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Sammanfattning 

Denna kvalitativa studie grundades i vårt gemensamma intresse för att utvecklas inom matematik 

och på så vis bli så bra förebilder som möjligt inför vår kommande roll som lärare i lågstadiet. 

Syftet med studien var att undersöka hur lärare hanterar informella och formella begrepp i 

undervisningen och hur det påverkar elevernas språkkunskaper i matematikundervisningen. 

Bakgrunden till vår studie berör tre olika utgångspunkter som består av läroplaner, språk i 

klassrummet och jämförelse mellan två läromedel. Vi valde att använda ett sociokulturellt 

perspektiv som grund för vår studie då vi ansåg att det sociokulturella synsättet betonar lärarens 

språkanvändning. I studien framkommer det att språket i undervisningen utgör en viktig del vid 

inlärning i ämnet matematik. Det framkommer i tidigare forskning att det är viktigt att lära sig de 

formella begreppen i lågstadiet då de utgör en stabil grund till vidare matematikutveckling. I den 

här studien har vi gjort två observationer av två lärare i årskurs tre. I de klasserna vi besökte fick 

eleverna genomföra två mindre uppgifter där vi ville undersöka elevernas begreppsförståelse. Det 

framkom i resultatet av observationerna av lärarna att de använde sig mer av de informella 

begreppen än de formella begreppen samt att de var omedvetna om deras språkanvändning. I 

resultatet av uppgifterna framkom det att majoriteten av eleverna behärskade de formella 

begreppen, dock var det anmärkningsvärt många elever som inte behärskade de formella 

begreppen.  

 

 

 
 
 
 
 
Nyckelord: Språklig medvetenhet, informella begrepp, formella begrepp och matematikundervisning i lågstadiet. 
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1. Inledning 

Vi som skriver denna studie har tidigare arbetat i olika skolor och liknande diskussion kring 

elevernas förståelse för de formella begreppen har ofta kommit på tal vid samtal med klasslärare: 

“Vi har pratat om de formella begreppen sen årskurs ett, ändå behärskar inte eleverna dessa. Hur 

kommer det sig?”. 

 

Vi har märkt utifrån egna erfarenheter att en del lärare inte är medvetna om deras användning av 

de formella matematiska begreppen. När vi arbetade i skolan märkte vi en del svårigheter hos 

elever vid en övergång från symbolspråk till språkliga begrepp. Detta visades t.ex. när eleverna 

fick som uppgift att räkna ut ”14-7=” och då var det inte var några större svårigheter för 

eleverna. När symbolerna sedan byttes ut till språkliga begrepp “subtrahera 14 med 7” blev 

majoriteten av eleverna osäkra på vad de skulle göra. Detta exempel väckte intresset för hur 

lärarens språkliga medvetenhet och användning av de formella begreppen påverkar elevernas 

begreppsförståelse.  

 

Olsson & Forsbäck (2013) skriver i boken Alla kan lära sig matematik att det är genom 

språkanvändning som vi utvecklar begreppsförståelsen. Författarna menar att “Ett bra språk ger 

goda förutsättningar för lärande i matematik” (s. 21). Vår uppfattning är att många är eller har varit 

osäkra i matematikämnet och detta är något vi kan relatera till. Vi har under senare tid blivit mer 

intresserade av matematik och vill därför fördjupa våra kunskaper för att bli så bra förebilder som 

möjligt och för att ge eleverna en trygg grund att stå på. Intentionen med studien är att ta reda på 

hur språket används i matematikundervisningen samt bli medvetna om språkets betydelse och på 

så vis bli mer trygga i vår kommande roll som matematiklärare i lågstadiet. Studien kommer 

därför undersöka lärarens språkliga medvetenhet och användning av de formella begreppen och 

hur de speglar sig hos eleverna.  
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2. Bakgrund 

Detta avsnitt berör två olika utgångspunkter som utgör bakgrunden till vår studie. De 

utgångspunkter som lyfts fram är likheter inom olika läroplaner samt språkets betydelse i 

klassrummet. 

2.1 Läroplaner 

I Lgr69 och Lgr80 samt i den nuvarande läroplanen Lgr11 tas vikten av det matematiska språket 

upp. Gemensamt för dessa läroplaner är att de benämner begrepp som en viktig del i 

matematikundervisningen. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin begreppsförståelse. Syftet 

med att lyfta de tidigare läroplanerna var för att undersöka om språket har varit en viktig del av 

matematikundervisningen samt vad den nya läroplanen säger om språkets betydelse för 

matematikinlärningen. Detta bidrar med en förståelse för viken av ett utvecklat språk i 

matematikundervisningen då de tidigare läroplanerna ligger till grund för den nuvarande 

läroplanen Lgr 11.   

 

Enligt Lgr69 och Lgr80 ska eleven uppnå följande inom matematiken: 

“Den skall efter hand ge förtrogenhet med några väsentliga begrepp och tillvägagångssätt inom 
aritmetik, geometri, algebra och beskrivande statistik samt kännedom om funktions och 
sannolikhetsbegreppen” (Skolöverstyrelsen, 1969, s. 137).  

“Eleverna skall därför få insikt i centrala begrepp och sammanhang som kan bilda grunden för 
deras kunskapsutveckling” (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 16). 

 
I dessa citat från Lgr69 och Lgr80 talar de om väsentliga och centrala begrepp vilket kan kopplas 

an till de begrepp studien lyfter då de fyra räknesätten är en viktig del i matematiken. Enligt 

skolverkets kunskapskrav i Lgr11 ska eleven uppnå följande kunskaper i slutet av årskurs 3:  

“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 konkret material eller bilder. 
Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra” (Skolverket, 2011, 
s. 52). 

 
Olsson och Forsbäck (2013) nämner att den muntliga delen i matematikundervisningen har fått 

en större roll i den aktuella läroplanen Lgr11. Detta är till följd av att forskning har visat att 

språket är en viktig del i elevernas matematiska inlärning (Olsson & Forsbäck, 2013, s. 20). 
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2.2 Språk i klassrummet 

För att alla elever ska få en likvärdig skolgång är det viktigt att lärare är medvetna om vilket språk 

de använder i sin matematikundervisning. Löwing (2006) skriver att lärare inte bör utesluta ett 

formellt matematiskt språk i sin undervisning för elever i lågstadiet. Hon menar att om en lärare 

inte använder ett formellt matematiskt språk i klassrummet kan elevers kunskapsutveckling i 

matematik hejdas. En anledning till den bristande kunskapen för matematik hos de svenska 

eleverna kan bero på att lärare inte använder sig av ett formellt språk (s. 145). 

  “För att en elev skall kunna bygga upp en språklig kompetens krävs det att eleven talar med 
någon som talar detta språk. En analys av den kommunikation eleven deltar i under en lektion 
visar att de i allmänhet talar med läraren under en eller två minuter per lektion. Detta är inte 
tillräckligt, speciellt som läraren ofta undviker de språk eleverna borde lära sig” (Löwing 
2006, s. 11). 

Olsson och Forsbäck (2013) skriver att eleverna måste få möjlighet att själva använda formella 

begrepp i samtal med andra. Det räcker inte för eleverna att enbart höra läraren prata om de 

formella begreppen, utan eleverna behöver få sätta ord på sina upptäckter inom matematiken och 

på så vis äga de formella begreppen. Sannolikheten är då större att eleverna tar till sig det formella 

matematiska språket då eleverna får höra språket i ett kontextuellt sammanhang (ss.20-21). 

