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Sammanfattning 
Det teoretiska ramverket kring denna kvalitativa studie bygger på det sociokulturella 
och det kognitivistiska perspektivet. En del av grunden i denna studie har varit hur 
lärarnas språkliga arbetssätt i matematikundervisningen sett ut i de lägre skolåldrarna 
och hur det matematiska språket används i matematikböckerna. Genom analyser av 
matematikböcker, löpande observationer och intervjuer med lärare i de lägre 
skolåldrarna har kunskap erhållits som sedan har evaluerats. 
 
Resultatet av läromedelsanalysen visar både likheter och skillnader mellan läromedel. I 
en del av matematikböckerna används ett formellt matematiskt språk mer frekvent 
medan andra nämner några formella begrepp och därefter används ett vardagligt språk. 
Resultaten från intervjuerna visar att alla lärare är överens om att det matematiska 
språket har en stor betydelse för inlärningen. De strävar efter att använda ett formellt 
språk och är medvetna om att det är viktigt, men de menar även att det kan vara 
problematiskt att få begreppen att komma naturligt. Lärarna anser att de behöver ha de 
formella begreppen i åtanke och att det lätt händer att det vardagliga språket faller in i 
undervisningen. Resultaten från observationerna visar att lärarna använder sig av ett 
vardagligt språk med inslag av ett formellt matematiskt språk. Det matematiska språket 
har en stor roll i matematiken och det handlar inte bara om att räkna ut svåra tal med 
siffror. För att eleverna ska klara av de nationella proven bör de ha kunskap om de 
formella begreppen. 

 
 
Nyckelbegrepp: Språkets betydelse, matematikundervisning, formellt språk, vardagligt 
språk, de lägre skolåldrarna. 
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Förord 
Denna studie är ett examensarbete inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot 
arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 på Högskolan i Gävle.  
 
Vi vill tacka alla lärare som ställt upp på observationer och intervjuer för att dela med 
sig av sin kunskap om och erfarenhet av hur det matematiska språket inverkar på elevers 
möjlighet till ökad begreppsförståelse.  
 
Vi vill tacka vår handledare Ingrid Björk och våra kurskamrater som under ett flertal 
tillfällen gett oss värdefulla tips och idéer som medfört att vår undersökning utvecklats 
och förbättrats.  
 
Vi vill även tacka vår familj som tålmodigt stått vid vår sida under arbetets gång. 
 
Johanna Tapper Axelsson och Nathalie Minergård 
 

Högskolan i Gävle VT 2017 
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1. Inledning 
Det finns flera anledningar till att vårt examensarbete till slut kom att handla om 
språkets betydelse för matematikinlärningen. En av anledningarna är att för oss båda har 
intresset för lärande och undervisning alltid funnits där, en annan anledning är vårt 
intresse för matematik. När vi tänker tillbaka på vår egen skoltid i grundskolan kan vi 
inte minnas att lärarna förklarade för oss varför det var viktigt att förstå betydelsen av 
det matematiska språket samt vilken betydelse matematiken har i det vardagliga livet. 
Det vi kan minnas är att efter en kort genomgång fick vi räkna på i vår matematikbok 
utan att egentligen förstå varför. 
 
Malmer (1992, s. 28) ger följande exempel ur en matematikbok från årskurs 3, som 
illustrerar hur elever kan missförstå det matematiska språket som används. “En tunna 
rymmer 30 liter. En hink rymmer 12 liter. Hur mycket mer rymmer tunnan än hinken?” 
Eleven som ska lösa denna uppgift läser texten två gånger, därefter frågar han läraren 
om boken menar fortare. Eleven kopplar begreppet rymmer med tjuvar och flykt och 
därför också med ordet hastighet. Det finns många fler exempel som vi kommer att ta 
upp i denna undersökning som visar att det matematiska språket kan misstolkas på ett 
flertal olika vis. Enligt läroplan för förskolan, grundskolan och fritidshemmet 2011 ska 
eleverna utveckla kunskap genom undervisningen för att kunna formulera och lösa 
problem samt värdera och reflektera över valda strategier, metoder, modeller och 
resultat (Skolverket 2011b, s. 13). Läraren har en betydelsefull roll för inlärningen och 
det är därför viktigt att det matematiska språket används av lärare på ett korrekt sätt. Det 
matematiska språket är även en viktig del i matematikundervisningen för att eleven ska 
kunna utveckla och förstå ny kunskap.  
 
De egna erfarenheter vi har från bland annat vår VFU och vår egen skolgång är att det 
formella matematikspråket såsom begrepp, ord och uttryck inte alltid används i 
undervisningen, utan istället används ett mer vardagligt språk. Språket som används i 
matematikundervisningen speglar oftast inte det formella språket vilket elever bör känna 
till. Begrepp såsom addition, subtraktion, division, multiplikation, nämnare samt täljare 
är begrepp som endast nämns och förklaras i vissa sammanhang. Orden som istället 
används under genomgångar och vid förklaringar är begrepp såsom delat, plus, gånger, 
minus. Därför finner vi det intressant att få se hur det matematiska språket används i 
klassrummet när matematik lärs ut. 
 
TIMSS 2015:s mätning i matematik visar att resultaten för elever i den svenska skolan 
har förbättrats men är fortfarande väldigt låga. Även om resultaten har förbättrats ligger 
de fortfarande under genomsnittet i EU (Skolverket 2016, s. 1). För att vi i vår roll som 
lärare ska kunna bidra till en positiv utveckling behöver vi utöka kunskapen kring den 
matematiska undervisningen. Det vi har sett när vi arbetat på olika skolor är att en del 
elever inte finner någon glädje i att räkna matematik eller förstår varför de ska räkna 
och istället genomför eleverna endast sina uppgifter för att det förväntas av dem. 
Eftersom språket är i ständig utveckling är det viktigt att som lärare vara medveten om 
detta för att kunna undervisa och ge eleverna ett berikat ordförråd.  
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I en intervju med specialläraren Ulrika Ivarsson skriver Olsson (2017, s. 38–39) att det 
är stor skillnad mellan vardagsspråk och skolspråk. Det som menas med skolspråk i 
denna artikel är formellt språk. Ivarsson anser att lärare behöver bli mer medvetna om 
språket de använder i klassrummet. En anledning till det, är de höga språkliga krav som 
finns i alla ämnen som behöver uppnås av eleverna enligt kunskapskraven. Hon nämner 
även att man ska jobba med hela skolan, inte fastna i brister, besöka varandras lektioner, 
öka begripligheten, använda flera sätt och analyser mera för att förbättra 
språkanvändningen (Olsson 2017). Språkbruket är ett aktuellt ämne eftersom läroplanen 
samt kunskapskraven kräver att eleverna kan behärska ett formellt språk. Det formella 
språket är en viktig del av alla skolämnen men vi har valt att fokusera på det 
matematiska språket då vi anser att språket i matematiken åsidosatts. I denna studie 
undersöker vi hur lärarna använder sig av språket i praktiken. 
 
1.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka lärarnas språkliga användning i 
matematikundervisningen i de lägre skolåldrarna. Vi fokuserar på hur det matematiska 
språket används av lärarna i undervisningen för att underlätta elevernas 
begreppsförståelse samt hur språket används i matematikböckerna. 
 
1.2 Frågeställningar 

• Hur används det matematiska språket av lärarna i undervisningen? Används 
formella begrepp, ord och uttryck? 

• Hur är språket uppbyggt i matematikböckerna? 
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2. Bakgrund 
I bakgrunden kommer vi att förtydliga vad vi i denna undersökning menar med ett 
formellt matematiskt språk samt ett vardagligt språk. 
 
Enligt Läroplan för förskolan, grundskolan och fritidshemmet 2011 ska eleverna ges 
förutsättningar att genom undervisning få en ingående kännedom om matematiska 
begrepp och metoder och deras användbarhet. Eleverna behöver också få lära sig 
analysera och använda matematiska begrepp samt se samband mellan dem (Skolverket 
2011b, s. 2). Lärarens mål i undervisningen är bland annat att hjälpa elever att 
tydliggöra begrepp som eleverna själva använder. Det bör då vara givet att eleverna får 
använda ett språk som de behärskar och enkelt kan uttrycka sig med (Høines 1997, 
s. 98). Läraren har då en avgörande roll i undervisningen när eleverna ska möta 
vardagsbegrepp som bygger på empirisk erfarenhet och de vetenskapliga begrepp som 
är teoretiska. I ett sådant möte konfronteras elevernas erfarenheter med vetenskapliga 
begrepp vilket är en svår uppgift för läraren (Vygotskij 2001, s. 12–13). 
 
Ett matematiskt begrepp kan vara flera aspekter som till exempel en matematisk process 
som addition, en matematisk egenskap som omkrets och även ett matematiskt objekt 
som cirkel. För att ett begrepp ska kunna beskrivas bör det framställas i någon form av 
redogörelse. Valet av redogörelse beror på vilka förkunskaper vi har och vad vi ska ha 
den till. En cirkel kan beskrivas med ord på flera olika sätt. Exempelvis att den är rund 
eller att cirkeln är en sluten kurva där det överallt är lika långt till mitten. På något vis 
kan alla matematiska begrepp kopplas samman med andra begrepp. Till exempel 
begreppet kvadrat och begreppets omkrets som har en relation eftersom varje kvadrat 
har en omkrets. Begreppsförståelse handlar om att förstå den roll matematiken har samt 
att olika begrepp står i relation till varandra. Begreppsförståelse är således inte bara en 
fråga om att känna till och kunna använda matematiska begrepp (Nationellt centrum för 
matematikinlärning 2010, s. 1). 
 
Elevernas begreppsutveckling utvecklas med hjälp av bland annat tal och olika uttryck. 
Något som är viktigt för barns begreppsutveckling är när barnen pratar med sig själva. 
Detta är något som sedan övergår till ett tyst tal, ett inre tal vilket sedan blir till ett 
tänkande. Talet försvinner inte för barnen men deras tänkande blir starkare. När barn 
och vuxna stöter på ett svårt matematiskt problem tänker de ofta högt, de tar till 
hjälpmedel som till exempel att skriva anteckningar om hur de tänker. När ett barn eller 
en vuxen tänker högt väljer de ett språk som för dem är enkelt att hantera, de väljer inte 
ett svårt språk med begrepp som de inte förstår fullt ut (Høines 1997, s. 98).  
 
Skolspråk och vardagsspråk är de språk som används i skolsammanhang. Skolspråk är 
det som i denna studie kommer att kallas ett formellt matematiskt språk. Ett annat namn 
för dessa språk är primärdiskurser och sekundärdiskurser. I sin hemmiljö bygger 
eleverna upp ett språk, primärdiskursen och det är utifrån detta språk som eleverna 
möter skolan och skolämnena. Eleverna kommer till skolan med olika erfarenheter av 
språk och läsning samt olika primärdiskurser. När eleverna sedan börjar i skolan får de 
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bekanta sig med en ny diskurs, en sekundärdiskurs som innebär andra typer av språk 
samt texter. Det som är typiskt för en sekundärdiskurs är att den medför kommunikation 
med personer som inte är närstående (Gee 2008, s. 173–182). 
 
Under matematiklektionerna i skolan används ett vardagligt språk parallellt med ett 
ämnesspecifikt skolspråk. Det handlar inte om att överge vardagsspråket utan att få 
vardagsspråket att fungera tillsammans med skolspråket. Att bygga ut språket på sådant 
vis att det omfattar både vardagsspråk och skolspråk betyder att ett skolspråk utvecklas. 
En väl utvecklad matematisk förmåga innebär att på olika sätt kunna beskriva en 
matematisk situation.  Det finns matematiska begrepp som även kan relateras till 
vardagliga begrepp såsom volym. Volym kan ur ett matematiskt perspektiv tolkas som 
bland annat volymen på en cylinder och från en vardaglig synvinkel kan begreppet 
tolkas som volymen på en frisyr eller volymen på en högtalare (Barwell 2013, s. 207–
222; Löwing & Kilborn 2008, s. 34).  
 
I detta kapitel har vi presenterat lite av vad som står i Läroplan för förskolan, 
grundskolan och fritidshemmet 2011 och kopplat det till forskning. Vi har även 
tydliggjort vad vi i detta arbete menar med vardagligt språk samt formellt språk. I 
kommande kapitel kommer en presentation av denna studies teoretiska utgångspunkt 
och varför vi valt att använda en viss teori.  
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3. Teoretisk utgångspunkt 
Den teoretiska utgångspunkten i denna studie är synen på språket och lärandet. Med 
detta menas att fokus har legat på hur språket används i undervisningen för att elevernas 
lärande ska underlättas. Av denna orsak kommer vi att använda den sociokulturella 
teorin och kognitivismen som utgångspunkt när vi undersöker språkets betydelse för 
inlärningen samt undersöker kopplingen mellan språk och matematikinlärning. 
Avsnittet inleds med en ingående beskrivning av de två traditionerna som har dominerat 
det vetenskapliga studiet av lärandet. Först beskrivs den sociokulturella teorin som har 
inspirerats av den ryske psykologen Lev S. Vygotskij och därefter beskrivs även 
kognitivismen vars främste företrädare är den inflytelserika forskaren Jean Piaget (Säljö 
2012, s. 164, 2014, s. 48–49). Detta följs sedan av ett avsnitt om likheter och skillnader 
mellan de två traditionerna. 
 
