärare 2 arbetar mycket 

utomhus för att stötta sina elevers förståelse.  

 

“Genom att gå ut i, till exempel skogen och använda kottar och stenar för att lösa 

uppgifter hjälper jag dem att bygga upp en förståelse om begrepp eller 

beräkningsmetoder. Vi kan arbeta med allt från geometriska figurer till subtraktioner 

” (Lärare 2)  

 

Lärare 2 låter sina elever använda medierande redskap och på så sätt bygga broar mellan 

matematiska begrepp och vardagliga kontexter. Det som alla lärare i årskurs 3 vill att 

eleverna ska ha med sig och därför stöttar dem extra mycket med är just begreppens 

betydelse. Lärare 3 berättar att hen i helklass löser uppgifter steg för steg för att ge eleverna 

strategier för att senare kunna ta sig an uppgifterna själva.  Elever behöver språkligt stöd 

av lärare och att lärare blir deras förebild via sitt matematiska språk. Däremot vill lärare 3 

inte använda sig av de matematiska begreppen direkt. Lärare bör använda ett vardagligt 
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språk i klassrummet först för att sedan väva in begreppen senare. Ett exempel som lärare 

3 beskriver är att bryta ned en matematisk uppgift i flera delar och då använder ett 

vardagligt språk gentemot de matematiska begreppen som finns i uppgiften. Lärare 1 

arbetar mycket med “mattelekar” och spel för att stötta elevernas förståelse. Hen 

poängterar elevers motivation till att lära sig och att varierande undervisningssätt är 

nyckeln till det. Genom spel och lekar får eleverna använda begrepp naturligt vilket kan 

hjälpa eleverna att appropriera kunskaper om det matematiska språket.  

 

Årskurs 6   

Lärarna som arbetar i årskurs 6 arbetar med stöttning genom att hela tiden använda ett 

korrekt matematiskt språk för att vara förebilder för deras elever.  

 

“Den matematiska förståelsen går förlorad om eleverna inte förstår vad de läser eller 

vad jag pratar om. Därför måste jag vara noggrann och förklara varje enskilt ord för 

dem ibland. Man får inte glömma bort att förklara de vardagliga orden heller då de 

försvårar uppgifterna för vissa elever vars språk inte är tillräckligt.” (Lärare 5)  

 

Lärare 5 landar i sin redogörelse att hen ser språket och de artefakter ett språk innehåller 

som ett hinder för många elever och därför behöver lärare vara grundliga när de samtalar 

med dem. Enligt lärarna som undervisar i årskurs 6 ska deras elever kunna ta sig an 

uppgifterna på ett självständigt sätt och behöver då en ordförståelse. Däremot behöver 

vissa av deras elever få mer stöttning individuellt och lärare 4 förklarar att hen brukar sätta 

sig med de eleverna enskilt eller i grupp. Då arbetar de med uppgifter, ofta läsuppgifter, 

där hen steg för steg stöttar eleverna till en förståelse. Lärare 6 och 4 beskriver att det är 

till stor hjälp att arbeta varierande i undervisningen. Eleverna måste tycka att 

undervisningen är motiverande för att de ska börja prata, menar lärare 4 och därför 

använder hen sig av exempelvis kortspel och Ipads som inslag i sin undervisning för att 

öka elevernas engagemang. Samtliga lärare i årskurs 6 vill stötta eleverna till att förstå vad 

begreppen betyder men också att de på ett självständigt sätt kan använda dem i olika 

kontexter.  
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5.3.2 Hur lärarna beskriver att de arbetar med matematiska texter  

 

Årskurs 3  

Lärare som undervisar i årskurs 3 betonar att deras elever har svårigheter med att lösa 

textuppgifter. Lärare 3 låter sina elever främst möta textuppgifter när de arbetar med 

problemlösningar. Då får eleverna oftast arbeta i mindre grupper där de bearbetar texten 

tillsammans eller så bearbetar de uppgiften i helklass. Lärare 2 använder sig mycket av 

enskilda textuppgifter som eleverna får ta del av via lösblad och använder ofta 

en femstegsmetod som hen kallar för “Öppna handen”.   

 

“Det första steget är att de ska läsa uppgiften och sen översätta det matematiska språket 

till ett vardagligt. Efter det ska de rita upp händelseförloppet. Det fjärde steget är att 

förstå och då beräkna uppgiften. Till sist ska de resonera om resultatet.” (Lärare 2)  

 

Lärare 2 framhåller att det är viktigt att ge eleverna fasta metoder att använda vid 

beräkningar som fungerar att använda i olika kontexter när elever tycker uppgifter blir 

svåra att förstå. Dessutom arbetar lärare 2 och 3 med att ibland dela upp deras klasser 

utifrån olika kunskaps- och språkkunskaper där elever med goda kunskaper får möta 

uppgifter med högre svårighetsgrad. Elever med svårigheter får arbeta med texter och får 

mer hjälp av lärare. Elever i lärare 1:s klassrum arbetar med de textuppgifter som finns i 

läroboken och med språkkort hen skrivit själv. I läroboken är det främst problemuppgifter 

eller beräkningsuppgifter som eleverna möter och korten bjuder på blandade uppgifter, 

exempelvis kan eleverna få skriva räknesagor som ska innehåll specifika begrepp.  