Löwing (2006) har sett att dessa möjligheter inte alltid tas tillvara på i klassrummet då läraren 

behöver utveckla sin kompetens i det formella matematiska språkbruket samt hur läraren ska nå 

fram till sina elever (s. 11). I många klassrum används matematikläromedel som en stor del av 

matematikundervisningen. I boken Matematikdidaktiska frågor skriver Monica Johansson (2009) att 

läraren inte ska förlita sig på att läromedel i matematik räcker för att eleverna ska nå 

kunskapskraven. Det kan tyckas lämpligt att använda ett läromedel som är utformat efter 

matematikämnets kursplan som stöd för lärarens undervisning. Läromedel bör därför användas 

som ett komplement i undervisningen för att undvika att matematiklektionerna upplevs 

enformiga eftersom det kan minska elevernas lust att lära sig matematik. Det lärare behöver tänka 

på är att staten inte granskar läromedlen och därför behöver läraren själv kritiskt granska ifall 

läromedlet är relevant för kursmålen och sin egen undervisning (ss. 58,60).  

2.3 Sammanfattning av bakgrund 

Dessa två ovanstående utgångspunkter visar att språket har en stor betydelse för en givande 

matematikundervisning. Som Monica Johansson (2009) skriver ska läraren se läromedel som ett 

komplement och därför variera sin undervisning för att utveckla elevernas språkkunskaper 
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(s.58,60). Elever behöver ges möjlighet till att använda formella begrepp för att befästa de, det 

räcker inte med att enbart höra läraren tala om dem. Den aktuella läroplanen Lgr11 har lagt stor 

vikt på det muntliga i matematikundervisningen. Detta beror på att elever behöver samtala om 

och använda formella begrepp för att utveckla sina matematikkunskaper (Olsson & Forsbäck, 

2013, ss. 20–21).  
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3. Forskningsöversikt 

Detta avsnitt lyfter fram fyra forskningsstudier som är betydelsefulla för vår studie. 

3.1 Förenklat språk 

Hughes, Powell och Stevens (2016) skriver i sin studie Supporting Clear and Concise Mathematics 

Language, Instead of That, Say This att elevernas matematikutveckling påverkas av vilket språk som 

används under matematikundervisningen. Studien uppmärksammade en händelse där en lärare 

förenklade det matematiska språket vid samtal med en elev. Det ledde till att eleven inte 

utvecklade ett formellt matematiskt språk vilket i sin tur gjorde att eleven inte hade tillräckligt 

goda kunskaper för att ta sig vidare till nästa steg i sin matematiska utveckling. För att undvika 

detta hävdar författarna i studien att lärare behöver vara medvetna om vilka fördelar det är med 

att använda ett formellt matematiskt språk för att underlätta elevers begreppsförståelse. Elever i 

lågstadiet behöver en grundförståelse för de formella begreppen för att behärska matematiken i 

senare årskurser (Hughes et, al., 2016, s. 8). Det är vanligt att lärare lär ut begrepp med hjälp av 

ramsor och sånger. Språket i ramsor och sånger kan dock förmedla ett förenklat språk som inte 

utvecklar begreppsförståelsen. Därför behöver lärare vara medvetna om att förmedla begreppets 

korrekta betydelse för att inte vilseleda eleverna. När lärare använder ett formellt språk förbereder 

hen eleverna inför senare årskurser. Lärare behöver därför vara införstådda i att matematik inte 

ska ses som ett andra (eller tredje) språk för eleverna utan ska ingå i vår ordinarie språkinlärning 

(ibid, ss. 8, 10). 

Enligt Löwings (2004) avhandling Matematikundervisningens konkreta gestaltning: en studie av 

kommunikationen lärare - elev och matematiklektionens didaktiska ramar kan lärare använda en viss 

mängd informellt matematiskt språk i sin undervisning för att förenkla matematiken för eleverna. 

Det lärare bör tänka på är att variera sitt språkbruk för att eleverna inte ska uppleva det 

informella språket som norm i matematiken (s. 225). När läraren använder sig av informella och 

formella begrepp behöver hen medvetet använda begrepp som är synonymer till varandra för att 

inte förlora viktig information. Lärare som förenklar ordet kvadrat till fyrkant missar viktig 

information då en fyrkant även kan beskriva en rektangel eller andra geometriska former. Är 

begreppen synonymer till varandra kan läraren konkretisera lärandet vilket kan utveckla elevernas 

formella språk. Löwing (2004) menar att det är viktigt att lärare och elever använder sig av ett 

gemensamt formellt språk och att det språk som används under matematiklektionerna är tydligt 
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för samtliga elever. I studien framkom det att ett otydligt språk kan medföra svårigheter för 

framtida studier inom matematik (ibid, ss. 110, 118, 245). 

3.2 Social matematikundervisning 

Bergqvist och Österholm (2014) skriver i sin sammanfattning av studien Språkbrukets roll i 

matematikundervisningen att kommunikation är en viktig del i matematikundervisningen och därför 

behöver elever få öva sin förmåga att tala matematik med andra elever. Genom att samtala får 

eleverna en djupare förståelse för språkbruket och kan då förbättra sitt matematiska tänkande (s. 

1.) För att eleverna ska ges goda lärandemöjligheter behöver läraren ha en inblick i elevernas 

användning och förståelse av de formella matematiska begreppen. På så vis kan läraren bli mer 

medveten om sitt eget språkbruk och kan då anpassa det eftersom hen ska vara en språklig 

förebild för eleverna. Då det matematiska språket utvecklas i de högre årskurserna är det viktigt 

att lärare förbereder eleverna genom att tydliggöra betydelsen av de formella begreppen för att 

skapa en stark grund. Om eleverna har en stark grund från början blir övergångarna naturligare 

då läraren inte behöver fokusera undervisningen på språkliga aspekter. Läraren kan istället 

fokusera på att lära eleverna en mer avancerad nivå i matematik (ibid, s. 4–5).  

Riesbeck (2000) hävdar i sin licentiatavhandling Interaktion och problemlösning- Att kommunicera med 

matematik att när elever börjar skolan har de med sig ett vardagsspråk som kan göra det svårt för 

elever att förstå eller att göra sig förstådd inom matematiken (s. 11). Det kan vara svårt att 

kombinera vardagsspråket med det vetenskapliga språket om inte eleverna har tillräckliga 

kunskaper inom det vetenskapliga språket, lärare behöver därför stötta eleverna i 

språkutvecklingen (ibid, 52). Under matematikundervisningen behöver det ges utrymme till 

sociala konstruktioner där eleverna byter erfarenheter och lär sig av varandra. Genom detta får 

eleverna möjlighet att använda formella begrepp i praktiken för att skapa kontext. Lärare behöver 

därför se matematikundervisningen som något socialt än att enbart låta eleverna räkna enskilt 

(ibid, ss. 22–23). I studiens resultat framkom det att elever som arbetade på egen hand hade 

svårare att ta till sig den språkliga kunskapen och visar därför att det sociala samspelet är en viktig 

del i elevernas lärande (ibid, s. 46). 