3.1 Sociokulturell teori 
I Lev Semenovich Vygotskijs (1896–1934) arbeten om lärande, språk och utveckling 
har den sociokulturella traditionen sitt ursprung. Han intresserade sig för språkets och 
tänkandets utveckling. Det mest väsentliga för medvetandet hävdar Vygotskij (2001, s. 
9) är frågan om tänkande och språk. Med det påståendet menas att tänkandet utvecklar 
sig i språket då tänkandet och språk är nära besläktade med varandra. Under barnets 
utveckling skapas en förbindelse mellan tänkandet och språk. Språket som är ett viktigt 
kulturellt hjälpmedel används för kommunikation mellan människor samt för att tänka, 
förstå och förklara världen omkring. Till tänkande individer formas vi genom att 
kommunicera med andra. Med anledning av det ansåg Vygotskij att språket var 
redskapens redskap. Språket i den sociokulturella traditionen är ett kraftfullt och 
utvecklingsbart teckensystem som interagerar med andra uttrycksformer (Vygotskij 
2001, s. 7–9; Säljö 2012, s. 185–191). Ingen utveckling av vare sig språk eller tänkande 
kan äga rum om det inte finns en social kommunikation (Vygotskij 2001, s. 10).  

Inom det sociokulturella perspektivet är mediering ett centralt begrepp. Mediering ses 
som en kunskapsprocess, där ett samspel mellan människors handlingar och tänkande 
samt de kulturella produkterna sker. Med andra ord betyder det att människor använder 
verktyg och redskap för att vara aktiv i och förstå omvärlden (Säljö 2012, s. 187; 
Jacobsson 2012, s. 153). Tecken och symboler är medierande redskap vilket gör att vi 
inte bara reagerar på signaler utan även kan tyda omvärlden, agera på olika sätt och ta 
ställning till den. Av tidigare kunskaper samt av erfarenheter inom det området med 
tecken och symboler medieras seendet. Med hjälp av medierande redskap skapar vi 
mening och betydelse. Det finns två slags redskap som kan särskiljas: de som är 
språkliga och de som är fysiska (artefakter). Med artefakter menas föremål som har 
framställts av människan (Vygotskij 2001, s. 7; Säljö 2013, s. 24–28).  

Vår vardag är fylld av olika fysiska redskap, primära artefakter som till exempel 
verktyg, datorer, och instrument för bland annat vägning. Hand i hand med 
utvecklingen av idéer och intellektuella kunskaper går utvecklingen av materiella 
hjälpmedel. Artefakter utvecklas därför i en kultur (Säljö 2012, s. 29–30, 2013, s. 97). 
Redskap som återskapar mänskliga begrepp och förståelser är sekundära artefakter 
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vilket även visar oss hur vi ska handla och tänka. Att kunna skriva, läsa och räkna 
innebär att man bemästrar en kommunicerbar praktik som består av en viss form av 
fysisk aktivitet. I de flesta fall är mänskliga praktiker kommunikativa och fysiska (Säljö 
2012, s. 37, 2013, s. 97). 

Appropriering är ett uttryck som används inom den sociokulturella traditionen när man 
ska beskriva och förstå lärande. Vilket innebär att en person tillägnar sig kunskap och 
på detta vis sker en förståelse för hur kulturella redskap används för att mediera 
världen. Under hela livet utvecklas vi som tänkande och lärande personer. Människor 
utvecklar metoder genom sina kulturella erfarenheter som leder till att människan kan 
förstå, lösa olika problem, minnas, läsa, resonera, värdera och bedöma situationer och 
använda olika verktyg. En betydelsefull appropriering är den som äger rum under den 
primära socialisationen. Barnet lär sig då att förstå socialt samspel, lär sig sitt språk och 
utvecklar sin identitet (Säljö 2012, s. 192, 2013, s. 66–69). Människan utvecklas och 
blir kompetent att agera på nya sätt i sociala praktiker genom appropriering och genom 
användning av nya fysiska redskap (Säljö 2013, s. 70). 

Termerna redskap eller verktyg har i ett sociokulturellt perspektiv en speciell och 
teknisk betydelse. Det som menas med redskap eller verktyg är de språkliga och fysiska 
resurser som vi använder oss av när vi förstår vår omvärld och agerar i den. Hur vi 
sedan lär oss och hur vi tillägnar oss resurser för att utföra praktiska projekt som är 
delar av vår omgivning och kultur är ett problem med en sociokulturell utgångspunkt. 
Kunskaper och färdigheter av detta slag passerar endast den mänskliga hjärnan då den 
inte klarar av att hålla reda på allt. Vilket sedan kan leda till ett problem när människan 
ska lösa ekvationer och analysera begrepp i matematikundervisningen (Säljö 2014, s. 
20–21; Lundström 2015, s. 60) 

Enligt Säljö (2014, s. 22) är en grundtanke i ett sociokulturellt perspektiv att 
sociokulturella resurser skapas och förs vidare genom kommunikation. I kulturen ingår 
redskap som är både praktiska och intellektuella. Hand i hand går det abstrakta med det 
konkreta och det låter oss handskas med vardagen i praktiska sammanhang. 
Exempelvis genom att räkna kan vi hantera pengar och bestämma om vi har råd att 
köpa något som vi vill ha. 

3.2 Kognitivismen 
I början av 1960-talet fick kognitivismen framfart i synen på lärande och utveckling. 
Denna teori betonar människans tänkande vid försök att förstå psykologiska förlopp 
(Säljö 2014, s. 62). Under de senaste århundrade är Jean Piaget (1896–1980) en av de 
mest inflytelserika forskare inom samhällsvetenskaperna. Han skapade en 
kognitivistisk betonad teori om utveckling och inlärning som under 1960-talet kom att 
bli en pedagogisk teori. Piaget beskriver barnets utveckling från det sensmotoriska till 
det formal-operationella stadiet. Tanken med stadierna var att de skulle vara till hjälp 
för pedagogerna som med kunskap om dessa kunde lägga lärandet på en nivå som 
barnet klarade av (Säljö 2012, s. 164). Människans tankeförmåga stod i fokus för Piaget 
då han ville belysa hur människan i samspel med omgivningen kunde skapa kunskap. 
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Han såg inte sig själv som en pedagog men hans uttalanden stödjer lärande och 
utveckling. Flera av de uppfattningar som idag finns om undervisning och barns 
utveckling utformades av Piaget. Han har även haft ett stort inflytande på synen av 
undervisning där hans idéer har kommit att bli en grund för att bygga upp ett tydligt 
skolarbete samt läroplaner. Målen i de läroplanerna handlar om att barn ska få arbeta 
laborativt och använda sin egen nyfikenhet till att lära sig. Flera av de läroplaner som 
utformade under 60-, 70-, 80- och 90- talen har påverkats av de piegetanska idéerna. 
För att utvecklas måste barnen beviljas att få utmana sina egna fysiska och 
intellektuella erfarenheter. Detta medförde att Piaget kunde särskiljas från många andra 
i den rationalistiska traditionen (Säljö 2014, s. 49, s. 58–62). 

Piaget intresserade sig för hur kognitiva funktioner utvecklas, det vill säga tänkandets 
uppbyggnad. Han fann det intressant att ta reda på hur barn resonera när de kommer 
fram till ett svar. Tänkandet sågs som ett förlopp och han var mer fängslad av 
utveckling och desto mindre för lärande. Två termer och två helt olika processer som 
Piaget använde sig av var assimilation och ackommodation. Assimilation innebär att 
barnet tar in information om världen runtomkring som han eller hon sedan använder sig 
av till att bygga på sin erfarenhet. Ett barn utvecklar kognitiva mönster genom att vara 
delaktiga och iaktta när till exempel föremål sjunker eller flyter. Dessa mönster gör att 
barnen genom assimilationen förstår att ett föremål som järn sjunker eller att trä kan 
flyta. Ackommodation betyder att genom erfarenheter som görs förändras individens 
sätt att tänka och agera. Om ett barn får se att ett fartyg av järn flyta kan det orsaka en 
kognitiv konflikt på grund att det som barnet tidigare erfarit. Ibland när vi behöver 
förstå något måste vi assimilera till det som vi tidigare fått uppleva dock kan vi bli 
tvingade att ackommodera i vissa situationer (Säljö 2012, s. 165–167). 

Piaget var dedikerad att försöka förstå tänkandets innehåll vilket var det som hans 
forskning om skola och lärande handlade om. Han gjorde bland annat studier om barns 
utveckling av taluppfattning och deras förståelse av orsakssammanhang samt andra 
fenomen. Dessa arbeten kom att bli inspirerande för utvecklingen av barns 
begreppsbildning, både teoretiskt och metodiskt. Piaget undersöker hur barns 
vardagliga begrepp hamnar i konflikt med vetenskapliga begrepp när de ska lära sig. 
Tanken med hans forskning är att ta reda på vad som utgör svårigheter för barnen vid 
förståelsen av centrala begrepp och sedan utveckla en pedagogik som underlättar 
begreppsutvecklingen (Säljö 2012, s. 173). 

3.3 Vygotskijs och Piagets syn på lärande - likheter och skillnader 
Det finns både likheter och skillnader mellan det sociokulturella perspektivet, som vi 
förknippar med Vygotskij och det rationalistiska som representeras av Piaget. Ett 
rationalistiskt perspektiv på mänskligt tänkande och kommunikation representerar den 
piagetanska traditionen. Ett sådant perspektiv anger vad något är genom att 
utvecklingen ses som ett förlopp som i avgörande grad kommer inifrån. En medfödd 
och given förutsättning till tänkande är det som finns hos människan och sedan ska 
utvecklas fullt ut. Piaget betonar att betydelsen av barnets aktivitet finns i likhet med 
det sociokulturella perspektivet. Enligt Piaget uppstår kunskap genom att barnet 
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hanterar objekt och upptäcker relationerna mellan objekten. Ett konstruktivistiskt 
grundantagande är när barnet gör upptäckter om hur världen fungerar genom att känna 
på objekt och se vad som händer om man kombinerar dem (Säljö 2014, s. 65). 

Barnet är i grunden egocentriskt i ett piagetanskt perspektiv och utvecklingen sker 
genom att barnet utvecklar en förståelse av sin omgivning alldeles själv. I ett 
sociokulturellt perspektiv ser det annorlunda ut. Här anses barnets utveckling ske 
genom att omvärlden medieras för barnet genom lek och samspel med personer i 
omgivningen. I den piagetanska traditionen ses lärande och utveckling som en resa mot 
samma mål. Medan det i ett sociokulturellt perspektiv är uppenbart att världen ser 
annorlunda ut och att det inte fungerar på samma sätt i olika miljöer. Det är stor 
skillnad på att till exempel växa upp i en storstad jämfört med att leva i en stabil miljö 
på landsbygden. I ett sociokulturellt perspektiv spelar språk, kultur och sociala faktorer 
in på tänkande och lärande (Säljö 2014, s. 66). 

I detta kapitel har vi tydliggjort de två teorier som vi har använt oss av genom detta 
arbete. Den sociokulturella teorin och kognitivismen har varit grunden när vi har 
undersökt språket i matematik. I nästa kapitel kommer en redovisning om hur 
tidigare forskning sett på språket i matematik. 
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4. Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer vi att presentera vad tidigare forskning har kommit fram till 
beträffande det matematiska språkets betydelse för inlärningen, språk i matematiken och 
matematikböcker samt barns läs- och skrivutveckling. 
 
Alla som är verksamma inom skolan och befinner sig i en undervisningssituation där 
matematik är i fokus bör behärska det matematiska ämnesspråket. För att eleverna ska 
få en så god ämnesundervisning som möjligt, krävs det att läraren har en god kunskap 
om hur det matematiska språket används i matematikämnet (Bergvall 2016, s. 11; 
Löwing 2004, s. 98; Riesbeck 2008, s. 39). Eleverna kan få svårigheter med att förstå 
begreppsbildning, att uttrycka sig samt att tänka inom matematiken om läraren inte 
använder det matematiska språket korrekt (Riesbeck 2008, s. 39). 
 
IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) 
genomför studier i samarbete med TIMSS för att jämföra länders skolsystem. TIMSS 
står för Trends in International Mathematics and Science och är en internationell 
kunskapsmätning som undersöker fjärdeklassares kunskaper i naturvetenskap och 
matematik. Denna kunskapsmätning sker vart fjärde år och genomfördes för första 
gången år 1995. TIMSS 2015 synliggör att svenska elevers resultat i matematik 
fortfarande ligger under genomsnittet i EU men sedan TIMSS 2011 har de svenska 
eleverna förbättrat sina resultat. I snitt presterar eleverna 519 poäng vilket är en 
förbättring med 15 poäng (Skolverket 1996, s. 1, 2012, s. 1, 2016, s. 1). 
 
