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Att överbrygga skillnader i 
språklig förståelse…

Thomas Lingefjärd
Göteborgs universitet

Vår  del av världen….

Fakta
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Skolan ska ge alla elever möjligheter till kunskapsutveckling. 

För elever med svenska som andraspråk är 

klassrumsinteraktionen särskilt betydelsefull för att utveckla 

de språkliga kompetenser som krävs för att lyckas i skolan. 

Just för de elever som inte har tillgång till andra register av 

svenska än vardagsspråk utanför skolan måste

klassrumsinteraktionen erbjuda olika och tillräckliga 

möjligheter för språkutveckling. Detta gör 

klassrumsinteraktionens innehåll till en demokratisk fråga. 

Begreppsbild och begreppsdefinition 
Tall och Vinner (1981) använder beteckningen 
begreppsbild för hela den kognitiva struktur som är 
associerad med ett begrepp. 
We shall use the term concept image to describe the total cognitive structure that is 

associated with the concept, which includes all the mental pictures and associated

properties and processes. (Tall & Vinner 1981, sid.152)

Teoretisk utgångspunkt
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En cirkel kan exempelvis (begrepps)definieras som 
mängden av alla punkter som satisfierar villkoret x2 + 
y2 = r2, i det kartesiska koordinatsystemet eller som ett 
kägelsnitt med excentriciteten  

där a är ellipsens storaxel och b är lillaxeln samt 
villkoret a = b är uppfyllt.
Eller som något ”runt”.

Begreppsbild
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Vi ser något – vi mottar information – och en process 
startas i vår hjärna. 

Teoretisk utgångspunkt 

Precis samma konstruktion/förklaring finns 
också på 

Finska

Swahili

Begreppsdefinition berör begreppet tal här, 
kanske uppdelat i binära och decimala tal.
Begreppsbilden blir sammanvävd med en 
procedur. 

Jag är övertygad om att många elever som ser 
denna korta film lär sig och förstår något nytt 
om både binära och om decimala tal. 

Ett sätt att arbeta med såväl begreppsbilder 
och med begreppsdefinitioner samt med 
grafiskt representerade procedurer är att 
arbeta med GeoGebra när vi undervisar i 
matematik. I denna laborativa miljö så 
sammanvävs begrepp och procedurer mer eller 
mindre automatiskt. 
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Begreppsmässiga och 
procedurella kunskaper är 
två sidor av samma mynt.

Ibland är begreppsbilder och begreppsdefinitioner 
sammavävda på ett sätt som gör det enkelt att 
undervisa ???

Men översatta begreppsdefinitioner är också 
en “utsträckt hand”, ett “välkommen in i gemenskapen”.
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Mina filmer var från början nedslag här och 
var i skolmatematiken och i några 
fysikexempel.

Från början var mina filmer enbart översatta 
till arabiska.

Det finns annat än matematik, exempelvis 
kolliderande friktionsfria lådor

Bollar i vakuum
Rörelseenergi och friktion
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Observera menyspråket!
Modellering i gymnasiet

Filmer där läraren får ställa frågor

Nu, tre år senare, så är mina begreppsbilder oftast översatta 
till och representerade i (Svenska),  Arabiska, Farsi, 
Kurdiska, Somaliska, och Turkiska. Just nu expanderas 
begreppsdefinitionerna till Finska, Amhariska och Swahili!
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Resultat så här långt

Tre studenter (i femte årkurs) från Somalia med språkliga problem med 

svenska undervisades om area och skala med hjälp av GeoGebra 

screencasts. 

Student Result last year 

(average)

Result: geometry 

test 

+ / -

1 80 % 80 % +/- 0 % 

2 30 % 40 % + 10 % 

3 40 % 60 % + 20 % 
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Student Result: last year 

(average)

Result: area and 

scale  

+ / -

1 80 % 80 % +/- 0 %

2 30 % 50 % + 20 %

3 40 % 75 % + 35 %

Attityd

Förutom bättre prestationer på prov så förföll eleverna också ändra sin 

attityd gentemot matematikundervisningen. Själva ämnet matematik 

upplevdes som roligare när eleverna såg begrepp beskrivna i sitt eget 

språk som en del av undervisningen.

Ny studie i 4 -6 pågår just nu, nästa studie blir i 
högstadiet till våren och i ett  gymnasium i Finland.

F – 3

Film Klockan: https://youtu.be/Ui057PnXX3M

Film Addition tvåsiffriga tal https://youtu.be/_8B-SzqlGN4

Årskurs 4 - 6

Film Areaenheter: https://youtu.be/gfyHkxlsd0Q

Film Skala: https://youtu.be/055KZzFiSo4

Film Area Omkrets Rektangel: https://youtu.be/-D-wNj9zfZ8

När jag väl har översättningarna

Basic Trigonometry
علم المثلثاتأساسيات 

Sinus جا - جيب الزاوية
Cosinus جتا - جيب تمام الزاوية 
Tangens ظا - ظل الزاوية



2017-11-28

9

Vissa screencasts är kanske 
självförklarande
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Rationella tal eller tal i bråkform

Begränsningar

Eleverna måste kunna läsa…? Fast 

matematikens språk kan kanske 

kommunicera ändå? Kanske vi ska skilja 

ut begreppsdefinitionerna från 

begreppsbilderna och matematikens 

språk?

Just nu har 

Förlaget och jag har gemensamt bestämt att 

filmerna ska vara så ”nakna” som möjligt och att 

de språkliga översättningarna ska finnas i 

”boken”. På så sätt kan samma film användas till 

flera texter på olika språk.

Det innebär att alla dessa filmer ska göras om
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Exempel

Någonstans i texterna till denna film skall 
nedanstående finnas med. 

Många matematiska situationer kan visualiseras



2017-11-28

12

En funktion och dess derivata
Rotationsvolym

Förklara vad du ser – kommunikation och resonemang

Ortogonala Polynom
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Gränsvärden

Det finns inga begränsningar…

Kontakta Thomas.Lingefjard@gu.se om du har idéer 
eller om du vill samarbeta på något sätt.