3.3 Sammanfattning av forskningsöversikt  

 
Genom ovanstående forskningsstudier framgår det att det formella språket utgör en viktig grund i 

matematikinlärningen. I de ovanstående studierna är författarna överens om att elever som har 

fått en grundförståelse för de formella begreppen har större möjlighet att lära sig mer avancerad 
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matematik. De hävdar att lärare bör introducera formellt språk redan i lågstadiet för att elever ska 

få möjlighet utveckla sitt språkbruk från början i sin matematikinlärning. I studierna framgår det 

att språket ska varieras. Löwing (2004) säger att lärare ska kombinera det informella och formella 

språket på ett medvetet sätt för att skapa kontext för eleverna. När det informella och formella 

språket kombineras behöver läraren tänka på att presentera begrepp som är synonymer till 

varandra eftersom vi annars kan missa viktig information (s. 225). Elever behöver en språklig 

förebild och det är därför viktigt att läraren reflekterar över sitt språkbruk i 

matematikundervisningen. Bergqvist och Österholm (2014) skriver att läraren behöver ha en 

uppfattning om elevernas formella begreppskunskaper för att kunna anpassa sin undervisning 

och på så vis utmana elevernas kunskaper (s. 4–5). Samtliga forskningsstudier har särskilt tagit 

fasta på att lärare i lågstadiet behöver vara språkligt medvetna då det påverkar elevernas framtida 

matematikinlärning.  

 
Forskning som motsäger vikten av ett formellt språk i tidiga åldrar framkommer inte i 

forskningsöversikten då vi inte hittade någon forskning som var kritisk mot ett 

formellt språkbruk i lågstadiet.  
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4. Teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska utgångspunkt som ligger till grund för vår studie.  

Studien fokuserar på språkanvändningen i klassrummet och därför används det sociokulturella 

perspektivet som teoretisk utgångspunkt för studien. Vanligtvis förklarar psykologiska teorier 

människan som enskild person medan det sociokulturella perspektivet inte beskriver den enskilda 

individen, utan beskriver människan som delaktig i ett socialt sammanhang. Den kunskap vi 

människor tar till oss kommer från sociala interaktioner då vi lär oss hur vi ska hantera olika 

situationer som kan uppstå när människor är i samspel med andra människor. ”Den sociala 

psykologin tittar på individen i gruppen, fenomen inom gruppen och interaktioner mellan grupper. Men ett tydligt 

fokus ligger alltid på att förklara våra tankar, känslor och beteenden i relation till den sociala påverkan individen 

utsätts för” (Aroseus, 2013).  

4.1 Sociokulturella perspektivet i klassrummet 

Enligt det sociokulturella perspektivet använder vi oss av språkliga begrepp för att förstå vår 

omgivning. Vid kommunikation med andra människor lär vi oss att förmedla kunskap och även 

ta till oss kunskap av andra. Vygotskij ansåg att språket är vårt hjälpmedel i att förstå och agera i 

omvärlden (Säljö, 2017, s. 256). För att arbeta sociokulturellt i skolan behöver inte skolan göra en 

speciell anpassning och därför går det sociokulturella perspektivet att använda i den reguljära 

skolan. Det handlar om hur man som lärare planerar lektioner som ger möjligheter för interaktion 

med sina elever. Det är viktigt att ge utrymme för interaktion mellan eleverna för att lära sig av 

sin omgivning (ibid, s. 262–264). 

4.2 Den proximala utvecklingszonen 

Den proximala utvecklingszonen utgår från att se lärandet som en process. Vygotskij menade att 

när en individ befinner sig i den proximala utvecklingszonen är hen i behov av en mer kunnig 

person för att ta sig vidare (Säljö, 2017, s. 260). En mer kunnig person kan vara både 

klasskamrater eller lärare som besitter mer kunskap. Läraren i detta fall behöver i början ge 

mycket stöd för att sedan succesivt minska de stöd eleven behöver för att ta sig vidare till nästa 

steg. Detta stöd kan jämföras med en byggnadsställning som tas bort del för del när stödet inte 

längre gör någon nytta (Smidt, 2010, s. 119). Lärarens stöd bör därför upphöra när eleven tagit till 

sig den kunskapen och klarar sig på egen hand. Detta visar på att samspel och lärande utgör en 

viktig del i det sociokulturella perspektivet. Det är viktigt att läraren är uppmärksam på var eleven 
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befinner sig för att inte ge för mycket eller för lite stöd. Om läraren ger för mycket stöd kan 

eleven bli passiv och utvecklas därför inte då läraren är den som ger svaren. Eleven ges då inte 

utrymme till att tänka och ta till sig kunskap (Säljö, 2017, ss. 260–261). För att eleverna ska kunna 

ta till sig kunskap inom matematik behöver de ges konkreta exempel för att sedan utvecklas och 

förstå de abstrakta. Eleverna behöver en grundförståelse för de vardagliga begreppen för att 

förstå och kunna hantera de vetenskapliga begreppen (Smidt, 2010, s. 121). 

 

När elever är aktiva under matematikundervisningen befäster de kunskap mer effektivt då de 

själva får upptäcka och utveckla sin matematiska förmåga. Aktiv klassrumsmiljö möjliggör för 

lärare att se elevernas kunskaper då eleverna får visa vad de kan och utifrån det kan läraren 

planera nästa steg i undervisningen.  För att anpassa lärmiljön för alla elever behöver 

undervisningen vara varierad. Det sociokulturella perspektivet menar att ett socialt samarbete 

utvecklar elevernas förmåga att tänka och resonera. Det är genom samarbete eleverna får höra 

andras tankar och kunskaper och då sker en mediering (Smidt, 2010 s. 43). 

4.3 Mediering  

Studien undersöker språkets betydelse för matematikförståelsen och elever behöver olika verktyg 

för att kunna utveckla sitt språk och därför är mediering ett viktigt begrepp att lyfta fram. 

Mediering är ett grundläggande begrepp i det sociokulturella perspektivet och betyder förmedling. 

Språket ses som ett medierande redskap och hjälper oss att utveckla vårt tänkande. När vi 

försöker förstå och leva i vår omvärld använder vi mediering som ett verktyg för att få stöd. 

Vygotskij ansåg att det språkliga verktyget ger oss förutsättningar till att kommunicera med andra 

människor och utveckla våra egna tankar (Säljö, 2017, s. 253,255). Vygotskij menade att det är 

omgivningen och dialoger mellan barn och vuxna som skapar en potentiell utveckling hos barnet 

(Lindqvist, 1999, s. 277). Lärare behöver därför samtala med sina elever för att eleverna ska få 

möjlighet till en språklig utveckling samt kunna mediera ett mer formellt språk. För att elever ska 

utvecklas inom matematiken behöver de språkliga redskap för att utveckla sin begreppsförståelse 

och då utveckla sitt matematiska tänkande.  

 

Vardagliga begrepp är de begrepp vi stöter på när vi interagerar med andra medmänniskor i vårt 

vardagliga liv. Barn har med sig en förståelse för vardagliga begrepp när de börjar skolan. För att 

eleverna ska få kunskap om vetenskapliga begrepp behövs en interaktion med en mer kunnig 

person, till exempel en lärare. Vygotskij menade att vardagsbegrepp uppkommer från egna 

erfarenheter och därav bör läraren konkretisera vetenskapliga begrepp för att eleverna ska få 
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möjlighet att befästa ny kunskap som passar in i en mer formell miljö. När läraren arbetar med att 

konkretisera vetenskapliga begrepp sker en mediering av det språkliga redskapet (Smidt, 2010, ss. 