Bergvall (2016) har gjort en studie i didaktik med inriktning mot ämnesspråk i 
matematik. Fokus har lagts på relationen mellan språk och elevers möjligheter att lyckas 
i ämnet. Studien har riktat in sig på språket i matematikuppgifter i det internationella 
provet TIMSS 2011. För att förtydliga bilden av ämnesspråkets karaktär studeras 
språket i aritmetik, algebra, statistik och geometri. Syftet med studien var att utveckla 
och pröva en modell som gör att det på ett kvantitativt sätt går att analysera och beskriva 
ämnesspråk i matematik på grundskolenivå. Ett ytterligare syfte var att bidra med 
kunskap om hur ett möte med ämnesspråk ser ut för högpresterande respektive 
lågpresterande elever. Studien av Bergvall (2016, s. 64–69) är uppbyggd på så sätt att 
den är strukturerad i tre delar. Del ett och tre beskriver språket i matematikuppgifter i 
TIMSS 2011 och del två och tre undersöks sambandet mellan språket i de studerade 
matematikuppgifterna och elevers resultat. Resultatet av studien i del ett visar att det 
finns skillnader i det språk som används inom de olika matematiska innehållsområdena 
i TIMSS. I del två har de fått fram ett resultat som visar att en anledning till elevernas 
svaga resultat kan vara den ämnesspecifika packningen i algebrauppgifterna. Med 
packning menas att språket är formellt, informationstätt och skiljer sig därmed från 
vardagsspråket. Det resultatet pekar på hur viktigt det är att eleverna får stöttning att 
utveckla denna typ av ämnesspråkliga kompetens. Resultaten i del tre visar att på olika 
sätt med hjälp av bilder och matematiska symboler uttrycks aritmetik, algebra, statistik 
och geometri. Vilket visar att det finns en viss skillnad mellan olika områden i forskning 
om ämnesspråk i matematik. Algebra i TIMSS är ett innehållsområde som till största 
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del uttrycks av packning i den matematiska symbolen och det är det mest framträdande 
resultatet i denna studie. Till skillnad mot statistik där innehållet uttrycks av en mindre 
del av packning i matematiska symboler vilket betyder att ett mer vardagligt språk 
används. Geometri och aritmetik innehåller en låg grad av packning i matematiska 
symboler men definieras med hjälp av bilder. 
 
4.1 Språk i matematiken och matematikböcker 
Språket har en mycket stor betydelse, speciellt inom matematiken då eleverna behöver 
förstå begreppen som används för att kunna lösa matematiska problem. Begreppen som 
lärare ska använda sig av i den matematiska undervisningen är i själva verket inte så 
enkla att använda som det kan verka, vilket beror på att eleverna inte förstår begreppens 
faktiska betydelse. Det förekommer situationer där eleverna får frågor eller instruktioner 
som de inte förstår. Ibland kan det också vara på så vis att läraren faktiskt inte förstår 
elevernas svar, på grund av att de inte har förmågan att formulera sig även om 
kunskapen kring ämnet finns. Elever kan ha svårt att skilja på begrepp såsom mer och 
fler samt är lika mycket och ser likadana ut. För att kunna lära eleverna skillnaderna på 
dessa olika begrepp ska lärare ta till konkreta handlingar. Med detta menas att eleverna 
ska få använda sig av känseln, synen samt hörseln och därefter fortsätta med inre 
handlingar som löper ihop med språket (Malmer 1992, s. 8–10).  
 
Språket är viktigt i all undervisning och det är av betydelse att språket är tydligt och 
uppenbart, speciellt i matematiken. Som lärare är det viktigt att ha i åtanke vilka 
begrepp som ska användas vid vilka tillfällen. Det finns nämligen ord som kan leda in 
eleverna på fel spår om de inte används på ett korrekt vis. Detta kan till exempel vara 
ord som rund istället för cirkel eller fyrkant istället för rektangel (Löwing 2004, s. 116–
121). Språket i matematiken kan användas på både ett vardagligt sätt och ett formellt 
sätt. Att använda sig av ett vardagligt språk kan dock medföra att orden tappar sin 
innebörd som till exempel när en rektangel kallas för en fyrkant eller när både ett klot 
och en cirkel kallas för rund. Som lärare är det mycket viktigt att kunna förklara 
skillnaden och likheten mellan det vardagliga matematiska språket och det formella 
matematiska språket. Elever kommer att stöta på svårigheter med att tolka de olika 
begreppen i matematiken och då behöver läraren kunna precisera språket på ett konkret 
vis. Det förekommer att lärare vill att eleverna löser fler uppgifter istället för att ägna 
mer uppmärksamhet till färre uppgifter (Löwing 2004, s. 116–121). Detta medför att 
elever kommer att försöka hitta snabba och enkla lösningar. Som lärare behöver man ha 
i åtanke hur språket är uppbyggt i de uppgifter som eleverna ska utföra och att inte vara 
slarvig i språkanvändningen, ord kan till exempel vilseleda elever kring vilka strategier 
som ska användas vid uträkningar. Ett exempel kan vara hur många gånger kan du åka 
till badhuset och bada om du har 100 kr och det kostar 25 kr att bada? Ordet gånger i 
denna mening leder till att eleverna uppfattar det som att de ska räkna multiplikation 
istället för division.  
 
  



 

 
 

14 

Lärare kallar ofta det matematiska språket för ett internationellt språk som alla kan 
förstå, vilket land man än kommer ifrån, men detta stämmer inte fullt ut. Visst används 
de flesta symboler världen runt om, men ekvationer och beräkningar används på olika 
vis beroende på vilket land man kommer från. Matematiken kan på så vis se väldigt 
olika ut, det finns bland annat symboler som inte används i vissa länder, till exempel 
använder inte Sverige det internationella divisionstecknet längre (Löwing & Kilborn 
2008, s. 32). Barn är i stort behov av att få vara självgående och aktiva. För att barn ska 
få en riktig förståelse för vad ett begrepp betyder räcker det inte med att läraren bara 
förklarar eller visar ett ord. Den språkliga formuleringen i matematikböckerna är svår, 
varje ord i en uppgift är viktig och har en stor betydelse för resultatet (Malmer 1997, s. 
28, s. 38). Det är vanligt att elever förknippar det matematiska språket med ett helt 
främmande språk från ett annat land, trots att de har den matematiska kunskapen så kan 
de inte formulera sig korrekt.  Elever i skolan ofta inte får den förklaring de behöver 
vilket medför att eleverna inte kan hänga med i den matematiska tankegången. Det är 
vanligt att läraren anser att elever svarar fel på frågor och att det då är viktigt att istället 
tänka att eleverna i själva verket svarar rätt fast på en annan fråga. Det är därför 
betydelsefullt att som lärare att prata med eleverna och inte till dem. Lärare har en 
mycket viktig uppgift som innebär att lära sig lyssna samt tolka elevernas språk. Denna 
uppgift är viktig för att lärare ska kunna tyda vad eleverna vill förmedla. Det finns flera 
olika matematiska språk och ett exempel på det kan vara fingerräkning. När eleverna får 
lära sig att räkna med fingrarna hjälper det deras tänkande, att räkna med fingrarna 
fungerar som ett språk och ett tankeredskap (Høines 1997, s. 24, s. 37). 
 
Matematiken kan alltså kallas för ett eget språk som kan delas upp i tre ordförråd. Det 
ena ordförrådet innehåller ord som även finns i det vardagliga språket, ord som till 
exempel mer, mindre, över, under, fler och färre. Det andra ordförrådet innehåller 
begrepp som bara används i samband med matematiken, ord som bland annat täljare, 
nämnare, addition och så vidare. Det tredje ordförrådet innehåller begrepp som finns 
både i det vardagliga språket och i det matematiska språket och alltså kan tolkas på flera 
olika vis. Detta ordförråd kan då innehålla ord som volym och bråk. Det är viktigt att 
som lärare ha detta i åtanke när nya begrepp ska introduceras för eleverna. Som lärare 
behöver man kunna översätta matematiskt språk till ett vardagligt språk och samtidigt 
kunna översätta vardagligt språk till ett matematiskt språk, på ett sådant sätt att eleverna 
får en förståelse för vilket begrepp som hör till vilket ordförråd. Det händer ofta att det 
är elevernas förståelse för begrepp som är bristande vid felräknade uppgifter. Ofta 
kvarstår denna problematik för eleverna under en längre period och ibland genom hela 
grundskolan (Pettersson 2013, s. 2). En undersökning som Otterburn och Nicholson 
(1976, s. 18–20) utfört handlade om elevers förståelse av vanliga matematiska begrepp 
som är återkommande i matematikböckerna. Samtliga 300 elever hade förståelse för vad 
begreppet multiplicera betydde. Men däremot förstod endast 21 procent av alla elever 
ordet produkt och endast 15 procent hade en förståelse för vad ordet heltal betydde. 
Detta är begrepp som en lärare och läromedelsförfattare förväntar sig att eleverna ska 
kunna. Men det är matematiska ord som elever oftast inte stöter på utanför skolan, dessa 
begrepp finns då inte i elevernas ordförråd. Därför blir det en ännu viktigare uppgift för 
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läraren att använda dessa begrepp hela tiden och vid flera olika situationer samt 
tillfällen. Eleverna behöver själva få använda dessa begrepp både vid skriftliga samt 
muntliga övningar.  
 
Författarna till läromedlen i matematik använder sig av olika sorters texttyper för att 
eleverna ska lära sig innehållet och därför behöver eleverna vara aktiva vid läsningen. 
De olika texttyperna som används i läromedlen är: 
 

• Förklaringar av olika metoder och begrepp. Denna texttyp innehåller 
förklaring av begrepp och regler. För att eleverna ska kunna förstå innehållet så 
behöver han eller hon läsa texten ingående. 

 
• Instruktioner. Till exempel: Hur uppgiften ska utföras, genom att rita. För att 

eleverna ska kunna tyda hur uppgiften ska genomföras behöver de gå utanför 
texten. 

 
• Exempel och övningar som eleven ska lösa. Kan till exempel vara 

räkneuppgifter som innehåller bland annat textuppgifter eller symboler. Vid 
denna övning behöver eleven tänka ut hur han eller hon ska komma fram till 
resultatet, då eleven ofta vid en sådan texttyp behöver lösa flera olika problem. 

 
• Omskrivningar. Förklarar texten med hjälp av ledtrådar så att eleven ska få 

stöd att tolka innehållet. Denna texttyp innehåller oftast inget som eleverna 
behöver minnas. 

 
Elever är i behov av att ha en inre argumentation i flera steg för att kunna tyda och 
begripa de olika regler, formler samt begrepp som förklaras i matematikböckerna. För 
att kunna göra detta behöver eleverna använda sig av papper och penna för att kunna 
anteckna sina tankar. När eleverna ska läsa i matematikböckerna behöver de läsa på en 
annan nivå än om de skulle läsa till exempel en berättelse. I en matematikbok 
förekommer det ofta att författarna inte skiljer på förklaring och uppgiften som ska 
beräknas. Detta kan medföra att eleverna blir förvirrade och då förekommer det att 
elever behöver hjälp att begripa dessa olika texter som nämnts ovan (Shuard & Rothery 
1988, refererad i Sterner & Lundberg 2002, s. 45–46). 
 
Kunskap om symboler är grundläggande i matematiken och det är viktigt att eleverna 
förstår deras verkliga betydelse. Däremot kan svårigheter uppstå hos eleverna när de ska 
tyda symbolernas verkliga betydelse (Kibel 2004, s.42–57). Vidare menar forskaren att 
en av orsakerna kan vara att eleverna får lära sig symbolerna för tidigt medan en annan 
orsak kan vara att eleverna får lära sig för många beskrivningar till en och samma 
symbol. Ett exempel kan vara symbolen - som uttalas minus eller subtraktion och kan 
beskrivas bland annat som ta bort samt mindre än. Det är viktigt att eleverna får 
kunskapen om att symbolen har ett namn men kan beskrivas på flera olika vis beroende 
på vilket sammanhang det gäller. 
 



 

 
 

16 

Inom matematiken betygsätts elever till en stor del genom skriftliga tester. En 
matematisk textuppgift är ofta uppbyggd på ett sådant vis att den innehåller formellt 
språk, bilder samt matematiska symboler. Det är därför viktigt att eleverna lär sig att 
läsa samt tolka matematiska textuppgifter, eleverna behöver ha förståelse för hur 
uppgiften är uppbyggd. Det finns en del aspekter i en textuppgift som kan ge eleverna 
svårigheter vid själva läsningen samt när de ska lösa uppgiften (Dyrvold 2016, s. 58– 
61). Meningsbyggnaden kan ha en stor betydelse för om eleverna kan tyda innehållet 
eller får svårigheter. När meningarna är strukturerade efter elevernas sätt att tala blir det 
enklare för dem att tyda innehållet. Ett exempel på en enkel mening kan vara hur många 
bollar ser du? och rita en kvadrat. Exempel på en mening som kan försvåra för 
eleverna kan vara är kvoten av 10/5 färre än differensen av 10 - 2? (Perera 1980, s. 
151–156). 
 