 

Årskurs 6   

Samtliga lärare i årskurs 6 arbetar med en lärobok och använder de texter som finns i boken 

men använder även lösblad med extrauppgifter och problemlösningar för att komplettera 

undervisningen. Likt lärarna som undervisar i årskurs 3 hävdar de tre lärarna att deras 

elever har svårigheter med textuppgifter men att det är en viktig utmaning. Gemensamt för 

alla lärare är att de arbetar med matematiska texter främst genom att eleverna får läsa texter 

som innehåller problemlösningar. Det är endast lärare 5 som ger sina elever läsläxor i 

matematik. Det kan vara texter som beskriver begrepp, figurer eller andra fenomen i 

matematik. Eleverna ska inte beräkna något utan endast läsa och skapa sig en 

förståelse.  Hen låter även sina elever skriva meningar om matematiska områden när de 
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påbörjar något nytt i undervisningen. Eleverna får några minuter att skriva ner allt de redan 

kan om området och låter eleverna sätta ord på sina egna kunskaper. Lärare 6 arbetar med 

tankekartor. Då skriver hen exempelvis en tes eller ett begrepp på tavlan som eleverna 

sedan får skriva meningar om, både på mini Whiteboards eller direkt på klassrummets stora 

tavla. De får även läsa längre problemuppgifter.  

 

“Det är nyttigt för dem att läsa långa textuppgifter som innehåller ämnesspråket och 

viktiga begrepp. De får då träna på begreppens betydelse och lära sig att plocka ut det 

viktiga i texterna.” (Lärare 6)  

 

Enligt citatet ovan är det genom att låta eleverna möta längre textuppgifter med 

betydelsefulla begrepp de utvecklar en förståelse för begreppen och vad som är väsentligt 

att appropriera för att skapa kunskaper. Textuppgifter likt nationella prov är något som alla 

tre lärare använder sig av, men det är lärare 4 som gör det i störst utsträckning. Lärare 4 

hävdar att det hjälper hen att utforma en språkutvecklande undervisning som leder till de 

önskade målen. Eleverna får arbeta både enskilt och i par när de arbetar med textuppgifter. 

Ibland kan uppgifterna behandla endast enskilda begrepp och ibland kan de vara av längre 

karaktär.  

5.3.3 Hur lärarna beskriver att de arbetar med lärobok och/eller enskilda uppgifter  

 

Årskurs 3  

Tänket kring att arbeta med lärobok skiljer sig åt mellan lärarna i årskurs 3. Lärare 1 

använder sig av en lärobok medan lärare 2 och 3 inte gör det.   

 

“Vikten ska läggas på att man arbetar mot de nationella målen och att eleverna möter 

uppgifter där de får chans att prata och resonera med varandra. Det gör jag både 

genom de redan färdiga uppgifterna i boken och med de uppgifter jag hittar på annat 

sätt.” (Lärare 1)  

 

Genom att arbeta med en lärobok menar lärare 1 ovan att hen enkelt kan arbeta mot de 

nationella målen eftersom läroboken är i enlighet med dem och att det finns färdiga 

uppgifter som möjliggör en språkutveckling. Hen använder sig dock av andra 

språkutvecklande arbetssätt för att komplettera elevernas utveckling, skapa motivation och 

för att skapa utmaningar. Lärare 2 och 3 använder sig inte av någon lärobok utan arbetar i 
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stället med lösblad och konkreta material, exempelvis figurer i klassrummet. De båda 

hävdar att lärare enklare kan bevaka vad elever kan eller inte kan genom att arbeta med 

enskilda uppgifter i stället för med en lärobok.  Genom det kan lärarna stötta eleverna 

framåt när de möter utmanande uppgifter och hjälpa dem att utveckla sitt matematiska 

språk. Vidare svarar lärare 3 att hen till största del arbetar gemensamt med lösblad och 

andra uppgifter vilket tränar elevernas språk. Dessutom blir det enklare att låta eleverna 

möta utmanande uppgifter, och utvecklas i den proximala utvecklingszonen, då de kan lösa 

dem gemensamt och med stöd av sin lärare.  

 

Årskurs 6  

I årskurs 6 arbetar de deltagande lärarna med en lärobok när de undervisar i matematik 

men de poängterar alla vikten av variation i klassrummet och att låta eleverna möta 

utmaningar. Lärare 6 låter eleverna göra uppgifter som kräver att de måste gå ut ur 

klassrummet och undersöka något. Det kräver att eleverna har med sig det de lärt sig i 

klassrummet samt läroboken och kan använda det i verkliga kontexter. Uppgifterna är 

uppbyggda så att eleverna måste samarbeta och diskutera tillsammans. De bästa utmanande 

uppgifterna, enligt lärare 4, är problemlösningar som innehåller matematiska texter med 

korrekta begrepp.  