97–98). För att eleven ska få möjlighet att befästa kunskap om de formella begreppen behöver 

eleven själv få använda och uttrycka sig (Olsson & Forsbäck, 2013, s. 23). Vygotskij påstod att 

läraren behöver skapa en aktiv klassrumsmiljö då en social undervisning utvecklar elevernas 

kunskaper (Lindqvist, 1999, s. 73).  
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5. Syfte och frågeställningar 

5.1 Syfte  

Denna studies syfte är att undersöka hur lärare och elever hanterar matematiska begrepp i 

klassrummet. 

5.2 Forskningsfrågor 

1. Hur använder lärarna i studien formellt språkbruk i matematikundervisningen? 

 

2. Har eleverna i studien kunskap om de formella begreppen i lågstadiet? 

5.3 Begreppsbeskrivning 

Nedan är beskrivningar av de begrepp som vi har valt att ta upp i vår studie. I matematiken 

används många olika informella och formella begrepp och vi har därför valt att avgränsa oss till 

begrepp som är av relevans för vår studie. Begreppen vi har valt är de som används vid de fyra 

räknesätten.  

 

5.4 Informella begrepp 

Den här studiens definition av informella begrepp är plus, minus, gånger och delat.  

 

5.5 Formella begrepp 

Studiens definition av formella begrepp är addition, subtraktion, multiplikation och division.  

 

De informella samt formella begreppen som studien berör är även dess verbformer t.ex.  plussa 

och addera. Kiselman och Mouwitz (2008) menar att begreppet plussa används som ett 

slanguttryck för begreppet addera (Kiselman & Mouwitz, 2008, s. 24).  
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6. Metod 

I detta avsnitt redovisas valda metoder som används i studien och som används för att besvara 

forskningsfrågorna samt syftet med studien.  

 

Denna studie använder en kvalitativ metod och en kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden 

bestod av observationer av två olika lärare som arbetar i samma skola. Den kvantitativa metoden 

utgjordes av en enkätundersökning som var utformad som två uppgifter och var riktade till 

eleverna. Syftet med uppgifterna var att undersöka elevernas förståelse för de formella begreppen. 

Observationerna skedde i två olika klassrum då vi ville observera två olika lärare. De informella 

och formella begrepp vi lyssnade efter var plus, minus, gånger och delat samt addition, 

subtraktion, multiplikation och division. Vi lyssnade även efter dess verbformer. Tanken med 

observationerna var att lyssna efter lärarnas användning av formellt språk och om det fanns något 

samband mellan lärarnas språkbruk och elevernas resultat på de uppgifter vi hade med oss. För 

att inte påverka lärarnas sätt att använda språket valde vi att ge en mindre detaljerad information 

om studiens syfte. Vi ansåg att lärarna undermedvetet skulle anpassa sitt språkbruk om de visste 

om syftet innan lektionsstart. De lektioner vi observerade var under samma förmiddag vilket 

gjorde att vi direkt efter avslutad lektion kunde gå till den andra lektionen. Detta gjorde att lärarna 

inte hade någon möjlighet till att prata med varandra och på så vis avslöja vårt syfte med 

observationerna eftersom det då hade kunnat påverka lärarnas språkanvändning.  

 

Vi observerade lärarnas matematiklektioner och i slutet av lektionerna gav lärarna ut uppgifterna 

vi hade med oss. Båda lektionerna var 50 minuter långa och de sista tio minuterna gick åt till 

uppgifterna. Då vi som observerade inte kände eleverna ansåg vi att det var bäst om lärarna 

delade ut uppgifterna för att undvika känslan av att bli bedömd av okända personer. När lärarna 

delade ut uppgifterna blev det en naturlig del av lektionen.  

6.1 Vad innebär observation? 

Ordet observation betyder att iaktta och kommer från latin. Ur en pedagogisk synvinkel handlar 

observation om att uppmärksamma händelser för att skapa optimala lärmiljöer för båda parter. Vi 

utförde en observation av den första ordningen vilket innebär att vi som 

utomstående observerade en specifik händelse. Genom att göra en observation av första 

ordningen blir observationen kvalitativ då iakttagaren inte ska uppmärksamma allt som sker utan 

ska enbart iaktta utvalda uppgifter (Bjørndal, 2005, s. 26).  
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6.2 Arbetsfördelning 

Vi valde att inte dela upp arbetet emellan oss då vi båda ansåg att det var viktigt att delta i 

samtliga moment i studien. Vi valde att observera lärarna tillsammans och punktmarkerade på ett 

varsitt observationsschema (se bilaga). Detta gjorde vi för att i efterhand kunna jämföra 

markeringarna för att inte missa viktig information. Markeringarna vi gjort efter lärarnas 

begreppsanvändning stämde överens med varandra vilket då förstärker reliabiliteten i studien och 

bekräftar det vi båda hörde under observationerna. I anslutning till observationerna ställde vi två 

kompletterande frågor till berörda lärare. Dessa samtal skrevs ned i direkt anslutning till att 

frågorna ställdes. En av författarna till studien ställde de två kompletterande frågorna medan den 

andra författaren till studien skrev ned lärarnas svar.  

6.3 Urval 

Vi observerade två klasser i årskurs tre på en skola i en kranskommun till Stockholm. Klasserna 

bestod av 23 elever i vardera klass med varsin utbildad lärare samt tillgång till fritidspedagoger. 

Lärare 1 har varit verksam lärare i 5 år och lärare 2 har varit verksam i 22 år. Kontakt med skolan 

skedde via mail med arbetslagsledaren för årskurs 3 i berörd skola. Vi valde denna skola då en av 

studiens författare är bekant med en personal på skolan. Denna person är inte kopplad till de 

klasser vi observerat i. Observationerna genomfördes i slutet av höstterminen vilket gjorde det 

svårt för oss att hitta lärare som hade möjlighet att ställa upp då det är mycket att göra inför 

jullovet.  

6.4 Material  

Vi använde oss av ett observationsschema där vi punktmarkerade direkt när lärarna använde sig 

av ett informellt begrepp eller formellt begrepp (se bilagor). Att använda sig av ett 

observationsschema kan vara ett bra stöd då Björndal (2005) nämner att korttidsminnet 

begränsar ens möjlighet till att ta in en större mängd information under en snävare tid (ss. 31–

32). Inför besöken hade vi utformat två mindre uppgifter där första sidan bestod av olika tal med 

formellt språk. De formella begreppen var skrivna i verbform, addera 7 med 4 =. Andra sidan 

bestod av samma tal men med symboler, 7 + 4 =. Uppgifterna bestod av de fyra räknesätten och 

innehöll åtta tal på vardera sida. Det var två olika tal per räknesätt. Vår tanke med uppgifterna var 

att inleda uppgiften med formellt språk för att mäta elevernas förståelse för de formella 

matematiska begreppen. Vi valde att skriva den andra sidan med symbolspråk då vi ville se om 

eleverna kunde lösa de angivna talen när de var skrivna med symboler som eleverna är vana vid. 
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Uppgifterna var utskriven på ett A4 papper där uppgift 1 stod på framsidan och uppgift 2 på 

baksidan.  