4.2 Barns språk- och läsutveckling 
Människan måste lära sig att läsa för att kunna använda texter som resurser i olika 
sammanhang. Att kunna läsa handlar inte bara om att känna igen bokstäver samt att 
kunna bilda ord genom att sätta samman ljud och sedan bilda meningar. Människan 
behöver även bli förtrogen med den hermeneutik som ska användas för att förstå texten. 
Vilket betyder att människan behöver lära sig tolka en text på rätt sätt. 
Bakgrundskunskap är viktigt för att förstå betydelsen av budskapet som texten 
förmedlar (Säljö 2014, s. 15). Det finns elever som kan läsa med flyt men ändå ha 
räknesvårigheter samtidigt som elever med stora lässvårigheter kan klara matematiken 
utan några som helst problem (Lundberg & Sterner 2006, s. 9).  
 
Om barn har ett dåligt första möte med läsinlärning och skrift kan det upplevas som 
stressande och leda till att de kommer in i onda cirklar. När ett möte med exempelvis 
skrift inte blir glädjefyllt kan det ses som ett misslyckande vilket kan leda till att eleven 
tappar tron på sig själv och sin förmåga att lära sig någonting i skolan. En negativ 
självbild kan sprida sig till inlärningen av matematik. När elever räknar matematik 
krävs det att de är fokuserade och övar mycket för att befästa färdigheten. En elev kan 
inte förväntas ha energi och lust att räkna när han eller hon är fylld av nedslagenhet 
(Lundberg & Sterner 2006, s. 22). Det som är karakteristiskt vid dyslexi är fonologiska 
problem. Att kunna bygga upp varaktiga och precisa inre fonologiska föreställningar om 
ord är något som krävs för att kunna lära sig termer och namn. Det innebär att elever 
med dyslexi kan få problem med matematiken på grund av att de har svårt att hålla isär 
och komma ihåg alla matematiska begrepp och termer. Under de första skolåren möter 
elever många matematiska termer som till exempel addera, subtrahera, lika med, 
mindre än, fler än, färre än och volym. I vardagsspråket används en del av dessa termer 
och ibland har de en annan innebörd, exempelvis volym som även kan betyda knappen 
för ljudstyrka (Lundberg & Sterner 2006, s. 18). 
 
Elever som har läs- och skrivsvårigheter upplever ofta svårigheter även med 
matematiken. En elev som har läs- och skrivsvårigheter kan få problem med att till 
exempel förstå olika matematiska symboler, att tal i bråkform eller decimalform inte 
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kan användas på samma vis som hela tal, även tid och pengar kan bli svårt att hantera 
för eleven. Vid matematiska textuppgifter kan läsnivån påverka förståelsen för eleven 
då dessa texter ofta ställer krav på att eleven ska förstå det matematiska språket som 
används (Sterner & Lundberg 2002, s. 7). Lärare bör leda samtal samt ställa frågor på 
ett sådant vis att eleverna förstår och får tillfälle att framhäva sina kunskaper. Pettersson 
(2013, s. 1) tar upp ett exempel från ett samtal med en elev. Hon frågade en pojke hur 
gammal han var men pojken kunde inte besvara den ställda frågan. Pettersson fortsatte 
att ställa samma fråga i förhoppning om att få ett svar. När hon insåg att pojken inte 
förstod omformulerade sig Pettersson och frågade istället hur många år eleven var. Hon 
fick då svaret att han var tre år och att han inte var gammal. Denna pojke uppfattade den 
första frågan på så vis att han skulle vara gammal, vilket han inte var.  
 
När elever ska tyda olika texter kommer de att bestämma vilket tillvägagångssätt de ska 
använda sig av för att få fram en lösning och ett resultat. Grunden för hur de kommer 
tolka innehållet beror då på vilka läskunskaper eleverna har. En elev som har läs- och 
skrivsvårigheter kan få problem med att välja vilken strategi som bör användas för att 
räkna ut ett korrekt svar.  Därför är det viktigt att som lärare ha i åtanke och att ha en 
förståelse kring de matematiska kunskaper som krävs att eleverna har. Det är samtidigt 
av stor betydelse att läraren är medveten om vad som kan påverka elevernas 
läsförståelse när de ska lösa en matematisk textuppgift. Hur meningsbyggnaden ser ut, 
vilka begrepp som används och vilket ordförråd eleverna har sedan tidigare (Sterner & 
Lundberg 2002, s. 92; Löwing 2004, s. 34). 
 
I detta kapitel har vi beskrivit vad forskning anser om det matematiska språkbruket. Vi 
har studerat forskning som beskriver vilka svårigheter elever kan möta på i matematiken 
i sammanband med skriv- och lässvårigheter, vi har även studerat vad forskning anser 
som språkbruket i matematikböcker. I nästa kapitel kommer en redogörelse för våra 
metodval i detta arbete. 
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5. Metod 
I detta avsnitt kommer vi beskriva hur vi har gått tillväga när vi utfört våra metodval, 
urval samt när vi valt material för att undersöka det matematiska språkets betydelse i 
matematik. Det sociokulturella perspektivet med Vygotskij och kognitivismen med 
Piaget är de teorier som kommer att genomsyra vår empiriska studie. Vi har studerat hur 
olika lärare använder det matematiska språket i matematikundervisningen, hur det 
matematiska språket är formulerat i olika läromedel i matematik samt vilken betydelse 
lärarna anser att det matematiska språket har för elevernas lärande. Vi har utgått från en 
kvalitativ metod (Kvale & Brinkmann 2009, s. 32). 
 
5.1 Metodval 
Vi har i vår studie valt att göra en kvalitativ ostrukturerad intervju. Kvale och 
Brinkmann (2009, s. 32) menar att denna metod kräver att intervjuaren har en hög 
kunskapsnivå om det område som intervjun handlar om. Det är även nödvändigt att ha 
kännedom om de teoretiska problem som kan framkomma vid samtalet samt känna till 
de metodiska alternativen. Som intervjuare är det viktigt att få intervjupersonen att 
känna sig bekväm med att svara på frågorna. Intervjun bör ske i en lugn miljö som 
känns trygg för bägge parter och därför valdes en plats som båda parterna kände sig 
bekväma med. Att bestämma sig för hur många intervjupersoner som behövs för en 
studie kan vara besvärligt. När en kvalitativ intervjustudie genomförs bör intervjuaren 
ha i åtanke att antalet personer inte får vara för många eller för få (Kvale & Brinkmann 
2014, s. 156). Om antalet blir för stort kan det bli problematiskt att göra ingående 
tolkningar och av den anledningen valde vi att intervjua fyra stycken lärare, då vi ansåg 
att det var tillräckligt för att få fram ett resultat i vår studie. 
 
Under en intervju finns det ett antal olika sätt att registrera och dokumentera samtalet. 
Exempelvis kan intervjuaren föra anteckningar under tiden eller försöka komma ihåg 
allt utan att anteckna. Genom att använda en ljudbandspelare eller videobandspelare kan 
den som intervjuar erhålla frihet och det medför att intervjuaren kan koncentrera sig på 
ämnet i intervjun. Att använda en ljudbandspelare är det vanligaste sättet att registrera 
en intervju och det är denna metod vi har använt oss av under två av våra intervjuer. Vid 
de andra två intervjuerna förde vi anteckningar med penna och papper (Kvale 2014, s. 
218; Johansson & Svedner 2006, s. 43). 
 
I vår undersökning har vi även valt att utföra ett antal observationer. Observationer är en 
bra metod att använda sig av när det handlar om språkets användning och även när det 
gäller utvecklingen av andra former av mänsklig kommunikation (Säljö 2013, s. 82). 
Observationer har tidigare ansetts vara besvärligt att utföra och det har kopplats till 
mycket arbete jämfört med enkäter och intervjuer. På grund av att observationer har 
börjat användas mer i examensarbeten har det medfört mer erfarenhet och numera anses 
observationer vara enkla att genomföra samt vara den metoden som ger mest 
(Johansson & Svedner 2006, s. 54). Vi har valt att använda oss av metoden som kallas 
för löpande observation, det är en metod som innebär att observatören bestämmer ett 
antal frågeställningar som han eller hon ska studera redan före observationen (se bilaga 
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3). Under själva observationen antecknades så mycket som möjligt utifrån de bestämda 
frågeställningarna (Johansson & Svedner 2006, s. 55, s. 60). 

Vid en textanalys finns det ett antal företeelser att ha i åtanke, bland annat bör läsaren 
tänka på att det inte bara är att läsa texten som om det vore en vanlig text, utan att texten 
måste granskas mycket noggrant. Vi har i detta arbete valt att arbeta efter metoden 
kritisk närläsning när vi analyserat matematikböcker. Denna metod innebär att läsaren 
ställer frågor kring textens innehåll och uppbyggnad (Johansson & Svedner 2006, s. 65–
66). Frågor som ställs kan bland annat vara vad texten har för syfte. Det är viktigt att vid 
analysen bestämma vilka kategorier som ska undersökas i texten för att få en 
organiserad analys och organiserat resultat. De punkter som läsaren ska ha i åtanke är 
att läsa texterna noggrant samt att fundera på vad som står och inte står i texten, 
undersök texterna utifrån olika kategorier samt att använda dessa kategorier vid 
sammanställningen av resultatet. 

5.2 Material och urval 
Studien har riktat sig till lärare i årskurserna 1 och 2 samt tillhörande läromedel till 
dessa årskurser. Vi valde ut några av de vanligaste matematikböckerna som vi har märkt 
att många lärare använder sig av samt några matematikböcker som är mindre vanliga. 
Valet av matematikböckerna gjordes på grund av att vi ville att innehållet i böckerna 
skulle vara varierande för att resultatet skulle täcka ett större område. Tanken var från 
början att fokusera på årskurserna 1, 2 och 3 men på grund av att vi hade problem med 
att få tag i lärare som var villiga att observeras eller delta i en intervju hamnade fokus 
istället på årskurs 1 och 2, eftersom ingen lärare från årskurs 3 ville delta.   

Vi kontaktade ett tiotal olika skolor i Gävleborg och detta gjorde vi genom att e-maila 
dem. Observationerna har skett i fyra olika klassrum på tre skolor i Gävleborg. Vi valde 
att observera de lärare som var villiga att ställa upp. Intervjuer har utförts med fyra olika 
lärare från fyra skolor i Gävleborg och vi valde att intervjua de lärare som var villiga att 
ställa upp. Observation 1 samt informant 1 hör ihop och Informant 3 samt observation 3 
hör ihop, de resterande är intervjuade och observerade för sig på grund av att Informant 
2 och 4 inte ville ställa upp på att bli observerade. 

5.3 Genomförande 
I vår empiriska studie inledde vi med att göra en textanalys på olika matematikböcker. 
Vi analyserade åtta matematikböcker samt tillhörande lärarhandledning som var ämnade 
för årskurs 1 och årskurs 2 för att undersöka hur språket såg ut i de olika läromedlen. 
Analyserna av matematikböckerna skedde genom att vi tillsammans satt och 
analyserade en bok i taget. Vi utgick från de sex kategorierna som vi själva bestämt 
sedan innan: Syftet med läromedlet, sammanfattning av läromedlet, hur språket 
används, begreppet addition, begreppet subtraktion och vilka andra begrepp som 
används i boken (se bilaga 4). När vi analyserade dessa matematikböcker valde vi att 
även titta igenom tillhörande lärarhandledning för att få en överblick och en förståelse 
hur läromedelsförfattaren tänkt. När textanalysen av matematikböckerna var utförd 
påbörjades planeringen av observationerna samt intervjuerna. Lärarna som deltog i 
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studien informerades om att de skulle bli observerade eller intervjuade av två studenter 
som skriver ett examensarbete om språkets betydelse i matematiken. Något annat än 
detta informerades inte lärarna om. 
 
Vi skickade ut e-post till ett flertal lärare angående observationer och intervjuer och de 
som besvarade oss bokade vi in tid och datum med. Observationerna utfördes i fyra 
klassrum i olika skolor i Gävleborg. Under en matematiklektion på förmiddagen 
utfördes observationerna och eleverna i klassen var sedan tidigare informerade om att vi 
skulle komma och observera en av deras lektioner. Vi presenterade oss för klassen och 
vi var noga med att berätta för eleverna att vi inte var där för att observera deras 
agerande under lektionen utan deras lärares. Anledningen till det var att vi ville att 
eleverna skulle fokusera på lektionen. Därefter placerade vi oss längst bak i 
klassrummet så att vi kunde vara vända mot läraren och studera språket utan att störa 
eleverna.  

Under observationerna utgick vi från de frågeställningar som vi bestämt innan (se bilaga 
3). Frågeställningarna som vi valde ut kom vi fram till utifrån vår analys av 
matematikböckerna. Vi utgick inte helt och hållet av metoden utan den anpassades efter 
ett sätt som skulle passa vår undersökning bäst. För att vi skulle få med så mycket som 
möjligt vid observationerna och inte gå miste om något viktigt bestämde vi oss för att vi 
båda skulle anteckna. Det vi fokuserade på vid observationerna var hur läraren använde 
sig av det matematiska språket i klassrummet. Efter observationerna renskrev vi våra 
anteckningar och därefter påbörjade vi analysen av materialet som vi samlat in. Vi valde 
ut det material som vi ansåg vara relevant för vår studie. 