 

“Det är när de ser att de kan använda kunskaperna de fått i uppgifter såsom 

problemlösningar som de befäster dem. Får de dessutom prata om det och lösa 

det med en kompis anser jag att de lär sig ännu bättre.” (Lärare 4)  

 

Enligt det lärare 4 beskriver ovan är det vid beräkningar av dylika uppgifter som eleverna 

får använda och befästa de nya kunskaperna de möter i matematikämnet. Elever ska möta 

utmanande uppgifter där det krävs att de samarbetar men det är även viktigt att eleverna 

får arbeta och tänka själva anser lärare 5. Hen hävdar att det är nyttigt för elever att arbeta 

enskilt med utmanande uppgifter då de tvingas att tänka till själva och lösa uppgifter. I 

intervjun poängterar lärare 5 vikten av att se varje enskild elev och att det är en av lärares 

största utmaningar att hitta uppgifter som är utmaningar för alla individer, oavsett om det 

är i en lärobok eller enskild uppgift.  
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Sammanfattning  

Lärarna i studien arbetar språkutvecklande på olika sätt. Det går att placera in samtliga 

arbetssätt i tre olika kategorier som beskrivits ovan. Arbetssätten möjliggör en 

språkutveckling hos eleverna och det lärarna främst fokuserar på är att genom olika 

övningar få eleverna att utveckla kunskaper om matematiska begrepp och utveckla 

färdigheter för att kunna samtala och diskutera om matematik.   
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6 Diskussion  

Kommande kapitel inleds med en metoddiskussion (6.1) och därefter studiens 

resultatdiskussion (6.2). Avslutningsvis kommer idéer till kommande forskning (6.3) att 

beskrivas och ett slutord (6.4) 

6.1 Metoddiskussion  

Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur det språkutvecklande arbetet möjliggörs i 

matematikämnet i årskurs 3 respektive 6. Tre forskningsfrågor arbetades fram och för att 

kunna besvara dem valdes en kvalitativ forskningsansats där lärare i årskurs 3 och årskurs 

6 deltog i en semistrukturerad intervju. Genom att använda en semistruktur kom detaljrik 

information fram i alla intervjuer.   

 

Genomförandet av ett pilottest var positivt för studien. Det medförde omformuleringar i 

intervjuguiden så att mer information kom fram i de faktiska intervjuerna. Pilottestet gjorde 

att frågorna skrevs om och blev mer tydliga samt fler frågor som var relevanta att ställa i 

intervjun. Hade inte pilottestet gjorts hade det funnits risk att lärarna besvarade frågorna 

med enstaka ord samt att de inte svarade på det som jag ville få fram i materialet. Efter 

pilottestet visade det sig att jag hade några frågor som kunde besvaras genom “ja” eller 

“nej”, vilka jag sedan skrev om så mer information kom fram.   

 

Fördelen med att arbeta med semistrukturerade intervjuer är att informationen som 

kommer fram har benägenhet att bli mer djupgående eftersom respondenten inte blir lika 

styrd och kan prata mer fritt kring frågorna i intervjun.  Jag kände att det var viktigt att få 

med vissa specifika teman i materialet och därför valde jag att använda semistrukturerade 

intervjuer i stället för ostrukturerade intervjuer där den som intervjuar ska synas så lite som 

möjligt och endast ställer en fråga som respondenten får prata fritt om (Bryman, 2011). En 

nackdel med att använda intervjuer som metod är att de kan vara svåra att generalisera men 

det var inte studiens syfte. Syftet med studien är att bidra med kunskap samt kunna ingå i 

ett större sammanhang och den kunskapen kan fås genom att mer ingående intervjua ett 

mindre antal verksamma lärare. Vidare skulle studien kunna bli mer djupgående om fler 

metoder använts i kombination med varandra, exempelvis enkäter och observationer. 

Enkäter hade möjliggjort en kvantitativ studie med fler deltagande lärare men då jag som 

forskare ville få fram detaljrik information ansågs det nödvändigt att använda följdfrågor 
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som möjliggjordes under de semistrukturerade intervjuerna. Följaktligen skulle studien 

kunna bli mer djupgående genom att kompletteras med observationer. Observationer 

undersöker kontexter och beteenden i naturliga miljöer och därför hade det varit intressant 

att se hur lärarna arbetar i klassrummet gentemot det de beskrivit i intervjuerna (Patel & 

Davidson, 1994). Men eftersom jag har haft en tidsbegränsning att förhålla mig till under 

studien valdes endast intervjuer som metod för att spara tid. Lärarna som deltagit i studien 

valdes ut genom 2 kriterier och sedan ur ett bekvämlighetsurval som Bryman (2011) 

beskriver som ett urval som grundas i tillgänglighet för forskaren. Kriterierna var att 

lärarna skulle vara verksamma i antingen årskurs 3 eller årskurs 6 och även ha 

lärarlegitimation i matematik. Därutöver ville jag gärna att de medverkande lärarna skulle 

vara en heterogen grupp då jag ansåg att det kanske kunde ge olika utfall i resultatet. 