6.5 Genomförande av undersökning 

Tabell 1-  Information om observationerna 
 
 
Observation 

 
Lärare 1 

 
Lärare 2 

 
Lektionsinnehåll 

 
Sambandet mellan addition 
och multiplikation  

 
Femmans och tians 
multiplikationstabell 

 
Tid: 50 minuter 
 

Genomgång- 15 minuter 
 
Eget arbete- 25 minuter 
 
Uppgift ett och två- 10 
minuter 

Genomgång- 20 minuter 
 
Eget arbete- 20 minuter 
 
Uppgift ett och två- 10 
minuter 

 
Antal närvarande elever 

 
17 elever  

 
18 elever 

 
Antal frånvarande elever 

 
6 elever  

 
5 elever 

 
Tabellen ovan redogör för lektionsinnehållet vid observationerna av lärarna.  

 

Via mail bad vi lärarna i förväg att planera en genomgång i form av dialog och monolog. 

Anledningen till att vi önskade en lektion med inslag av monolog och dialog var för att vi skulle 

observera språket under matematiklektionen. När lärarna har monolog i klassrummet ger det oss 

som observatörer möjlighet till att lyssna efter lärarnas språkanvändning vilket vi inte hade fått 

möjlighet till om lärarna hade planerat en lektion med enskilt arbete. Vi ville även lyssna efter hur 

lärarna talade med eleverna och därför ansåg vi att det var viktigt med en dialog under 

genomgången. De observationer vi utförde gick ut på att lyssna efter lärarnas användning av 

informella respektive formella begrepp. När vi observerade lärarna punktmarkerade vi 

omedelbart i ett observationsschema de gånger som lärarna använde sig av informella respektive 

formella begrepp. Lärarna började lektionerna med en genomgång med eleverna och efter det 

fick eleverna arbeta enskilt i matematikboken. När eleverna arbetade med matematikböckerna 

gick läraren runt och hjälpte de elever som behövde hjälp. Även då punktmarkerade vi när lärarna 

använde informella och formella begrepp. Under det sista 10 minuterna av lektionerna gjorde 

eleverna uppgift 1 och 2.  
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Både uppgift 1 och 2 genomfördes i de klasser som vi observerade lärarna. Innan lärarna delade 

ut uppgifterna talade de om att eleverna fick vända sida om de inte förstod uppgiften på första 

sidan. När eleverna sedan frågade om hjälp talade läraren om för eleven att hen skulle gå vidare 

till nästa uppgift. Detta var för att eleverna skulle göra uppgiften på egen hand för att vi skulle få 

en korrekt uppfattning om deras begreppsförståelse. För att uppnå godtagbara resultat skulle 

eleverna svarat rätt på sex av åtta tal.  

 

Det var 23 elever i vardera klass och vi har valt att räkna ihop antalet elever som genomförde 

uppgifterna. Tillsammans blir det 46 elever men 11 elever var frånvarande vilket gjorde att det var 

35 elever totalt som genomförde uppgift 1 och 2.  

 

I anslutning till observationerna ställde vi två kompletterande frågor till berörda lärare. Detta 

gjorde vi för att få kännedom om lärarnas tankar och åsikter om formella begrepp i 

matematikundervisningen. Vi valde att använda oss av kompletterande frågor då vi ansåg att en 

intervju inte skulle bidra till mer information än dessa två frågor som vi anser är övergripande för 

vår studie. Frågorna ställde vi enskilt till lärarna efter avslutad lektion. De två kompletterande 

frågorna ses som ett komplement till observationerna och inte som en intervju. Då frågorna är ett 

komplement till observationerna analyseras svaren på frågorna tillsammans med observationerna. 

De frågor vi ställde till lärarna var: 

 

• Tänker du på att använda formellt språk eller kommer det naturligt?  

• Hur tänker du kring användningen av formellt språk?  

 

När vi analyserade observationerna och elevernas svar på uppgifterna använde vi oss utav den 

deskriptiva statistiska analysmetoden. Denna analysmetod handlar om att summera data och 

presentera dessa genom statistiska mått för att ge en tydlig och översiktlig bild av resultatet.  

6.6 Etiska aspekter  

Inför besöket tog vi hänsyn till de fyra huvudreglerna för de forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.6).  

 
Informationskrav 
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Inför besöket kontaktade vi berörda lärare där de fick ta del av information kring vårt arbete. Då 

vi inte ville påverka lärarens sätt att använda språket valde vi att delge en mindre detaljerad 

information för att istället informera om syftet direkt efter avslutad lektion. För att inte göra 

något som anses vara oetiskt hade vi direktkontakt med lärarnas arbetslagsledare som inte var en 

av de berörda lärarna i undersökningen. Vi informerade arbetslagsledaren om syftet med vår 

undersökning och hen fick då ta beslut. Hen ansåg att detta var acceptabelt om vi informerade 

berörda lärare efter avslutad lektion samt gav möjlighet till att avstå från studien. Vetenskapsrådet 

(2002) säger att om informationen kan påverka undersökningens syfte är det tillåtet att informera 

enskild individ om undersökningens syfte, informationen ska då lämnas till berörda personer som 

deltog i undersökningen efter avslutad undersökning (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). 

 
Samtyckeskrav  
 
Då vi valde att delge en mindre detaljerad information till berörda lärare innan observationerna 

fick de i efterhand möjlighet att välja att delta eller inte delta i studien. Vi hänvisade till 

samtyckeskravet som säger att medverkande i undersökningar ska kunna avstå utan några 

negativa följder (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Vi informerade lärarna om en uppgift som vi 

planerade att ha med oss. Uppgiften syftade till att mäta elevernas språkliga medvetenhet och 

tillsammans med vår handledare bestämde vi att kontakt med vårdnadshavare inte var nödvändigt 

då uppgifterna låg nära den ordinarie undervisningen. Vi tog hänsyn till eleverna då de inte 

behövde färdiggöra uppgiften om de inte ville.  

 

Konfidentialitetskrav  
 
Skolan samt berörda lärare och elever är givetvis anonyma i vår studie och detta informerade vi 

om i förväg. Vi bad eleverna att inte skriva sitt namn på uppgiften då detta bara var en mätning 

om klassens förståelse och inte på individnivå. Detta var för att inte skapa en oro bland eleverna. 

Vi har valt att inte tala om skolans namn då utomstående inte ska ges möjlighet att identifiera 

berörda personer i studien (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12).  

 

Nyttjandekrav  
 
Uppgifter om berörda personer användes enbart för vår studie (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Då 

personuppgifter inte var viktiga för vår studie valde vi att inte samla in personlig information om 

berörda personer, utöver lärarnas namn och antal år som verksamma lärare. 
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6.7 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp som används inom forskning för att mäta studiens 

giltighet samt tillförlitlighet. I boken Metodpraktikan beskrivs validitet på tre sätt:   

“1) överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell indikator; 2) frånvaro av 

systematiska fel; och 3) att vi mäter det vi påstår att vi mäter” (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 

Towns & Wängnerud, 2017, s. 58).  

Definition 1 och 2 tillsammans kallas för begreppsvaliditet och definition 3 kallas för 

resultatvaliditet. Begreppsvaliditet ska funderas över redan efter val av metod samt teoretisk 

utgångspunkt medan resultatvaliditet är något som går att mäta efter utförande av metod för 

studien (Esaiasson et al. 2017, s. 58). För att få en hög reliabilitet bör slumpmässiga fel samt 

slarvfel undvikas när metoden genomförs och sammanställs till ett resultat, detta gjorde vi genom 

att arbeta gemensamt vid alla moment i studien. En god resultatvaliditet i studien uppnås genom 

att undvika systematiska samt osystematiska fel (ibid, 2017, s. 64). 