Innan vi påbörjade intervjuerna utfördes en testinspelning på oss själva för att se hur det 
fungerade samt om ljudkvaliteten var bra. Därefter utfördes en pilotintervju med en 
lärare från en gammal VFU-plats då Bryman (2011, s. 258–259) hävdar att med hjälp av 
en pilotintervju kan det upptäckas om några frågor behöver byta plats, omformuleras 
eller tas bort. Då både vi samt denna lärare ansåg att intervjuguiden fungerade bra valde 
vi att behålla den i befintligt skick (se bilaga 1). De intervjuade lärarna är verksamma i 
årskurs 1 eller årskurs 2 i skolor i Gävleborg. Vi genomförde intervjuerna tillsammans 
för att få ut konkret data och kunna analysera det på ett bra sätt. När vi utförde 
intervjuerna valde vi att registrera dem genom två olika metoder. Till de första 
intervjuerna valde vi att använda en ljudbandspelare och till de andra två intervjuerna 
valde vi att anteckna med penna och papper. Vi valde att spela in två intervjuer för att 
kunna fokusera på själva intervjun istället för att försöka anteckna svaren. Därefter 
valde vi att anteckna med penna och papper vid de två andra intervjuerna för att vi 
kände att tiden till transkribering inte räckte till då vi kom igång sent med intervjuerna.  
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5.4 Validitet och reliabilitet 
Vid en undersökning är det viktigt att fundera kring och reflektera över resultatets 
trovärdighet och pålitlighet (Bryman 2002, s. 258).  
 
Eftersom vi valde att transkribera två intervjuer och anteckna de andra två intervjuerna 
med papper och penna kan resultatet ha påverkats. Vid de tillfällen när intervjuerna 
antecknades med papper och penna kan det vara möjligt att ord glömts bort eller inte 
blivit antecknade på grund av att vi inte hann med att anteckna allt. På grund av detta 
kan resultatet ha påverkats eftersom att data som inte har samlats in med samma metod 
blir svår att jämföra. Lärarna som har deltagit i studien har varit informerade om att vår 
undersökning handlat om språkets betydelse i matematiken. Därför kan deras svar på 
intervjufrågorna samt deras undervisningsmetod och språkbruk under observationerna 
ha påverkats. Det är möjligt att informanterna ändrat sina svar för att inte erkänna sina 
brister och för att svara vad de tror att vi vill höra. Det är även möjligt att lärarna 
planerat sin undervisning efter vad de tror att vi ville se. Hur ärliga informanterna har 
varit i vår studie är svårt att veta och därför har det varit viktigt att ha det med i 
beräkningarna när vi analyserat våra resultat (Stukat 2013, s. 135–136). 
 
5.5 Metodkritik 
Innan vi utförde läromedelsanalyserna valde vi ut olika kategorier att studera. Att 
använda metoden kritisk närläsning vid analysen av matematikböckerna visade sig vara 
en relativt bra metod. Det var dock problematiskt att hålla sig till de punkter som skulle 
analyseras då matematikböckerna endast innehåller kortfattade ord och meningar om 
dem. Detta medförde att det blev svårt att genomföra en utförlig analys. 

Innan vi utförde våra observationer valde vi ut några relevanta aspekter att studera. Vid 
det första tillfället använde vi oss av metoden löpande observationer då vi antecknade 
efter våra förutbestämda kategorier, vilket visade sig vara problematiskt. Denna metod 
gjorde att vi inte hann med att anteckna under rätt kategori vilket gjorde att vi blev 
osäkra på vilket ställe vi skulle anteckna vad. Detta resulterade i att vi vid de andra 
observationerna valde att föra anteckningarna fortlöpande under hela lektionspasset. På 
så vis hamnade anteckningarna istället i kronologisk följd vilket Stukát (2011, s. 57) 
kallar för osystematisk observation. Detta tyckte vi själva fungerade bättre till vår 
studie. 

Som Kvale (2009, s. 32) nämnt är det svårt att använda sig av ostrukturerade intervjuer 
om intervjuaren inte har tidigare erfarenheter eller kunskap om ämnet. Då vi saknade 
sådan erfarenhet kom vi ibland in mer på en strukturerad intervju än en ostrukturerad. 
Tanken var från början att spela in och transkribera alla intervjuer som vi utförde men 
på grund av att transkriberingen tog mycket tid valde vi att anteckna med penna och 
papper på två av de intervjuer som vi utfört. Detta är dock något som i slutändan kan 
ställa till det för resultatet då det blir svårt att jämföra data som inte har samlats in med 
samma metod. 
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Vår studie började med att vi analyserade matematikböcker. Vi hade då ännu inte hittat 
de lärare som deltog i studien och därför kunde vi inte ta reda på vilka läromedel de 
använde sig av utan vi valde själva ut ett antal olika matematikböcker att analysera. Vi 
valde ett par stycken som vi sett att många lärare har använt sig av samt några som vi 
inte sett mycket av. Tanken var från början att vi skulle observera fyra lärare samt 
intervjua dessa lärare samt analysera de läromedel som de använde sig av. På grund av 
att det uppstod problem var vi tvungna att ändra vår tanke kring detta. Två av de 
intervjuade lärarna har observerats, de andra två lärarna som observerats tackade nej till 
intervju och därför fick vi intervjua två lärare som inte observerats.  

5.6 Etiska aspekter 
Syftet med de forskningsetiska principerna är att ge normer för förhållandet mellan 
forskare och undersökningsdeltagare. I fyra allmänna huvudkrav på forskningen kan det 
grundläggande individskyddskravet konkretiseras. Dessa fyra huvudkrav är: 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet 2002, s. 7–14). 
 

• Informationskravet 
Detta krav är till för att de som deltar i en undersökning ska få information av forskaren 
om det allmänna syftet med undersökningen och vilka villkor som gäller för deras 
deltagande. Det som deltagaren behöver upplysas om är att det är frivilligt att delta samt 
att om de skulle vilja avbryta sin medverkan har de rätt till det. Därför är det viktigt att 
alla de informanter som ska delta får all information om den aktuella undersökningen. 
Denna information har skickats ut via e-post till de berörda och de har på så vis haft 
tillfälle att läsa igenom all information innan undersökningen genomfördes. I brevet 
finns den information som nämnts innan med, en beskrivning av vad undersökningen 
handlar om, syftet med den och en kort beskrivning om hur den kommer att 
genomföras. (Se bilaga 2) 
 

• Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet betyder att en deltagare har rätt att själv bestämma över sin medverkan 
i en undersökning. De som deltar ska kunna avbryta när de vill utan att det innebär 
negativa följder för dem. 
 

• Konfidentialskravet 
Konfidentialskravet innebär att de som deltar i en undersökning har rätt att få 
konfidentialitet samt att deras personuppgifter ska förvaras på ett ställe där inga 
obehöriga har tillgång till dem. Privata data som identifierar deltagarna kommer inte att 
avslöjas i undersökningen. De som deltar i intervjuerna behöver inte vara oroliga att 
deras personuppgifter kommer att nämnas när resultatet redovisas eftersom att namn 
och kön inte är en del av frågorna. Vi är mer intresserade att få veta hur länge de arbetat 
som lärare samt om de har utbildning.  
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• Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet betyder att endast för forskningsändamål får uppgifter användas om de 
har samlats in om enskilda personer. Vid intervjuerna informerades deltagarna om att 
det inspelade materialet sedan kommer transkriberas för att resultatet ska kunna 
sammanställas och analyseras. Det inspelade materialet kommer inte sparas utan raderas 
efter att det arbetet är färdigställt och godkänt. Vår studie kommer att publiceras på 
DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet), vilket vi informerade om i brevet som vi 
skickade ut till samtliga informanter. 
 
I detta kapitel har vi beskrivit de forskningsetiska principerna som är att ge normer för 
förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare. Vi har tydliggjort de fyra 
allmänna huvudkraven. I nästkommande kapitel kommer vi att redogöra för de resultat 
som vi har fått fram genom att analysera den data som har samlats in. 
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6. Resultat 
Resultatet kommer att presenteras under tre kapitel, delresultat ett, delresultat två samt 
delresultat tre. I delresultat ett kommer analysen av matematikböcker att redovisas, i 
delresultat två kommer observationer att redovisas och slutligen i delresultat tre kommer 
vi att redogöra för de intervjuer som utförts. 

6.1 Delresultat 1 - Analys av matematikböcker 
Vi valde att analysera åtta olika matematikböckerna, sex från årskurs 1 och två från 
årskurs 2. Vi valde detta för att få en bredare syn över hur det matematiska språket är 
uppbyggt i de lägre årskurserna. Först kommer en kortfattad beskrivning om 
läromedelsförfattarnas syfte med deras läromedel och därefter kommer en presentation 
av analysen. Det som vi har lagt fokus på när vi har analyserat språket i dessa 
matematikböcker är hur läromedelsförfattarna använder sig av matematiska begrepp (se 
bilaga 4). Vi använder analysmetoden kritisk närläsning (Johansson & Svedner 2006, s. 
65–66) som innebär att läsaren ställer frågor kring textens innehåll och uppbyggnad. 

6.1.1 Prima matematik 1A 
Målet med läromedlet Prima är att eleverna ska få öka sina kunskaper att argumentera, 
reflektera och att kunna samtala med hjälp av ett matematiskt språk. För att eleverna ska 
utvecklas inom dessa tre kategorier har detta läromedel konstruerats efter många 
laborativa uppgifter samtidigt som boken uppmuntrar till diskussioner kring 
matematiken. Varje kapitel börjar med mattelabbet som är till för att eleverna ska få 
utveckla sina kunskaper att dokumentera, argumentera samt förklara. Detta får eleverna 
göra både muntligt och skriftligt då det är en praktisk övning. Varje kapitel avslutas 
med en diagnos som därefter följs upp med repetition eller utmaning som väljs efter 
elevernas resultat från diagnosen (Brorsson 2012, s. 4).  

 

 
Figur 1. Mattelabbet (Brorsson 2014, s. 28–29). 
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Boken är strukturerad på så sätt att första sidan i arbetsboken innehåller en 
begreppssida. Här finns det en lista med korta förklaringar av de begrepp och symboler 
som eleverna kommer att bekantas med under läsåret. Orden som finns med på sidan är 
addition och subtraktion (som även förklaras som ta bort) eller jämföra, term, summa 
och till sist differens. Begreppet differens förklaras även med ordet skillnad och 
subtrahera förtydligas genom synonymen ta bort. Boken är strukturerad på så vis att 
ovanför varje uppgift finns en förklaring till vad som ska genomföras samt hur 
uppgiften ska beräknas. De tidigare nämnda begreppen i texten är ofta återkommande 
genom hela boken. Ett formellt matematiskt språk används och uppgifterna förtydligas 
oftast genom bilder. Eleverna bör ha kunskap om begreppen för att förstå hur uppgiften 
ska utföras. 

Räknesättet addition börjar förekomma i kapitel två. Begreppet term samt summa 
förklaras på ett tydligt vis med hjälp av siffror och synonymer som till exempel 
tillsammans. Läromedlet innehåller ett flertal informationsrutor med förklaringar om 
bland annat betydelsen av begreppet addition. Det förklaras med hjälp av 
räkneuppgifter och ordet plustecken, det tydliggörs även med bilder. I dessa rutor 
förklaras även ordet summa som förtydligas med hjälp av symboler och siffror. 

 
Figur 2. Informationsruta (Brorsson 2014, s. 30). 

Subtraktion förklaras på ett liknande vis som vid addition med en informationsruta där 
betydelsen av begreppet subtraktion förtydligas. Detta förklaras då med hjälp av 
räkneuppgifter med olika synonymer som minus, skillnad och ta bort, detta förtydligas 
även med bilder. I dessa rutor förklaras även orden term och differens, detta förklaras 
tydligt med hjälp av symboler och siffror. 

Begrepp som udda och jämnt är ord som nämns ett fåtal gånger i boken och för att 
förtydliga deras betydelse används bilder. Likhetstecken, dela upp och lika många, 
summan och differens, addition, dubbelt, större än och mindre än, subtraktion, term, 
udda och jämnt är andra begrepp som förekommer i boken och förklaras med symbolen 
samt bilder. 
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6.1.2 Mästerkatten 1A 
Lärare bör på ett lekfullt sätt skapa ett lärande som genomsyras av nyfikenhet och glädje 
för eleverna för att på så sätt skapa ett lustfyllt lärande. En tanke i boken är att barn lär 
bäst när de har roligt. Sagor kan ses som roligt och därför är sagor en del av 
matematiken när de arbetar med problemlösning. Genom sagor skapas också stora 
möjligheter att tala matematik och barnen ges en möjlighet att utveckla sina språkliga 
och sociala färdigheter genom att arbeta i grupp och diskutera. Målet med Mästerkatten 
1A är att en stabil grund ska läggas för den fortsatta matematikinlärningen och att 
barnens alla sinnen ska stimuleras samt utvecklas. Inlärningen av nya begrepp ska alltid 
ske med hjälp av konkret material och laborationer. Tanken är även att barnen 
regelbundet ska få utveckla sitt logiska tänkande utifrån arbete med mönster (Öreberg 
2012b, s. 2). 