Gruppen skildes åt i ålder, kön, utbildning och verksamma år som matematiklärare. 

Skolorna skiljs åt både i storlek och i elevantal. Jag valde att intervju två lärare verksamma 

på samma skola på grund av att jag ansåg att det kunde vara intressant att se likheter och 

skillnader mellan de två lärarnas svar.  

 

Det finns nackdelar med att utgå från ett bekvämlighetsurval av den orsak att de 

medverkande har haft kontakt med forskaren tidigare (Kvale & Brinkmann, 2014). Jag 

anser dock att det inte har haft någon negativ påverkan på den här studien snarare en positiv 

då intervjun blev mer som ett samtal där lärarna kunde känna sig trygga och lättsamt kunde 

beskriva sitt arbete.  

 

Lärarna fick ut information om studiens syfte via mail. Dock gav jag inte ut några 

intervjufrågor förrän precis innan intervjun ägde rum så lärarna inte kunde förbereda sig 

innan intervjutillfället. Det anser jag styrker studiens trovärdighet eftersom lärarnas svar 

är sanningsenliga då de inte har kunnat ta del av exempelvis forskning inför intervjun och 

givit svar utifrån den. Valet av att intervjua tre lärare i årskurs 3 och tre lärare i årskurs 6 

kan påverka studiens resultat och jag är medvetande om att intervjuer med fler eller färre 

lärare kunde gett ett annorlunda resultat. Jag känner mig dock tillfredsställd i att det 

materialet som kommit fram har besvarat forskningsfrågorna och studiens syfte. Resultatet 

känns tillräckligt och hade fler intervjuer gjorts kunde det blivit mycket upprepningar i 

materialet och hade färre intervjuer gjorts kunde det ha givit en för smal bild i resultatet. 
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6.2 Resultatdiskussion  

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur det språkutvecklande arbetet 

möjliggörs i matematik i årskurs 3 och årskurs 6. I kommande avsnitt kommer studiens 

resultat att diskuteras med mål att besvara hur språkutvecklingen kan möjliggöras i 

matematikämnet.  

6.2.1 Vad anser lärare om sitt uppdrag att vara språkutvecklare i matematikämnet?   

 

Resultatet i studien visar att lärare som undervisar matematik i årskurs 3 och årskurs 6 

anser att de har ett uppdrag att utveckla elevers språk. Synsättet på språkutveckling är 

enligt studiens resultat gemensamt för lärarna i både årskurs 3 och årskurs 6. De anser det 

viktigt och gynnsamt att arbeta parallellt med kunskaps- och språkutveckling oavsett ämne 

likt det som framhålls i läroplanen (Skolverket, 2012). Matematiklärarna menar att i 

matematikämnet har språket en central del med flera betydelsefulla begrepp som elever 

måste ha en förståelse av om de ska kunna utveckla ämneskunskaper vilket går i enighet 

med vad Vukovic & Lesaux (2013) beskriver i sin studie. Vidare lyfter deltagarna att 

kunskap är något som byggs upp i relationer och interaktioner med andra vilket språket 

möjliggör, något som är helt i linje med den sociokulturella teorin (Säljö, 2014).  

 

En hypotes jag som forskare hade inför studien var att lärare påverkas av de mångkulturella 

klasserna som de möter i verksamheten. Dock visade resultatet att det var ett delat synsätt 

bland lärarna i studien. Dagens mångkulturella skola kan påverka lärare att arbeta mer 

språkutvecklande än vad de tidigare gjort under sin yrkesverksamhet. Det blir nödvändigt 

att undervisa om språk så att inte elevers matematikkunskaper går förlorad i klassen, det 

är språket som är redskapet (Säljö, 2014). För andra lärare är synsättet på uppdraget 

detsamma oavsett om de har en mångkulturell klass eller ej. Kan det vara så att de lärare 

som anser att det är mångkulturella klasser som påverkar hur de ser på sitt uppdrag har mer 

andraspråkselever i klasserna än de lärare som svarar annorlunda har?  Oavsett hur 

elevgruppen är uppbyggd ska ett språkutvecklande arbete framhållas där alla elever kan 

utvecklas och infinna sig i den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2014).  

 

Det är viktigt för lärarna i studien att eleverna utvecklar ett språk som gör att de uppnår 

målen i kunskapskraven för respektive årskurs (Bilaga 3). Det lärarna nämner är att de vill 

att eleverna ska kunna argumentera, resonera, beskriva och redogöra om matematik vilket 



31 
 

är väl förankrat med de begrepp som används i styrdokumenten (Skolverket, 

2018).  Dessutom har begreppen en central del i respektive årskurs centrala innehåll och 

kunskapskrav. Lärarna i studien känner att det är nödvändigt att arbeta språkutvecklande i 

matematik då det dels har en så pass stor roll i styrdokumenten, dels för att det möjliggör 

ett lärande hos eleverna. Det var intressant att analysera materialet som behandlade vad det 

är som influerar lärares syn på det språkliga uppdraget. Kan det vara lärares personliga sätt 

att se på undervisningen eller har de påverkats av exempelvis utbildning eller landets 

politiska läge? Hade de tänkt annorlunda om de hade andra bakgrunder eller erfarenheter? 

