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Utvecklar – Utbildar - Utmanar 



På vilka sätt kan matematik och språk 
samverka för en bättre 
kunskapsutveckling? 

Frågan 
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Kan vi få presentationen? 



Matematik-språk 
 och 

Språk-matematik 



”Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt handlar 
om att ge alla elever de bästa möjligheterna att lyckas i 
skolan. Arbetssättet innebär att undervisningen ger alla 
elever möjlighet att utveckla språk och kunskap 
parallellt, precis som vår läroplan föreskriver. 
Arbetssättet bygger på ett förhållningssätt hos lärare 
som innebär att undervisningen kan göra skillnad, och 
att varje lärare i varje ämne behöver ansvara för 
elevernas kunskaper och språk i ämnet utvecklas.” 

Språkförstärkande 

Lärcenter studieenhet 1 



Läraren ska röra sig mellan skol- och vardagsspråk 
                 -inte förenkla. 

                                                                                                                  
Bilder 
Exempel  
Förförståelse 
Inte korta förenklade texter 
Jämför läromedel med vardagsspråk                    

Språkförstärkande 

Hyltenstam  Svenska som andraspråk  
Gibbons,  Hajer & Meestringa  Lyfta språket 



För att lyckas med sina studier i matematik behöver man 
följande språkkunskaper: 
1. Allmänsvenska 
2. Matematiskt svenskt fackspråk 
3. Formelspråk 
 
De elever med annat modersmål än svenska har 
ytterligare ett språk. 
 

Språk och matematik 

Kiselman,C. Matematikens två språk 
 



Språk och matematik 

Delar vi upp dessa språk i talat och skriftligt: 



SFIMA 
- Projektet 



Studiebesök 

Hösten 2014 SFIMA Södervärns vuxenutbildning 
 
Starta igång ett utvecklingsprojekt jan 2016 



Syftet 

Syftet med SFIMA är att använda 
matematiken som 
språkförstärkande ämne i SFI.  



Mål 
• Eleverna  utvecklar sina förmågor i Muntlig 

interaktion, Muntlig produktion och Läsförståelse  
 
• Eleverna får möjlighet att  få betyg i matematik grund 

delkurs 1 
 
• Elevernas hela studietid förkortas  

 
• Väcka elevers intresse för att läsa vidare i matematik  
 

GRUV-utredningen och i propositionen 2014/15: 85 ”Ökad 
individanpassning – en effektivare SFI och vuxenutbildning” 
En väl  anpassad vuxenutbildning (dir 2017:21)  Roger Mörtvik 



Upplägg 

• 1,5 tim av SFI-tiden i veckan 
  
• Tvålärarsystem (SFI och Matematik) 

 
• Olika beroende på studieväg 
 
• Samplanering  



• Vi har sett att diskussioner och argumentationer är 
bättre hos de elever som har deltagit i projektet.  

 
• Eleverna är mer vana att ta sig an uppgifter än de 

var tidigare.  
 
• 10 delkursbetyg juni 2016 
• 41 delkursbetyg december 2016 
• 16 delkursbetyg juni 2017 

Måluppfyllelse 



Representationsrutor 
Inspirerad av tanketavlan 



Representationsrutornas uppgift är att fungera som ett 
stöd för elevens språkliga och matematiska utveckling 
och kan hjälpa eleverna att bygga upp en ökad och 
djupare förståelse för ett matematiskt innehåll eller 
begrepp.  
 
Med hjälp av verktyget lär sig eleverna använda olika 
representationer när de resonerar och kommunicerar 
begrepp så att de kan visa sin förståelse för matematik.  
 

Tanken med rutorna 

Johansson, S och Lindahl, A. (2017) Representationsrutor – ett 
verktyg för ökad begreppsförståelse och kommunikation. 
Nämnaren nr 1 s 34-36 



1. Undersökning av elevens förförståelse inför ett 
område.  

 
2. Pågående dokument  
 
3. Undersökning av elevens kunskaper efter ett 

arbetsområde  
 

Tre sätt 

Johansson, S och Lindahl, A. (2017) Representationsrutor – ett 
verktyg för ökad begreppsförståelse och kommunikation. 
Nämnaren nr 1 s 34-36 



Rutorna 
Ord (Beskrivning i textform) Bild (Figurer, grafer, tabell,mm) 

Symbol (Matematiska tecken) Konkret/relevans (Laboration, 

föremål, var används matematiken i 
vardagen) 



Exempel 
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