Boken är uppbyggd på så vis att varje kapitel startar med ett gemensamt sagoäventyr 
som sedan följs med laborationer som lärare och barn utför tillsammans. Därefter får 
eleverna arbeta med uppgifter i boken som sedan följs upp med en diagnos. Varje nytt 
kapitel har en tillhörande sida med en lista på vilka kunskaper och mål eleverna bör 
uppnå efter avslutat kapitel. Det är cirka fyra till fem mål som är enkelt formulerade. 
Enligt lärarhandledningen är tanken att läraren ska gå igenom de olika målen med 
eleverna innan de påbörjar arbetet med det nya kapitlet. Läromedelsförfattaren använder 
sig av ett vardagligt språk i boken. Språket ser likadant ut genom hela läromedlet och 
innehåller ett fåtal formella matematiska begrepp. 

Symbolen + används i början av boken fram till kapitel tre då begreppet addition 
introduceras. Detta sker i samband med genomgången av målen i kapitel tre då 
lärarhandledningen tar upp att läraren ska undervisa eleverna om addition. I arbetsboken 
används inte detta begrepp, meningar som istället är återkommande är räkna och skriv 
och fyll i det tal som saknas. Räknesättet subtraktion används inte i denna bok och på 
grund av det nämns inte begreppet. 

  
Figur 3. Diagnos (Öreberg 2012a, s. 114). 
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Begrepp som udda och jämna, dubbelt och hälften är ord som ofta återkommer i boken. 
Lika många, dela upp, dela lika, lika många som, dubbelt, hälften, färre än, större än 
och mindre än är andra ord som förekommer vid några tillfällen i boken. Meningarna i 
boken är relativt korta och innehåller oftast ett fåtal formella begrepp. 

6.1.3 Mästerkatten 2A 
Mästerkatten 2A är uppbyggd ungefär på samma sätt som 1A. I lärarhandledningen 
finns olika förslag på frågor som kan inspirera till matematiksamtal och 
problemlösningsuppgifter att arbeta med.  Varje nytt kapitel påbörjas med en saga där 
eleverna får följa samma karaktärer genom hela boken, en tillhörande 
problemlösningsuppgift som därefter följs av de mål eleverna ska uppnå i kapitlet. Efter 
detta får eleverna göra en laborationsuppgift tillsammans med varandra. Varje kapitel 
avslutas med en diagnos och en utvärdering som eleverna får utföra. Tanken är att 
eleverna ska lära sig matematik genom glädje. 
 
I boken används ett vardagligt språk med inslag av ett formellt matematiskt språk. 
Språket är enkelt och kortfattat. I slutet av detta läromedel finns en begreppssida där alla 
begrepp som förekommer i boken förklaras. Dessa begrepp förklaras och förtydligas 
med hjälp av symboler, synonymer, bilder samt former. 

 
Figur 4. Begreppssida (Öreberg 2012, s. 144). 

Begreppet addera är ett begrepp som används flitigt i boken. Begreppet i boken 
förklaras inte med ord utan med bilder, detta beror troligtvis på att boken är ämnad för 
årskurs 2 och då anses det att eleverna ska ha kunskap kring dessa begrepp. Begreppet 
subtrahera är ett återkommande begrepp i boken som även där förklaras med en 
tillhörande bild för att tydliggöra uppgiften. 

Boken nämner ett flertal begrepp vid de olika mål sidorna. De begreppen är: 
ordningstal, tiotalsövergång, additionsalgoritm, subtraktionsalgoritm, tiokompisar, 
addera, subtrahera, ental, tiotal, jämna, udda, minst, störst, flest, skillnaden, 
sambanden, hälften, dubbelt, summan och omkrets. Dessa begrepp är inte 
återkommande i arbetsboken utan nämns vid enstaka tillfällen. 
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6.1.4 Pixel 1A 
I Pixel presenteras förslag på olika undervisningsmetoder och läraren har då möjlighet 
att använda det som passar honom eller henne. De flesta lärare vill ha den möjligheten 
eftersom en del lärare vill att eleverna ska arbeta självständigt medan andra lärare 
exempelvis vill lägga mer tid på gemensamma genomgångar (Alseth 2015b, s. 5). Ett 
varierat arbetssätt har en central roll i Pixel och lärarna ska kunna anpassa inlärningen 
för elever som befinner sig på olika nivåer. Pixel använder sig av ett vardagligt språk 
med inslag av ett fåtal matematiska begrepp. Vid uppgifterna finns det kortfattade 
förklaringar och längst ner på sidan finns en utförlig förklaring som är ämnad för 
läraren. 

Boken innehåller två kapitel med addition. Det första avsnittet med addition dyker upp i 
kapitel tre och heter vi räknar med addition och subtraktion. Under huvudrubriken finns 
en bild på symbolen + med det tillhörande ordet plustecken. Uppgifterna förklaras med 
meningen hur många är det sammanlagt? Längst ner på sidorna förtydligas uppgifterna 
med olika förklaringar som är ämnade för läraren som till exempel hur många är det av 
varje och addera. Subtraktion inleds precis som addition med symbolen - samt med det 
tillhörande ordet minustecken, boken innehåller två kapitel om subtraktion. Vid kapitel 
sju förtydligas begreppet subtraktion med bilder samt meningarna du tar bort och du 
har kvar. Andra meningar som används är vilken är skillnaden och räkna ut skillnaden. 

 
Figur 5. Räkneuppgift (Alseth 2015a, s. 46). 

Ord som berörs i boken är bland annat skriv, hur många, rita, måla och räkna, dela, 
skillnad, sammanlagt, antal, addition och subtraktion. En del av dessa begrepp är 
återkommande i arbetsboken och en del nämns vid enstaka tillfällen. 
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6.1.5 Talriket A 
I lärarhandledningen av Talriket A skriver Andersson (1992, s. 52) att målsättningen är 
att barnen ska få lära sig en lång rad begrepp och även ord för dessa begrepp vilket ska 
ge dem ett matematiskt språk. Genom att barnen får vara med och diskutera flera 
räknehändelser får de chansen att lära sig de viktigaste begreppen innan arbetet med 
symboler och räkneoperationer startar. I handledningen ges flera förslag på olika 
arbetssätt som läraren kan använda sig av i undervisningen till exempel att under varje 
lektion tala matematik med eleverna och låta dem laborera med konkret material. 

Denna matematikbok innehåller många bilder och ett fåtal meningar. Varje nytt kapitel 
påbörjas med en saga, i elevernas arbetsböcker finns bilderna till sagan och texten finns 
i lärarhandledningen. Tanken med sagan är att den ska presenteras muntligt av läraren 
och de matematiska begrepp som förekommer i berättelsen ska förklaras. Det 
förekommer ett enkelt språk i denna arbetsbok och ord som ofta är återkommande är 
bland annat dela upp och hur många. Läromedelsförfattaren har valt att inte förklara 
uppgifterna i böckerna utan de inleds oftast med bilder. Längst ner på sidorna finns 
ibland små korta förklaringar som ser ut att vara ämnat till läraren. Exempel på sådana 
meningar kan vara tiokamrater, barnen ska inte rita och tankeformen dubbelt. 
Läromedlets syfte är att läraren ska använda sig av matematiska begrepp vid muntliga 
genomgångar samt vid de sagor som varje nytt kapitel inleds med. 

 
Figur 6. Räkneuppgift (Andersson 1991, s. 64–65). 

Begreppet addition nämns endast en gång som rubrik i arbetsboken och vid 
additionsuppgifter används meningar som berätta och skriv och hur mycket kostar det? 
Räknesättet subtraktion används inte i boken och därför används inte begreppet. 
Begrepp som ofta återkommer i boken är dela upp, hur många, hur mycket, dra streck, 
dessa meningar förtydligas inte. 
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6.1.6 Matteplaneten A 
Johansson (2005, s. 5) vill inspirera lärare att använda ett arbetssätt där 
matematikundervisningen planeras utifrån elevernas behov och matematikboken endast 
är ett av flera inslag i matematikundervisningen. Tanken är att Matteplaneten ska 
erbjuda ett lustfyllt och variationsrikt arbetssätt med matematik. Målet med boken är att 
hjälpa lärare och elever till en varierad och stimulerande matematikundervisning. 

I Matteplaneten A används ett matematiskt språk parallellt med ett bildspråk för att 
hjälpa eleverna att se matematiken som en del av sin verklighet. Viktiga ord och 
begrepp vid uppgifterna är markerade svart och blir på så sätt mer explicit för eleverna. 
Vid räkneuppgifter använder sig boken av meningen skriv på mattespråk. 

Begreppet addition förklaras inte med ord i boken men förtydligas med bilder. Istället 
skrivs räkna uppgifterna, räkna och måla och vilket tal fattas. Begreppet subtraktion 
förklaras precis som addition med bilder. Meningar som används vid dessa uppgifter är 
bland annat hur stor är skillnaden? 

 
Figur 7. Räkneuppgift (Johansson 2004, s. 44–45). 

Begrepp som finns med i boken är bland annat större än, mindre än, lägg till, 
likhetstecknet, hälften, dubbelt, ordningstal, flest, mest, längst och skillnaden. En del av 
dessa begrepp är återkommande medan andra nämns enstaka gånger. Likhetstecknet 
förklaras på så sätt att eleverna ska tänka att det är som ett gungbräde och att när det är 
lika mycket på båda sidorna så väger det jämnt. 
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6.1.7 Matte Eldorado 2A 
Olsson och Forsbäck (2009b) har strukturerat arbetsboken på så vis att eleverna kan 
utveckla sin kunskap kring samband, strukturer och begrepp. I slutet av alla kapitel i 
boken finns en liten ruta med en utvärdering, en sida med repetition och därefter två 
sidor med problemlösning. På ett flertal sidor i boken finns en extrauppgift till eleverna 
som de ska utföra med en eller flera klasskamrater. Längst ner på varje sida finns korta 
förklaringar tillägnade läraren för att få en överblick om vad som ska genomföras på 
sidan. 

 
Figur 8. Räkneuppgift (Olsson & Forsbäck 2009a, s. 12–13). 

Addition, division och multiplikation är begrepp som ofta återkommande i arbetsboken. 
Andra begrepp som förekommer är bland annat summa, hälften och dubbelt. Dessa ord 
nämns vid olika uppgifter för att visa vilket arbetssätt eleverna ska använda sig av men 
orden förklaras inte. En mening som ständigt är återkommande i boken är fyll i så det 
stämmer. Denna mening används bland annat när det handlar om att räkna ut både 
summan av ett tal eller differensen. 

I läromedlet är språket blandat med både formellt samt vardagligt språk. Begreppen i 
boken förklaras inte men detta beror troligtvis på att boken är ämnad för årskurs två då 
eleverna redan bör ha kunskap kring dessa begrepp. 

Begrepp som nämns i boken är bland annat summa, addera och subtraktion, hälften och 
dubbelt, multiplikation och division, dela lika, symmetriskt, tallinjen, jämför och 
skillnad. En del av dessa begrepp är återkommande medan en del endast förekommer 
enstaka gånger. 
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6.1.8 Matte Direkt Safari 1A 
Falck, Picetti och Elofsdotter, Meijer (2015, s. 4) vill att deras läromedel ska vara enkelt 
och tydligt för att underlätta för både lärare och elever. Tanken med denna bok är att 
matematiska samtal ska vara en central del i undervisningen. Boken ska förbättra 
elevernas begreppsutveckling och språkliga förmåga inom matematiken. Tanken är även 
att eleverna ska få arbeta mycket praktiskt genom laborativa uppgifter, på detta vis kan 
de få en bra förståelse för det matematiska språkets struktur. Instruktionerna är menade 
att vara enkla för att eleverna ska kunna arbeta självständigt i boken och på detta vis få 
en bättre självkänsla. Arbetsboken avslutar varje kapitel med en diagnos och utifrån 
resultatet eleverna får kan de antingen räkna vidare i förstoringsglaset som är en 
repetition eller hoppa över det och fortsätta i kikaren för att få en utmaning. 

Denna arbetsbok innehåller inte begreppen addition och subtraktion utan istället har 
läromedelsförfattarna valt att använda synonymerna plus och minus. Tanken är att i 
lärarhandledningen att läraren ska gå igenom vad begreppet addition betyder och göra 
detta genom räkneberättelser likaså gällande begreppet subtraktion som också ska 
introduceras genom räkneberättelser. I lärarhandledningen finns kopieringsunderlag 
som läraren kan ge till eleverna som extrauppgift. Förklaringen som bland annat står på 
dessa kan vara träna på plus. Meningar som ofta är återkommande är hur många blir 
kvar? och räkna ut. Istället för att använda begrepp som addition används meningar som 
till exempel hur många blir de tillsammans? 

 
Figur 9. Diagnos (Falck, Picetti & Elofsdotter, Meijer 2013, s. 130–131). 

Begrepp som benämns i boken är bland annat hur många och lika många, symmetriskt, 
dela upp, plus och minus, minska. En del av dessa begrepp är återkommande medan en 
del nämns enstaka gånger. 
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6.2 Delresultat 2 - Observationer 
Här kommer resultaten från fyra observationer att redovisas. Observationerna har utförts 
i tre olika skolor i Gävleborg men i fyra olika klassrum. Resultaten redovisas genom en 
grundlig beskrivning av lektionerna utifrån de frågor vi utgått från under 
observationerna (se bilaga 3). De verksamma lärarna som har observerats har varierande 
erfarenheter och utbildning. Metoden som användes vid den första observationen kallas 
för löpande observation. Det är en metod som enligt Johansson och Svedner (2006, s. 
55) innebär att observatören bestämmer ett antal frågeställningar som han eller hon ska 
studera redan innan observationen. Under själva observationen antecknas så mycket 
som möjligt utifrån de bestämda frågeställningarna (Johansson & Svedner, s. 60). Vid 
de tre resterande observationerna ändrade vi metod till osystematisk observation. Vilket 
innebär att anteckningarna noterades fortlöpande under lektionen (Stukát 2011, s. 57). 