 

I studien används två olika metoder, två observationer och två mindre uppgifter. När man 

kombinerar olika metoder anses validiteten i studien öka om resultaten blir likvärdiga oavsett val 

av metod (Bjørndal, 2005, s. 115). Efter båda observationerna ställde vi två frågor till lärarna som 

ett komplement. Vi valde observation som metod då vi anser att resultatet blir mer trovärdigt då 

vi som observatörer får se lärarnas agerande i praktiken. I boken Det värderande ögat skriver 

Bjørndal (2005) om observationer med medelstor öppenhet. Med medelstor öppenhet menar 

Bjørndal (2005) att den observerade inte vet observatörens syfte fullt ut för att inte påverka den 

som blir observerad. För att inte påverka lärarnas sätt att använda språket i sin undervisning valde 

vi att informera syftet med observationen till arbetslagsledaren och inte till berörda lärare. Detta 

gjorde resultatet mer pålitligt då lärarna inte påverkades av vår syftesbeskrivning och kan kopplas 

an till det Bjørndal (2005) nämner som medelstor öppenhet (s. 110). Dock går det inte att utesluta 

om lärarna blev påverkade av vår närvaro då det är naturligt att bli påverkad när man blir 

observerad. Trots att lärarna inte kände till syftet med observationen kan det ändå ha påverkat 

lärarnas språkbruk då det är en situation där man vill visa sitt bästa jag.  

6.8 Metoddiskussion 

De informella och formella begrepp som studien utgår från kan ses som problematiska då läsaren 

kan tolka begreppen som synonymer till varandra vilket de inte är. Studiens syfte är inte att 
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använda begrepp som är synonymer till varandra. De begrepp som tas upp i studien är de 

vanligtvis förekommande begreppen vid de fyra räknesätten i matematikundervisningen. Det som 

har undersökts i studien är användningen av begreppen och inte begreppens betydelse. Det går 

inte att utesluta varken informella begrepp eller formella begrepp då båda krävs för en god 

matematikförståelse. Begreppen bör kombineras vilket framgår i studien. Det är viktigt att 

poängtera att det vi benämner som vardagsspråkligt och informellt inte nödvändigtvis innebär att 

lärarna vi observerat talar vardagsspråkligt i övriga kontexter. För att kunna svara mer 

heltäckande på forskningsfrågorna i en större kontext behövs mer empiri. 
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7. Resultat 

Under detta avsnitt kommer studiens resultat att redovisas. Observationerna av båda lärarna har 

sammanställts och redovisas i ett stapeldiagram (Figur 1). Detta resultat kopplas an till studiens 

första forskningsfråga som handlar om lärarnas språkanvändning i matematikundervisningen. De 

uppgifter som eleverna har genomfört är sammanställda och redovisas också i form av ett 

stapeldiagram (Figur 2). Resultatet av uppgifterna svarar på om dessa elever har kunskaper om de 

formella begreppen vilket är studiens andra forskningsfråga.  

7.1 Resultat av observationerna 

Stapeldiagrammet nedan är en sammanställning av de punktmarkeringar vi gjort under 

observationerna. Det visar hur många gånger de observerade lärarna använde sig av informella 

och formella begrepp under lektionen. 

 

 
Figur 1-Resultat av observationsschema 

 

Y-axeln i figur 1 står för antal gånger lärarna använde sig av informella respektive formella 

begrepp under lektionen. Lärarnas begreppsanvändning är sammanräknade och redovisas i figur 

1. De tal som står ovanför staplarna visar hur många gånger lärarna använde sig av det begrepp 
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som står under stapeln. Subtraktion och division var inget som lärarna använde under 

observationerna och därför redovisas de inte i stapeldiagrammet.   

7.2 Observationer 
 
Observation ett: 

Lärarens genomgång handlade om sambandet mellan addition och multiplikation. Det framkom 

att läraren använde sig av både informella och formella begrepp i sin undervisning. Utifrån vårt 

observationsschema kan vi se att hen använde sig av det formella begreppet addera mer än det 

informella begreppet plus. Däremot kunde vi se att läraren använde sig mer av det informella 

begreppet gånger än det formella begreppet multiplicerat. Läraren uttryckte sig följande: 

 

“Vad är 7 multiplicerat med 5? alltså vad är 7 gånger 5?”.  

 

Läraren översatte då det formella begreppet multiplicerat med det informella begreppet gånger. 

Efter avslutad genomgång arbeta eleverna enskilt i matematikboken. De använde sig av boken 

Favorit Matematik 3A (Karppinen, et, al., 2013) och dess innehåll är skrivet med ett formellt språk. 

När läraren gick runt i klassrummet för att hjälpa eleverna framkom det att läraren även då 

översatte formella begrepp med informella begrepp. Matematiklektionen syftade till att belysa 

sambandet mellan addition och multiplikation och därför framkommer inte lärarens användning 

av subtraktion och division. 

 

Observation två: 

Lärarens genomgång berörde femmans och tians multiplikationstabell. Hen började 

genomgången med att presentera tabellerna genom att koppla upp matematikboken digitalt på 

tavlan. Läraren började med att tala om att de skulle räkna med multiplikation under lektionen 

men sedan gick hen över till det informella begreppet gånger. Under genomgången såg läraren till 

att eleverna var aktiva genom att alla fick svara på ett multiplikationstal från tabellerna fem och 

tio. Först hade eleverna stöd då båda tabellerna fortfarande fanns uppe på tavlan sedan tog 

läraren ned tabellerna och eleverna fick svara igen. Då använde läraren det informella begreppet 

till exempel ”vad är fem gånger fem?”. När läraren hade monolog använde hen mer formella begrepp 

men när hen hade dialog med eleverna användes de informella begreppen till större del. Efter 

genomgången observerade vi hur läraren talade med eleverna när hen gick runt i klassrummet för 

att hjälpa eleverna när de arbetade enskilt i matematikboken. I klassen använde de sig av Favorit 

Matematik 3A (Karppinen, et, al., 2013) och där är alla uppgifterna skrivna med formella begrepp 
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vilket läraren då valde att översätta till informella begrepp. Då lektionen handlade om 

multiplikation tog läraren ej upp områdena subtraktion och division vilket då gjorde att vi inte 

kunde mäta användningen av dessa begrepp. 

 

Kompletterande frågor: 

 

Efter observationen ställde vi två kompletterande frågor till de observerade lärarna. Under 

frågorna redovisas lärarnas svar på frågorna. 

 

Tänker du på att använda formellt språk eller kommer det naturligt?  

• Lärare vid observation 1: - Nej, det kommer inte naturligt, det är något jag får påminna mig själv om. 

Jag är mer bekväm vid att använda informellt språk än formellt språk. Men eftersom matematikboken 

vi använder oss utav innehåller ett formellt språk blir jag påmind.  

 

• Lärare vid observation 2: - Jag behöver tänka på det under genomgångar men då vi använder 

matematikboken digitalt på tavlan blir jag påmind om språket. Men när jag talar med eleverna blir det 

ofta så att jag förenklar språket genom att använda informella begrepp. 

 

Hur tänker du kring användningen av formellt språk?  