Oavsett vad som påverkar är kunskaper om språket och hur det påverkar undervisningen 

något som forskning poängterar (Cummins, 2007; Norén, 2015; Vukovic & Leasux, 

2013).  

 

Sammanfattning  

Forskningsfrågan om hur lärare ser på sitt språkliga uppdrag besvaras på så sätt att lärare 

som undervisar i matematik anser att de har en viktig del i skolans uppdrag att utveckla 

elevers språk. Det gör de genom att beskriva att kunskapsutveckling och språkutveckling 

hör ihop och är beroende av varandra, utan ett språk går kunskapen förlorad. Uppdraget 

grundas i att alla elever oavsett bakgrund behöver en språkutveckling och det förankras i 

skolans styrdokument samt är nödvändigt för att möjliggöra en gynnsam undervisning.   

 

6.2.2 Vad anser lärare möjliggör en lyckad språkundervisning i matematikämnet?  

 

Det är lärarens uppgift att genomföra en undervisning där eleverna har möjlighet att 

approriera kunskaper och därför är en lärares utbildning mycket viktig. Det går att se att 

de lärare i studien som tagit examen och fått sin lärarlegitimation senast är de som hänvisar 

till sin utbildning som något som hjälpt dem att förstå språkets roll i matematik. En 

intressant tanke är att utbildningar har ändrats och nu tar upp mer framgångsrika 

språkutvecklande förhållningssätt i matematik än vad de har gjort förr. Kan det vara så att 

de här lärarna har ett mer språkutvecklande tänk naturligt i sin undervisning än vad övriga 

har? Samtliga lärare i studien har deltagit i Matematiklyftet (Skolverket, 2019a). Alla 

lärare såg positivt på då detta och fick lära sig mycket om språkutvecklande arbete. De 

lärare som har ämnet svenska som andraspråk i sin utbildning finner det mycket gynnsamt 

då de själva har kunskaper för att stötta elever med annat modersmål än svenska. Då lärare 

nämner att modersmålslärare är en viktig hjälp att få i sin undervisning, men att det är en 
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brist av dem ute i skolorna, kanske det är rimligt att göra kursen svenska som andraspråk 

obligatorisk i all lärarutbildning? 

 

Det poängteras att lärare bör arbeta varierande för att stödja språkutvecklingen 

(Vukovic & Lesaux, 2013). Det är därför viktigt att lärare tänker till kring hur de arbetar 

med lärobok, formulerar frågor och låter eleverna vara aktiva i klassrummet. Lärare i 

studien beskriver att de arbetar med både öppna- och flervalsfrågor vilket är något som går 

i linje med vad forskare anser (McNeil, 2010; Banse et al., 2017; Viesu & Oliveira, 2012). 

I både årskurs 3 och i årskurs 6 anser lärare att eleverna ska få förklara hur de tänker. De 

menar att det både gynnar eleven själv men även klasskamraterna som får lyssna. Det 

poängteras därför att matematiklärare utformar öppna- och flervalsfrågor som möjliggör 

samtal och diskussioner i klassrummet (ibid). Frågan är om det är så enkelt att utforma en 

undervisning med endast öppna- och flervalsfrågor?  

 

Lärarna undervisande i årskurs 6 menar att klassrumsklimatet är något som måste 

uppmärksammas. Det poängteras att elever ska vara införstådda med att kommunikationen 

i klassrummet både mellan elever och med lärare, såsom samtal och diskussioner, är det 

som skapar ett informationsbyte (McNeil, 2010). Eleverna måste förstå att det är genom 

samspel andra som kunskaper utvecklas och att de måste utveckla sin förmåga 

att appropriera de kunskaper som de möter i klassrummet (Säljö, 2014). Språkutvecklande 

arbetssätt i klassrummet gör ofta att elever blir mer aktiva i klassrummet. Det framhålls 

därför att lärare har ett förhållningssätt i klassrummet där eleverna ska vara aktiva och 

utveckla sitt språk genom det. Lärarna möjliggör ett elevaktivt klassrum genom att bland 

annat arbeta mycket gemensamt i helklass och med grupparbeten. Är eleverna aktiva är det 

lättare för lärarna att ge respons på det de yttrar sig om (Banse et al., 2013). Elever 

utvecklas språkligt genom att influeras av och imitera det de hör i klassrummet (Banse 

et.al., 2013). Det bör dock poängteras att undervisningen bör utformas så att alla elever har 

samma chans att vara aktiva oavsett olika sociala bakgrunder och personliga egenskaper. 