6.2.1 Observation 1 
Denna observation utfördes i årskurs 1 under en matematiklektion som handlade om 
symmetri. Lektionen inleddes med en grundlig genomgång där symmetri förklarades av 
läraren. Innehållet i lektionen var till den största delen en genomgång som avslutades 
med en uppgift som eleverna skulle utföra. 

• Använder läraren ett formellt matematiskt språk eller ett mer vardagligt 
språk? 

Läraren använder sig av ett formellt matematiskt språk i sin undervisning. De formella 
begreppen tydliggörs genom att läraren ritar upp olika exempel samtidigt som hon 
förklarar med andra synonymer. 
 

• Hur använder läraren sig av det matematiska språket under genomgångar 
och under lektionen? 

Genomgången inleddes med att läraren introducerade begreppet symmetri genom att 
hon skrev upp begreppet på tavlan och frågade eleverna om de visste vad ordet betydde. 
Därefter förklarade läraren vad begreppet betydde med hjälp av olika synonymer och 
genom att rita upp exempel på tavlan. Läraren förklarade att ett föremål som kan delas i 
två exakt lika delar är symmetriska och ritade därefter upp en figur föreställande en fjäril 
på tavlan. Läraren frågade eleverna om fjärilen gick att dela på så vis att den var 
symmetrisk, och förtydligade genom synonymen dela lika. Eleverna kom med olika 
förslag och därefter delade läraren fjärilen i två lika delar med hjälp av ett streck. 
Läraren förklarade att mittlinjen kallas för symmetrilinje och att fjärilen nu var delad på 
så vis att båda sidorna såg exakt likadana ut. Därefter fortsatte läraren med ännu ett 
exempel för att tydliggöra begreppet ännu mer. Läraren tog fram ett papper och vek det 
på hälften, hon frågade därefter eleverna är pappret symmetriskt? Ser det exakt lika ut 
på båda sidor? Läraren fortsatte med att förklara att den vikta delen i mitten var 
symmetrilinjen och att båda sidorna av pappret såg likadana ut vilket betydde att figuren 
var symmetrisk. Läraren gjorde ännu ett exempel, denna gång vek läraren pappret och 
ritade ett halvt hjärta i mitten. Läraren klippte därefter ut formen och vek sedan ut 
pappret för att visa eleverna att även det urklippta hjärtat var symmetrisk. 
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Efter detta ritades ett träd upp på tavlan och delades upp på mitten. Läraren ritade trädet 
med två grenar på ena sidan medan den andra sidan hade tre grenar. Läraren frågade 
eleverna är trädet symmetriskt? Ett antal av eleverna nickade på huvudet och resterande 
var osäkra på svaret. Läraren ritade symmetrilinjen och frågade eleverna ännu en gång 
tycker ni att träder ser exakt lika ut på båda sidor? En av eleverna svarade att på ena 
sidan fanns två grenar men på andra sidan fanns tre grenar. Läraren repeterar att en figur 
som var symmetrisk såg likadan ut på båda sidorna om det delades på mitten. Därefter 
berättade läraren att trädet var asymmetrisk men att det inte var ett begrepp de behövde 
kunna utan bara värt att nämna. Efter detta ritade läraren upp en cirkel, en rektangel, en 
kvadrat och en triangel på tavlan. Läraren frågade eleverna om de visste vad dessa 
former hette. Eleverna fick svara och läraren skrev därefter upp svaren under rätt form.  
 
Under genomgången användes ett formellt matematiskt språk. För att alla elever skulle 
förstå vad läraren menade förtydligades begreppet med hjälp av bilder och även med 
fler exempel. Lärarens språk är detsamma genom hela lektionen och de formella 
begreppen är återkommande.  
 

• Vilka formella matematiska begrepp och synonymer används under 
genomgången/lektionen? 

Ett flertal matematiska begrepp återkommer under lektionens gång och begrepp som 
används är dela upp, dela lika, symmetrisk, symmetri, cirkel, triangel, kvadrat, 
rektangel, asymmetrisk och symmetrilinje.  
 

• Förklaras matematiska begrepp? Iså fall hur? 
Ett flertal matematiska begrepp återkommer under lektionens gång och preciseras med 
hjälp av synonymer och bilder vilket tydliggör begreppet. I början av lektionen förklaras 
symmetri genom att använda olika synonymer samt genom att rita upp exempel på 
tavlan.  

6.2.2 Observation 2 
Denna observation utfördes i årskurs 1 under en lektion där de arbetade med addition. 
Läraren började med att förklara för eleverna att dagens matematiklektion skulle handla 
om addition med stora tal. Lektionen var till den största delen en genomgång följd av en 
kort stund av självständigt arbete i elevernas matematikhäften.  
 

• Använder läraren ett formellt matematiskt språk eller ett mer vardagligt 
språk? 

Läraren använder sig av ett vardagligt språk med inslag av ett formellt matematiskt 
språk. Läraren använder formella begrepp till en början då hon förklarar att de under 
denna lektion ska räkna addition samt att de ska arbeta med tiotal. Under lektionens 
gång övergår de formella begreppen till vardagliga begrepp som till exempel tior och 
plussa. 
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• Hur använder läraren sig av det matematiska språket under genomgångar 
och under lektionen? 

Genomgången började med att läraren tog fram bilder som föreställde staplar samt 
kulor. Staplarna stod för tiotal och kulorna stod för ental och dessa bilder sattes upp på 
tavlan. Bilderna som sattes upp på tavlan motsvarade talet 32+21. Läraren började med 
att fråga eleverna hur mycket är en stapel värd? eleverna svarade då att en stapel är värd 
lika mycket som tio. Därefter frågade läraren eleverna om vi plussar ihop dessa tal, hur 
mycket blir det då? Eleverna svarade att talet blir 53 och läraren skrev upp det rätta 
svaret under bilderna. Efter detta delades olika hjälpmedel ut till eleverna: en 
whiteboard, en penna och en trasa att sudda med. Läraren satte upp bilder på ett nytt tal 
på tavlan och frågade därefter eleverna vad bilderna föreställde för tal. En elev 
förklarade att talet som bilderna visade var 35+32 och därefter fick en annan elev 
förklara vad svaret blev samt hur eleven kom fram till detta svar. Eleven förklarade att 
hon hade plussat 30 plus 30 och sen 5 plus 2 och det blev 67. Därefter skedde samma 
övning ett antal gånger för att repetera. Läraren använde sig av meningar som till 
exempel räkna ut hur mycket det blir och skriv uppgiften och svaret. 
 
Efter att eleverna hade räknat ett antal uppgifter med ental samt tiotal plockade läraren 
fram en bild som föreställde hundratal. Läraren repeterade för eleverna att bilden stod 
för hundratal och bildade sedan ett nytt och högre tal på tavlan, därefter förklarade hon 
att det var en extrauppgift, som var frivillig och att de elever som ville testa att räkna ut 
det höga talet fick det. Efter detta fick eleverna räkna i sina matematikhäften.  
 

• Vilka formella matematiska begrepp och synonymer används under 
genomgången/lektionen? 

Begrepp och meningar som ofta är återkommande är bland annat addition och plus, 
plussa ihop, udda och jämna, större än och mindre än, vilket tal blir det, hur mycket blir 
det, svaret blir, räkna ut, lägg till, ta bort, minus och tior.  
 

• Förklaras matematiska begrepp? Iså fall hur? 
Begreppen förklaras genom att läraren säger synonymer och ritar upp tillhörande 
symbol. Bilder sätts även upp på tavlan för att förtydliga. Till exempel förklarade 
läraren begrepp som udda och jämna tal för en elev. Begreppet udda förklarades som 
odelbart, det går till exempel inte att dela på två. Begreppet jämn förklarades som att 
det är tal som går att dela på två. Läraren hjälpte även en elev som inte förstod större än 
och mindre än, läraren förklarade dessa ord med hjälp av synonymer som flest och 
minst samt symbolerna < och >. Läraren kallade dessa symboler för krokodilgap och 
berättade att krokodilen äter upp det tal som är störst.  
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6.2.3 Observation 3 
Denna observation utfördes i årskurs 1 under en lektion där läraren hade genomgång av 
ett nytt kapitel samt arbetade i matematikboken. Arbetet i matematikboken gjordes 
gemensamt med läraren på tavlan. Läraren berättade innan observationen startade att 
detta är en mångkulturell klass vilket medför att språket som användes under 
lektionerna är av den enklare varianten. 
 

• Använder läraren ett formellt matematiskt språk eller ett mer vardagligt 
språk? 

Läraren använder sig av ett vardagligt språk med inslag av formellt matematiskt språk. 
Han använder sig av formella matematiska begrepp i början av lektionen men övergår 
sedan till vardagliga begrepp. Till en början uppmuntrade läraren eleverna till att 
använda rätt begrepp, det vill säga addition istället för plus och subtraktion istället för 
minus. Senare under lektionens gång används både plus och minus flitigt av både 
läraren och elever. 
 

• Hur använder läraren sig av det matematiska språket under genomgångar 
och under lektionen? 

Läraren började genomgången med att fråga eleverna vilka matteord som finns och 
därefter om de kunde förklara begreppet addition. Eleverna svarade och läraren skrev 
upp ordet på tavlan med tillhörande symbol. Därefter skedde samma process med 
begreppet subtraktion. Läraren förklarade för eleverna att de inte behövde kunna dessa 
begrepp utantill eller kunna stava till dem, utan att det viktiga är att känna igen 
begreppen. Därefter skrev läraren upp talen 4+2 samt 40+20 och frågade eleverna vilka 
likheter det finns mellan dessa tal. Vad är likheten mellan fyra plus två och 40 plus 20? 
Eleverna kom fram till att likheten mellan talen var plus. Därefter frågade läraren vilken 
olikhet som eleverna kunde se och lät dem svara. Samma process skedde därefter med 
minus. När läraren sedan ville att eleverna skulle räkna ut summan av talen som skrivits 
på tavlan frågade läraren eleverna vad blir det då? 
 
Läraren gick därefter igenom ordningstalen med eleverna och detta utfördes genom att 
nio olika bilder som föreställde diverse djur sattes upp på tavlan. Sedan frågade läraren 
eleverna bland annat om vilket djur som stod först, vilket djur som stod sist och vilket 
djur som stod i mitten. Detta fortgick fram tills att alla ordningstal hade nämnts av 
eleverna. Under tiden som eleverna svarade på frågorna skrev läraren upp svaren under 
rätt bild. Efter detta introducerade läraren begreppet ental genom att skriva upp talen 
noll till nio och fråga eleverna vad dessa tal kallas för. Läraren förklarade sedan att när 
ett tal endast innehåller en siffra kallas det för ental. Detta följs sedan av att läraren 
frågade eleverna om det var någon som kunde berätta vilket det största tvåsiffriga talet 
var. Eleverna gissade och läraren skrev upp det rätta svaret. 
 
Läraren använder sig av ett formellt språk i början av genomgången då han talar om 
formella begrepp. Sedan under lektionens gång ändras språket till ett mer vardagligt 
språk. Läraren skriver upp de formella begreppen på tavlan och låter eleverna gissa vad 
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begreppet betyder. Därefter förtydligar läraren begreppen genom att säga olika 
synonymer, dessa synonymer används sedan under resterande lektion. När läraren ska 
förtydliga de formella begreppen använder han sig av vardagliga synonymer samt 
tillhörande symboler. Läraren uppmuntrar eleverna till en början att använda de 
formella begreppen genom att rätta dem med addera efter att de sagt synonymen plus. 
Senare glöms detta bort och läraren använder sig av samma synonymer som eleverna.  
 

• Vilka formella matematiska begrepp används under 
genomgången/lektionen? 

Begreppen som används under lektionen är likhet och olikhet, addition och plus, 
subtraktion och minus, ordningstalen, ental och siffror, hur många, dela upp, 
tiokompisar och antal. En del av begreppen är återkommande och andra nämns någon 
enstaka gång under lektionen. 
 

• Förklaras matematiska begrepp? Iså fall hur? 
Läraren förklarar matematiska begrepp genom att säga olika synonymer och rita upp 
tillhörande symbol på tavlan. Exempelvis begreppet Addition som förtydligades med 
ordet plus samt symbolen +.  

6.2.4 Observation 4 
Denna observation utfördes under en matematiklektion i en årskurs 2. Lektionen 
handlade om multiplikation. Då detta räknesätt var relativt nytt för eleverna hade läraren 
en grundlig genomgång. Ett formellt matematiskt språk användes i undervisningen och 
läraren var noga med att förklara på ett sätt som eleverna skulle förstå. Lektionen var till 
den största delen en genomgång som utfördes gemensamt med eleverna.  
 