• Lärare vid observation 1: -Jag tänker att det är viktigt att blanda begreppen för att utöka elevernas 

begreppsförståelse. Framförallt att jag själv bör bli mer medveten om vilket språk jag använder i 

klassrummet. 

  

• Lärare vid observation 2: - Jag tycker att det är viktigt att använda ett informellt språk i början för att 

eleverna ska få grepp om matematiken och sedan gå över till ett mer formellt språkbruk. Jag anser att 

Favorit Matematik är ett väldigt bra läromedel för att få en formell begreppsförståelse 
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7.3 Resultat av uppgift ett och två 
 

Stapeldiagrammet nedan visar resultaten från de två uppgifter eleverna genomförde under 

observationstillfällena. Det var sammanlagt 35 elever som genomförde uppgift ett och två. 

 

 
Figur 2-Resultat av uppgift 1 och 2 
 
Y-axeln i figur 2 förklarar antal elever som klarade uppgifterna samt de elever som inte uppnådde 

godtagbara resultat på uppgifterna. Vi valde att räkna samman klassernas genomförande av 

uppgifterna och räkna ihop resultaten. Resultatet av uppgift ett visar att 24 elever uppnådde 

godtagbara resultat och att det var 11 elever som inte uppnådde godtagbara resultat. Resultatet av 

uppgift två visar att 32 elever klarade uppgiften och att tre elever inte uppnådde godtagbara 

resultat. 

 
7.4 Uppgift ett- Formellt språk 
 
Som bilden nedan visar är talen relativt enkla för en elev som uppnår målen för årskurs tre 

eftersom vi ville se elevernas begreppsförståelse av de formella begreppen. Eleverna satt på sina 

platser och fick börja med uppgiften direkt när de blev tilldelade den. Eleverna ställde då upp 

pärmar mellan sig och sin bordskamrat, detta var inget vi hade bett om utan det var något 
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eleverna var vana vid sedan tidigare. Pärmen mellan dem gjorde att eleverna inte kunde se vad sin 

bordskamrat svarat på uppgifterna och fick då svara utifrån sina egna kunskaper.   

 

 
 

7.5 Uppgift två-  Symbolspråk 

I uppgift två använde vi oss av samma tal som i uppgift ett men det formella språket ersattes med 

ett symbolspråk för att se om elevernas resultat förändrades när talen var skrivna med 

symbolspråk. I uppgift två framkom det att betydligt fler elever uppnådde godtagbara resultat. 

Det var 32 elever som klarade uppgiften och tre elever som inte klarade uppgiften. De elever som 

inte räknat rätt på uppgiften skriven med symbolspråk klarade heller inte uppgiften med formella 

begrepp.  
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8. Analys 

Vid båda observationerna såg vi hur lärarna använde sig av de informella och formella begreppen 

i sin undervisning. Vi uppfattade det som att lärarna ville försäkra sig om att eleverna verkligen 

förstod vad de efterfrågade och därför valde att översätta de formella begreppen till informella 

begreppen. Utifrån observationerna samt de kompletterande frågorna framkom det att lärarna 

gjorde detta utan att vara medvetna om det. Lärarna ansåg att läromedlet Favorit 

Matematik 3A (Karppinen, et, al., 2013) bidrog till en mer formell språkanvändning eftersom 

läromedlet är skrivet med ett formellt språk som genomsyrar hela boken. Detta uppfattade vi 

som att lärarna inte hade en naturlig användning av de formella begreppen då de behövde bli 

påminda av dessa begrepp genom läromedlet. Lärarnas syn på de formella begreppen skiljde sig 

delvis åt. Ena läraren ansåg att de formella begreppen bör kombineras med informella begrepp 

medan den andra läraren ansåg att de informella begreppen ska implementeras innan eleverna får 

möta de formella begreppen. Detta visar att lärarna är medvetna om vikten av ett formellt språk i 

matematikundervisningen då de båda anser att eleverna ska möta detta. Dock sker det på ett 

omedvetet sätt under lektionstid vilket lärarna bekräftade genom de kompletterande frågorna. 

Enligt studien av Hughes, Powell och Stevens (2016) ska läraren reflektera över vilket språk hen 

använder i klassrummet då användningen av ett formellt språk påverkar elevernas inlärning. Det 

är viktigt att eleverna får en stabil grund för de formella begreppen för att kunna utveckla sin 

matematiska förståelse. Det formella språket bidrar till en djupare förståelse för matematiken 

vilket då underlättar för en mer avancerad matematikinlärning (s. 8). Det informella och formella 

språket går att kombinera i sin undervisning om det sker på ett medvetet sätt. Då vi valde att inte 

informera lärarna om forskningsfrågorna innan observationerna fick vi ta del av en 

matematiklektion som inte hade påverkats av våra forskningsfrågor. Vi kunde då utgå från att 

liknande språkbruk används vid ordinarie matematikundervisning. 

 
Utifrån elevernas resultat i uppgifterna kan vi se att många elever hade svårt för de formella 

begreppen. Detta kan bero på lärarens språkanvändning och medvetenhet kring användningen av 

olika begrepp. Majoriteten av eleverna i denna undersökning visade en förståelse för de formella 

begreppen. Matematikläromedlet som lärarna valt att använda i sin undervisning erbjuder ett 

formellt språkbruk vilket då kan vara en bidragande faktor till att majoriteten av eleverna ändå 

uppnådde godtagbara resultat på uppgift ett som var utformad för att mäta elevernas formella 

begreppsförståelse.  Trots detta var det anmärkningsvärt många elever som inte förstod 

betydelsen av de formella begreppen vilket då gjorde att de inte uppnådde godtagbara resultat på 

uppgiften. Vi kan se likheter mellan elevernas prestation på uppgifterna och lärarnas 
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språkanvändning i matematikundervisningen. Eftersom lärarna var mer bekväma vid användning 

av informella begrepp speglas det i elevernas resultat på uppgiften. Vi valde att skriva uppgift ett 

med formellt språk och uppgift två med ett symbolspråk. I uppgift två ville vi se om eleverna 

kunde lösa de angivna talen när de var skrivna med symboler eftersom eleverna är vana vid det. 

På detta sätt framkom det en skillnad mellan elevernas förmåga att räkna ut angivna tal och deras 

förståelse för formella begrepp. Åtta av de 11 elever som inte uppnådde godtagbara resultat 

blandade ihop betydelsen av de formella begreppen. Vanligt förekommande var att eleverna 

räknade addition även på subtraktion, multiplikation och division eftersom de var osäkra på dess 

betydelse. Sju av de 24 elever som uppnådde godtagbara resultat valde att översätta det formella 

språket till symbolspråk för att förtydliga uppgiften för dem själva (Se bild under 7.4, Uppgift ett- 

Formellt språk). Detta visade på god begreppsförståelse då eleverna använde ett symbolspråk för 

att förtydliga det formella språket. Det är viktigt att klargöra att detta resultat utgår från två 

observationer samt uppgifter utförda av två elevgrupper, totalt 35 elever och svarar därför på den 

andra forskningsfrågan i en snävare kontext. Detta resultat gäller för dessa två klasser i den 

besökta skolan och kan därför inte svara på frågan i en större kontext.  