Det som lärare nämner som framgångsrikt är EPA där alla elever får chans att ta sin tid, 

tänka till och sedan formulera ett svar eller idé om det fenomen det gäller. Samtliga elever 

kan då få visa sina språkliga kunskaper genom att exempelvis argumentera om något 

muntligt och inte bara skriva svar på ett papper. Att ge varje individ chans att visa sina 

kunskaper är något som beskrivs i styrdokumenten (Skolverket, 2018) och därför ska lärare 

i svenska skolor arbeta varierande och låta alla elever vara aktiva i klassrummet.   
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Sammanfattning  

För att besvara frågeställning 2 om vad som möjliggör en lyckad språkutveckling är en 

lärares utbildning och kunskaper viktig. Tillgång till modersmålslärare är något som anses 

som framgångsrikt och det förhållningssätt lärare har till sina elever i klassrummet. Lärare 

bör formulera frågor och uppgifter där språk är nödvändigt samt ha ett elevaktivt klassrum 

som gör att elever får chans till att både visa sina språkliga kunskaper och utveckla 

dem tillsammans med varandra (Säljö, 2014).  

6.2.3 Hur beskriver lärare att de arbetar språkutvecklande i matematikundervisningen?  

 

I resultatet framkom det att lärare på olika sätt arbetade språkutvecklande. Lärarna kunde 

alla ge flertalet exempel på hur de arbetade vilka jag i analysen kategoriserade i olika 

teman; Stöttning, matematiska texter och utmanande uppgifter och arbete i lärobok. Det 

fanns skillnader i materialet utifrån om lärarna var verksamma i årskurs 3 alternativt 

årskurs 6 vilket jag anser gav ett mer djupgående resultat. Det sociala samspelet i klassen 

är viktigt för samtliga lärare i studien eftersom det är då eleverna får ett så stort 

kunskapsutbyte som möjligt, det är då de får ta del av de artefakter som omgivningen kan 

ge dem (Cole, 1996). Lärarna menar att det är viktigt att eleverna får samtala och diskutera 

sinsemellan samt att de arbetar mycket gemensamt i klassrummet, framför allt i årskurs 3.  

 

Resultatet visar att lärarna undervisar om begreppen genom uppgifter i olika kontexter 

vilket är i linje med det forskningen tar upp om stöttning (Banse et al., 2017; Gibbons, 

1998). I årskurs 3 får eleverna chans att arbeta med begrepp genom exempelvis bilder, 

lekar och att vistas i utomhusmiljöer för att få stöd till en förståelse, något 

som McNeil (2010) benämner som tyst kommunikation. Bilder och fysiska föremål 

används som medierande redskap för att förstå ett fenomen (Wertsch, 1991). I resultatet 

som berör hur lärare i årskurs 6 stöttar och arbetar med att utveckla elevernas ordförråd 

går det att urskilja att de vill vara förebilder för sin eleverna och använder inte lika mycket 

tyst kommunikation som stöd. Däremot uttrycks det att om det är någon elev eller en grupp 

elever som är i större behov av stöttning för att utveckla språket plockas de eleverna ut och 

får stöttning individuellt. Det är något som går emot den sociokulturella synen på lärande 

då elever lär bäst i kontexter tillsammans med andra. Stöttning till en språklig förståelse är 

något som alla elever gynnas av enligt Gibbons (1998) och därför är det intressant att se 

hur lärarna i årkurs 3 stöttar sina elever mer än vad de gör i årskurs 6 där de till störst del 
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fokuserar på att själva vara förebilder och använda ett korrekt matematiskt språk. Men det 

är viktigt att lärare är ledsagare i klassrummen för att ge eleverna chans att utvecklas så 

långt som möjligt likt vad den proximala utvecklingszonen förespråkar (Säljö, 2014).   

 

När det kommer till matematiska texter är det gemensamt för alla lärare i studien, oavsett 

årskurs, att det orsakar svårigheter för eleverna. I årskurs 3 lär lärarna elever metoder och 

strategier för hur de ska ta sig an matematiska texter. Till största delen blir eleverna 

serverade en text, såsom i läroböcker och språkkort, som de själva ska läsa och förstå ofta 

med stöd av läraren eller i grupper. I årskurs 6 får eleverna i större utsträckning arbeta på 

egen hand med texter som de möter i sin lärobok.  Lärarna arbetar varierande med 

matematiska texter men nämner att läroböckerna är något de använder mycket. Förutom 

arbetet med läroboken nämner lärare i årskurs 6 att de låter eleverna skriva egna texter, har 

läsläxor i matematik och diskussionsövningar som liknar de nationella proven (Skolverket, 

2019b).  Elever behöver mycket stöd av sin lärare när de ska ta sig an matematiska texter 

eftersom de ofta är kortfattade och innehåller avancerade betydelsefulla begrepp 

(Bernardo, 2002) och därför är det nödvändigt att arbeta med texter på varierande och 

genomtänkta sätt för att elevernas ska utveckla förståelse för texten och parallellt utveckla 

sitt språk. Enligt Wedin (2010) leder inte enskilt arbete i lärobok till lika stor språklig 

utveckling som exempelvis gruppdiskussioner gör. Därför är det positivt att lärarna i 

studien arbetar så pass varierande där eleverna får utmanas mer kognitivt 

(Vukovic & Lesaux, 2013).   

 

En hypotes jag som forskare hade innan studien genomfördes var att lärarna i större 

utsträckning skulle arbeta med läroböcker, framför allt i årskurs 6, grundad i tidigare 

erfarenheter både från min egen skolgång och verksamhetsförlagda utbildning. Därför var 

jag positivt överraskad av vad som kom fram i intervjuernas material. Samtliga lärare 

kunde ge exempel på hur de arbetar varierande, både när det kommer till matematiska 

texter och andra utmanande uppgifter, vilket enligt forskning är språkutvecklande för alla 

elever (Gibbons, 1998; Vukovic & Lesaux, 2013; Wedin, 2010).  

 

Sammanfattning  

Forskningsfråga 3 kan alltså besvaras med att lärare i årskurs 3 och 6 beskriver att de 

arbetar språkutvecklande i relation till det forskning säger är framgångsrikt. De arbetar 

varierande med både stöttning, matematiska texter, lärobok och enskilda uppgifter dock 
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genom flertalet olika metoder som både de själva och forskning anser fungerar. Fokus 

ligger ofta på att elever ska få chans att utveckla sitt språk gemensamt i klassrummet där 

socialt samspel har en stor roll vilket går i linje med den sociokulturella teorin (Säljö, 

2014).  

6.3 Förslag till fortsatt forskning  

Genom studien har jag fått en inblick i hur lärare i årskurs 3 och årskurs 6 beskriver att de 

arbetar språkutvecklande i matematik. Under studiens gång har flera intressanta aspekter 

och flera idéer för fortsatt forskning vuxit fram. En fortsatt studie hade kunnat vara att mer 

djupgående undersöka hur lärare individualiserar sin undervisning för att möjliggöra en 

språkutveckling hos elever med särskilda behov. Vidare hade det varit intressant att 

granska läromedel och arbetssätt på detaljnivå. En annan intressant aspekt hade varit att 

studera vad det är som gör att lärarna utformar sin undervisning som de gör. Det finns fler 

intressanta forskningsområden kring det här området och personligen hoppas jag att fler 

väljer att forska om fenomenet så framtida lärare får ta del av det.  

6.4 Slutord  

Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur det språkutvecklande arbetet i matematik 

möjliggörs i årskurs 3 respektive årskurs 6 och har besvarats genom tre 

frågeställningar.  Jag tycker att studien syfte har uppnåtts genom det material som kommit 

fram genom intervjuer och redovisats i studiens olika kapitel. Språkutvecklande arbete i 

matematik möjliggörs genom att matematiklärare anser att de har ett viktigt uppdrag att 

utveckla språk, om de har de möjligheter som behövs för att kunna utforma en lyckad 

undervisning samt använder sig av gynnsamma språkutvecklande arbetssätt. Personligen 

tycker jag ämnet har varit mycket intressant att forska om och att viktigt material har 

kommit fram. Jag anser precis som forskningen att det är viktigt att lärare tar del av det 

språkutvecklande arbetet och därför hoppas jag att studien har bidragit med kunskaper, 

eftersom det nog är så att det är just vårt språk som möjliggör lärandet.  
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Bilagor  

Bilaga 1 Intervjuguide  
 

Bakgrundsfrågor  

• Vad har du för utbildningsgrund?  

• Hur länge har du arbetat som lärare?  

 

Intervjufrågor:   

Frågeställning 1  

Hur ser du på uppdraget att utveckla elevernas språkkunskaper i matematikundervisning?  

 

Frågor  

•  Anser du att det är viktigt att arbeta språkutvecklande i matematik för att nå 

ämneskunskaper?  

• Vad har du i åtanke när du planerar för att utveckla elevernas språk i 

matematikundervisningen?  

• Enligt styrdokumentens första kapitel står följande citat (Läser upp text från 

läroplanens första kapitel där området berörs). Hur tänker du angående skolans 

övergripliga språkliga uppdrag?    

• Vilka för- och nackdelar tycker du det finns med att arbeta språkutvecklande i 

matematik?   

(Följdfrågor, används om de behövs)  

• På vilka sätt tycker du att elevernas språk kan utvecklas genom 

matematikundervisning?  

• Hur tänker du angående kunskapskravens muntliga delar?   

•  Hur tänker du angående de nationella provets muntliga del?   

• Vad har du för mål med ditt språkutvecklande arbete i matematik?  

• Finns det vissa elevgrupper som gynnas, missgynnas?  

 

Frågeställning 2  

Vilka arbetssätt använder du dig av i din matematikundervisning för att möjliggöra en 

språkutveckling hos eleverna.   