 

Löwings (2004) avhandling som lyfts fram i forskningsavsnittet visar att lärare kan använda 

informella begrepp i sin undervisning men bör vara vaksamma så det informella språket inte blir 

normen för den matematiska undervisningen (s. 225). Under observationerna framgick det att 

lärarna strävade efter en delaktighet hos eleverna vilket stärker det sociokulturella perspektivet.  

Båda lärarna förde en dialog med eleverna och de flesta elever var aktiva under deras 

genomgångar och eleverna fick då möjlighet att visa sina kunskaper. Sociokulturella perspektivet 

menar att språket utvecklas genom att kommunicera med andra, det bidrar även till en fördjupad 

begreppsförståelse. Lärarna behöver successivt utveckla elevernas begreppsförståelse för att 

kunskapen ska medieras (Säljö, 2017, ss. 256–257, 261). För att eleverna ska utveckla ett formellt 

språkbruk behöver läraren möta eleverna i deras proximala utvecklingszon. Läraren behöver 

därför ge mycket stöd i början för att eleverna ska utveckla en förståelse och sambandet mellan 

det informella och formella språket. Det är därför viktigt att lärarna är medvetna om vilket språk 

de använder för att utveckla elevernas begreppsförståelse. Lärarna bör blanda informellt och 

formellt språk på ett medvetet sätt då lärarnas språkanvändning påverkar elevernas förståelse för 

de olika begreppen.  
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9. Diskussion 

En av studiens forskningsfrågor handlade om hur lärarna använde sig av formellt språkbruk i 

matematikundervisningen. Resultatet av studien visar att lärarna blandar de informella och 

formella begreppen i sin matematikundervisning. Det framkom i de kompletterande frågorna att 

detta skedde omedvetet. Det är viktigt att lärarna är medvetna om språket de använder i sin 

undervisning då det är av vikt för elevernas språkförståelse inom ämnet matematik. Löwings 

(2004) avhandling visar att det informella och formella språket kan kombineras i undervisningen 

så länge läraren har en tanke bakom sitt språkbruk i undervisningen. Det är viktigt att läraren 

vågar utmana eleverna så det informella språket inte blir det standardiserade språket i 

matematikundervisningen (s. 225). Elever behöver en språklig förebild för att utveckla ett 

formellt språk och på så vis utveckla sitt matematiska tänkande. När eleverna ges möjlighet till att 

möta det formella språket förbereder läraren eleverna för en mer avancerad matematik som 

kommer i senare årskurser vilket framkommer i de tidigare forskningsstudier som presenteras i 

forskningsöversikten. De elever som inte får en grundförståelse för begrepp i lågstadiet får det 

svårare vid senare matematikundervisning då de måste börja arbeta med formella begrepp. Vår 

uppfattning är att lärarens fokus då kommer att hamna på att lära eleverna ett formellt språk 

istället för att arbeta med en mer avancerad matematik.   

 

Läraren behöver bjuda in eleverna till att vara delaktiga i diskussioner för att utveckla sitt 

språkbruk tillsammans med andra. Det sociokulturella perspektivet ser interaktion med andra 

människor som en betydelsefull del i inlärningen eftersom vi då delar med oss av våra tankar och 

idéer samt får ta del av andras erfarenheter (Smidt, 2010, s. 39). För att eleverna ska utvecklas i 

den proximala utvecklingszonen är det inte alltid en lärare som behöver agera som stöd, elever 

kan få stöd av en mer kunnig klasskamrat. Klassrumsmiljön var anpassad för en social 

undervisning då eleverna var placerade i grupper. Detta är ett sätt att bjuda in till interaktion 

mellan eleverna eftersom miljön i klassrummet utgör en stor del i elevens förmåga att mediera ny 

kunskap (Lindqvist, 1999, s. 73). Vygotskij menade att det är genom kommunikation i 

klassrummet som eleverna får möjlighet att utveckla sitt tänkande och sin förmåga att använda ett 

formellt språk (Smidt, 2010, s.136). Vi kunde se att lärarna arbetade för att ha en aktiv 

matematikundervisning med aktiva elever då de inkluderade alla elever i sina genomgångar.  

 

Studiens andra forskningsfråga handlar om huruvida eleverna har kunskap om de formella 

begreppen i lågstadiet. Det framgår i resultaten av uppgifterna att ett flertal elever har en 

otillräcklig begreppsförståelse för de formella begreppen. Enligt vår tolkning kan detta bero på 
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flera olika orsaker. En av orsakerna kan bero på att de eleverna har svårigheter i matematik 

överlag eller språkliga svårigheter. Det kan också bero på lärarnas omedvetna språkanvändning i 

klassrummet. De formella begreppen behöver användas i en kontext för att utveckla elevernas 

begreppsförståelse. Det är viktigt att läraren är lyhörd och kan se elevens individuella behov av 

stöd för att inte ge för mycket eller för lite stöd. Det vi tar med oss från den här studien är att inte 

vara rädda för att blanda ett formellt och informellt språkbruk i matematikundervisningen. Det är 

dock viktigt att detta sker på ett medvetet sätt för att utveckla elevernas vardagsspråk till ett mer 

adekvat språk som eleverna möter i skolans kontext.  
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10. Vidare forskning 

För att svara på forskningsfrågorna behöver studien mer empiriskt material. För att utveckla 

studien behövs fler observationer samt att fler elever genomför uppgifterna för att kunna dra 

generella slutsatser baserat på de forskningsfrågor studien grundar sig på. Nästa del i forskningen 

skulle kunna vara att undersöka mellanstadielärares uppfattning om elevernas förkunskaper för de 

formella begreppen och om eleverna behärskar den begreppsförståelse som krävs för att klara av 

den mer avancerade nivån i matematiken. Det behövs vidare studier inom området för att 

tydliggöra vad som anses vara ett informellt och formellt språk i matematikundervisningen.   
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Bilagor 

Bilaga 1-Mall till observationsschema 

 
Skola: xxxxx	
	
	
Årskurs: 3 
 
                                       	
Addition/Addera 
 

 Plus  

Subtraktion/Subtrahera  
 

 Minus  

Multiplikation/Multiplicera  
 

 Gånger  

Division/Dividera 
 

 Delat  

 

Kompletterande frågor till berörda lärare: 

1. Tänker du på att använda formellt språk eller kommer det naturligt? 

2. Hur tänker du kring användning av formellt språk?  
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Bilaga 2-Punktmarkerat observationsschema  
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Bilaga 3-Punktmarkerat observationsschema  
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Bilaga 4-Punktmarkerat observationsschema  
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Bilaga 5-Punktmarkerat observationsschema  
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Bilaga 6 - Uppgift 1 

 
 
Addera 7 med 4 = _______________________________ 
 
 
Addera 9 med 2 = _______________________________ 
 
 
Subtrahera 5 med 4 = _______________________________  
 
 
Subtrahera 12 med 7 = _______________________________  
 
 
Multiplicera 6 med 3 = _______________________________ 
 
 
Multiplicera 5 med 5 = _______________________________ 
 
 
Dividera 15 med 3 = _______________________________ 
 
 
Dividera 8 med 2 = _______________________________ 
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Bilaga 7 - Uppgift 2 

 
 
7	+	4	=___________	
	
	
9	+	2	=__________	
	
	
5	-	4	=	______	
	
	
12	-	7	=______	
 
 
6    3 =______ 
 
 
5   5 =______	
	
	
15     
 5         _______ 
	
 8     
 2        _______ 
 
 
 