Frågor  



II 
 

•  Hur ger du eleverna möjlighet att utveckla sitt språk genom 

matematikundervisningen? Vad får de möjlighet att visa?  

• Kan du ge konkreta exempel på hur du arbetar språkutvecklande i din 

undervisning?  

• Vilka språkliga utmaningar möter eleverna i din matematikundervisning?  

(Följdfrågor, används om de behövs)  

•  Vilka arbetssätt anser du fungerar bäst för att möjliggöra en språkutveckling?   

• Hur arbetar du för att stötta dina elever till förståelse?  

• Hur arbetar du med matematiska texter?  

• Hur arbetar du med läromedel?  

• Vad är det du vill att eleverna ska nå för språklig förmåga i matematikämnet för 

din årskurs?   

 

Frågeställning 3  

Vad möjliggör en lyckad språkundervisning i matematik?  

Frågor:  

• Vilka hinder anser du det finns med att arbeta språkutvecklande i matematik?  

• Vilka möjligheter anser du det finns med att arbeta språkutvecklande i matematik?  

• Arbetar du med någon lärobok? I så fall vad heter den, och hur påverkar den ditt 

arbete?  

• Hur tycker du din utbildning påverkar din undervisning?  

• Vad är det du tänker på för att möjliggöra en språkutveckling?  

(Följdfrågor, används om de behövs)  

• Kan du exempel på vad det är som gör det svårt att arbeta språkutvecklande i 

matematik?   

• Vad är det som hindrar dig att arbeta språkutvecklande?  

• Kan du ge exempel på vilka möjligheter du ser med att arbeta språkutvecklande i 

matematik?  

• Vad har du för möjligheter att arbete språkutvecklande i matematik?  

• Vad har du för förhållningssätt till språkutveckling i ditt klassrum?  

  

 

 

 



III 
 

Bilaga 2 Informationsblankett  

Hej!  

Jag (Klara Engström) är lärarstudent vid Jönköping University, och läser sista terminen på 

grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4–6. Jag arbetar just nu med mitt examensarbete, 

en studie med inriktning på språkutveckling i matematik.   

Med min studie vill jag undersöka hur lärare ser på sitt uppdrag som språkutvecklare i 

matematikämnet och hur lärare arbetar för att möjliggöra en språkutveckling hos eleverna i sin 

matematikundervisning. Därför skulle jag vara tacksamma om du kunde tänka dig att vara med i 

min studie. Jag kommer genom intervju dokumentera lärares språkutvecklande arbetssätt i 

matematik samt lärares uppfattning om sitt språkutvecklande uppdrag. Vidare önskar jag att 

genomföra en enskild intervju, med lärare som undervisar i matematik.  

Allt material kommer att avidentifieras. Materialet kommer bara att användas för forskning.  

Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst och utan 

att ange någon anledning.   

Om du har frågor om studien, kontakta mig.  

Hälsningar  

Klara Engström  

Kontaktuppgifter  

enkl1516@student.ju.se  

Genom att skriva under här nedanför intygar du att du tagit del av informationen.  

Kan du tänka dig att delta i studien?  

Ja, jag har tagit del av ovanstående information och accepterar att delta i studien.  

Nej, jag har tagit del av ovanstående information och vill inte delta i studien.  

Namn: Namnförtydligande:  

____________________________________________________________________________  

Din e-mejl:  

_______________________________________________________  
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Bilaga 3 Kunskapskrav årskurs 3 respektive 6 där språk behandlas  

 

Kunskapskrav årskurs 3  

• Eleven beskriver sitt tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om sitt 

resultatens rimlighet.   

•  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det 

genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak 

fungerande sätt.  

• Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och annat 

konkret material och bilder.   

• Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.   

• Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkfrom genom /.../ att jämföra 

och namnge delarna /.../.  

• Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga 

lägesord för att beskriva objekts egenskaper /.../.  

• Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, göra konstruera geometriska 

begrepp.   

• Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande 

sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska 

uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.   

• Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och 

räknesätt samt om resultats rimlighet /.../ (Skolverket, 2018, s.60–61).  

 

Kunskapskrav årskurs 6  

• Eleven kan föra resonemang på /.../ fungerande sätt och för underbyggda 

resonemang om resultats rimlighetkan i förhållande till problemsituationen samt kan 

ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.  

• Eleven har /.../ kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att 

använda dem i /.../ sammanhang på ett fungerande sätt.  

• Eleven kan även beskriva begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett 

/.../ fungerande sätt.   

• I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika 

uttrycksformer samt föra /.../ resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.   



V 
 

• Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och kan då använda olika 

uttrycksformer med anpassning till sammanhanget.  

• Eleven kan redogöra för och samtala tillvägagångssätt på ett /.../ fungerande sätt 

och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska 

uttrycksformer med /.../ anpassning till sammanhanget.   

• I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang 

genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som 

/.../ för resonemanget framåt (Skolverket, 2018. S. 61–62).  

 