• Använder läraren ett formellt matematiskt språk eller ett mer vardagligt 
språk? 

Genomgående under lektionen användes ett formellt matematiskt språk av läraren.   
 

• Hur använder läraren sig av det matematiska språket under genomgångar 
och under lektionen? 

Läraren började genomgången med att berätta för eleverna att talen i en uppgift med 
multiplikation heter faktor och resultatet heter produkt. Därefter repeterade klassen 
tillsammans att vid addition blir term + term = summa och vid subtraktion räknades 
differensen ut mellan två tal som heter termer.  Därefter visade läraren eleverna hur en 
uppgift med multiplikation kunde räknas ut. Till exempel att ta den första faktorn i talet 
och multiplicera med den andra faktorn, sedan skriva likhetstecknet och därefter 
resultatet som är produkten, exempelvis 3 x 2 = 6. 
 
Under genomgången används ett formellt matematiskt språk och när läraren talar om 
olika matematiska begrepp låter hon eleverna tänka efter och tillsammans säga svaret 
högt. Därefter förtydligas begreppen med hjälp av symboler. 



 

 
 

38 

Efter genomgången fick eleverna utföra en övning för att träna på multiplikation. 
Läraren skrev upp ett tal på tavlan, exempelvis 4x2. I fyra rutor skulle eleverna sedan på 
olika sätt visa hur de kunde tänka när de räknade ut uppgifter med multiplikation. I 
rutorna skulle de rita grupper (fyra cirklar med två stjärnor i varje), göra upprepad 
addition (2+2+2+2), rita block och sedan visa hur man skulle hoppa på tallinjen. 
Eleverna skulle göra en ruta i taget och detta gjordes tillsammans. Läraren lät eleverna 
vara delaktiga under lektionens gång genom att låta dem berätta hur de tänkt kring 
uppgifterna. Efter uppgiften med de olika metoderna med multiplikation fick eleverna 
ett arbetsblad där de på liknande sätt skulle räkna ut olika uppgifter. Läraren använde 
sig av en dokumentkamera för att visa uppgifterna på en duk samtidigt som alla elever 
hade ett likadant papper framför sig. Läraren läste uppgifterna medan eleverna fick 
berätta vilka svar de kommit fram till. 
 

• Vilka formella matematiska begrepp och synonymer används under 
genomgången/lektionen? 

De begrepp som används under lektionens gång är addition, plus, subtraktion, minus, 
multiplikation, gånger, summa, differens, faktor, produkt, udda, jämna, cirklar, 
likhetstecken, termer, tallinje och upprepad addition. 
 

• Förklaras matematiska begrepp? Iså fall hur? 
Under lektionen förklaras de matematiska begreppen med hjälp av synonymer och 
symboler. Till exempel förtydligades begreppet addition med ordet plus och begreppet 
subtraktion med ordet minus. 
 
6.3 Delresultat 3 - Intervjuer 
Här redovisas resultatet från fyra olika intervjuer som vi har utfört med lärare som 
undervisar i årskurs 1 eller årskurs 2 på olika skolor i Gävleborg. Redovisningen sker 
genom att vi har sammanställt informanternas svar under de frågor som vi har ställt.  De 
verksamma lärarna har varierande erfarenheter och utbildning. Informanterna kallas för 
Informant 1, Informant 2, Informant 3 samt Informant 4. Vi har använt oss av metoden 
som kallas för kvalitativ ostrukturerad intervju (Kvale, 2009, s.32). 

• Fråga 1–4. Information om lärarna. 
Informant 1 är utbildad och har arbetat som lärare i snart tre år. Hon undervisar i årskurs 
1 och har arbetat på denna skola under ett år. 

Informant 2 är utbildad och har arbetat som lärare i 14 år. Hon är lärare i årskurs 2 och 
har arbetat på denna skola i åtta år. 

Informant 3 är inte en färdigutbildad lärare. Han har arbetat som lärare i 3,5 år och 
undervisar i årskurs 1. Informant 3 har arbetat på denna skola i snart ett år. 

Informant 4 är utbildad lärare och har arbetat som lärare i fyra år. Hon undervisar i 
årskurs 2 och har arbetat på denna skola i två år. 



 

 
 

39 

• Fråga 5. Hur arbetar lärarna för att stärka elevernas kunskap inom 
matematik? 

Informant 1 berättade att hon arbetar för att stärka eleverna i matematik genom att 
samtala mycket och föra diskussioner med eleverna. Hon försöker att ofta arbeta 
praktiskt och använda många olika hjälpmedel. Hon repeterar mycket samt visar visuellt 
och inte bara teoretiskt.  

Informant 2 svarade att hon arbetar för att stärka elevernas kunskap inom matematiken 
genom att ha tydliga genomgångar med rekvisita samt en varierande undervisning med 
flera praktiska övningar. 

Informant 3 förklarade att han använder sig av mattespråket och samtalar om olika 
begrepp med eleverna. Han berättar att eleverna får räkna på egna whiteboards eller på 
tavlan för att på så vis stärka sina kunskaper. Informant 3 säger även att eleverna kan ha 
svårt att förklara och svara på frågor med ord på grund av att en del har svårt med det 
svenska språket.  

Informant 4 svarade att hon försöker att använda sig av ett flertal olika praktiska 
övningar som uppmuntrar till samtal och diskussioner. Hon menar att det är viktigt att 
samtala om matematik för att eleverna ska bli säkra i sig själva. Informant 4 berättar att 
hon använder sig av både text och bilder för att matematiken ska bli tydligare. 

• Fråga 6. Integrerar lärarna matematik och svenska? 
Informant 1 berättar att hon försöker integrera matematik och svenska genom att till 
exempel ge eleverna uppgifter som räkneberättelser. Eleverna får då skriva egna 
räknesagor med hjälp av ord och bilder.  
 
Informant 2 förklarar att hon integrerar matematik och svenska när de arbetar med 
problemlösningar. Hon går igenom texten tillsammans med eleverna och använder sig 
av läsförståelsestrategier som de lärt sig från svenskan. Informant 2 ger exempel på 
detektiven och cowboyen som är namn på två stycken strategier som används vid arbete 
med läsförståelse. 
 
Informant 3 svarar att han försöker att integrera matematik och svenska men att det 
kanske inte sker så mycket som han hade velat. Han förklarar att svenskan i sig tar 
mycket tid, bara att lära sig läsa och lära sig bokstäverna är ett stort projekt. 
 
Informant 4 svarar att hon försöker och att det sker ibland men att det ofta är tidsbrist. 
Hon ger exempel på problemlösningsuppgifter samt räknesagor som kan integrera 
matematik och svenska.   
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• Fråga 7. Hur viktigt tycker lärarna att språket är i 
matematikundervisningen? 

Informant 1 svarade att utifrån egna erfarenheter har hon insett att språket har en stor 
betydelse för hur mycket eleverna förstår inom ämnet. Hon menar att om eleverna inte 
förstår språket så förstår de inte uppgiften. Informant 1 säger att “matematik är som ett 
nytt språk, desto mer tid du ägnar åt det, desto mer får du ut av det” och hon menar att 
matematik kräver mycket repetition och en del tålamod då man hela tiden bygger på och 
avancerar språket. 

Informant 2 förklarade att det är viktigt att lärare använder ämnesspecifika ord och 
begrepp då detta resulterar i att eleverna känner igen språket som används i 
matematikböckerna, samt i de digitala läromedlen. Hon menar att om läraren enbart 
använder sig av synonymer som till exempel plus, minus och gånger kan det försvåra 
elevernas förståelse då de möter andra ord i läromedlen. Informant 2 menar att lärare 
gärna kan använda flera ord och förklaringar i matematiken men att lärare bör ha i 
åtanke att inte förenkla orden för mycket. Hon menar att lärare ska våga använda de 
”korrekta” ämnesspecifika orden och begreppen. 

Informant 3 svarade att språket är av stor betydelse. För att eleverna ska klara de 
nationella proven i matematiken krävs det att eleverna har kunskap om det matematiska 
språket. Han förklarar att det är något som används flitigt i undervisningen. Informant 3 
menar även att det kan vara problematiskt att få in detta tänkande och att använda det 
matematiska språket så att det blir en vardag och sker naturligt i undervisningen. 

Informant 4 förklarar att språket har en större betydelse än vad man tror. För att 
eleverna ska klara av de nationella proven måste de ha kunskap om de formella 
begreppen. Därför är det viktigt att de i undervisningen får möta ett matematiskt språk 
som innehåller formella begrepp och ämnesspecifika ord. 

• Fråga 8. Hur introducerar lärarna nya matematiska begrepp som eleverna 
inte känner till sen tidigare? 

Informant 1 svarade att hon brukar starta med att skriva upp det nya ordet på tavlan och 
därefter låta eleverna gissa vad ordet betyder. Därefter brukar hon förklara begreppet 
genom olika uppgifter samt tillhörande synonymer och bilder. 

Informant 2 förklarade att hon introducerar nya begrepp med hjälp av genomgångar 
med praktiskt material samt flera praktiska övningar som de löser tillsammans, i grupp, 
därefter i par och till slut enskilt. 

Informant 3 svarade att han alltid introducerar nya begrepp vid genomgångar genom att 
skriva upp ordet på tavlan. Informant 3 förklarar även att han ibland kan bryta mitt i en 
lektion om han märker att många elever har svårt med vissa begrepp. 

Informant 4 berättade att hon försöker introducera nya begrepp i halvklass och därefter 
brukar hon skriva upp begreppet med tillhörande symbol på tavlan. Hon säger även att 



 

 
 

41 

hon försöker att använda sig av bilder och förenklade ord för att tydliggöra begreppet 
samt använda sig av olika exempel. 

• Fråga 9. Hur använder lärarna sig av det matematiska språket vid 
genomgångar samt under räknelektioner? 

Informant 1 svarade att språket naturligtvis varierar baserat på elevernas kapacitet samt 
beroende på vilken övning som ska utföras. Hon menar att matematiken är full av olika 
begrepp och ord, det gäller att använda dessa vid rätt sammanhang. Vid genomgångar är 
hon noga med att använda korrekta begrepp men tydliggör begreppen med hjälp av fler 
synonymer. Under de lektioner som eleverna räknar självständigt i sina matteböcker och 
ber om hjälp använder hon sig mer av ett enklare språk. Informant 1 menar med detta att 
språket kan skilja sig en del beroende på hur lektionerna ser ut. 

Informant 2 förklarade att hon försöker att använda sig av ämnesspecifika ord och 
begrepp för att eleverna ska känna igen de begrepp och ord som används i 
matematikböckerna. Hon använder sig ofta av flera ord och förklaringar för att 
förtydliga matematiska begrepp men försöker att inte förenkla orden för mycket. Hon 
menar att det är viktigt att använda ett formellt matematiskt språk genom hela lektionen. 

Informant 3 svarade att han försöker använda både ett vardagligt språk samt ett formellt 
matematiskt språk. Han menar att det är speciellt viktigt när lärare undervisar i de lägre 
årskurserna. Informant 3 berättar att han tidigare har undervisat i årskurs 4 och att det då 
var enklare att använda ett formellt matematiskt språk till största delen av 
undervisningen. 

Informant 4 berättade att hon försöker använda ett formellt matematiskt språk vid 
genomgångar. Hon menar att det kan vara svårt att få de formella begreppen att komma 
naturligt och att under lektionens gång används ett mer vardagligt språk. 

• Fråga 10. Vet lärarna hur de andra lärarna i klasserna F–3 tänker kring 
och arbetar med det matematiska språket? 

Informant 1 svarade att de i sitt arbetslag inte har diskuterat kring detta så mycket. Hon 
berättar att hon inte riktigt vet hur de andra lärarna arbetar. Men att hon antar att 
undervisningen tillämpas någorlunda lika i de olika klassrummen. 
 
Informant 2 förklarar att de tidigare har deltagit i mattelyftet tillsammans där lärarna 
bland annat delgivit varandra metoder och arbetssätt kring det matematiska språket. Hon 
berättar även att lärarna på skolan har observerat varandras lektioner.  
 
Informant 3 svarar att lärarna troligtvis arbetar på samma sätt i denna skola eftersom det 
är en mångkulturell skola med många elever som har ett annat modersmål. Han berättar 
att han arbetade på en annan skola förra året och att det då var lättare att tillämpa ett 
matematiskt språk under matematiklektionerna, även i de lägre åldrarna. 
 
Informant 4 svarade att detta är något som har diskuterats bland lärarna på skolan och 
de är alla medvetna om vikten av ett formellt språk. 
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• Fråga 11. Vad använder lärarna för metoder under matematiklektionerna? 
Informant 1 berättar att anpassningar ofta måste ske, dag för dag. Hon förklarar att 
lektioner måste anpassas efter elevernas kunskap men också efter hur deras humör är. 
Ibland kan de behöva arbeta mer praktiskt och ibland behöver de sitta och bara räkna på. 
Informant 1 svarar att hon tror att laborativa övningar påverkar eleverna positivt och det 
får inlärningen att bli effektivare och roligare. Eleverna blir mer engagerande.  
 
Informant 2 berättar att hon oftast startar lektionen med en gemensam genomgång, det 
kan vara en uppföljning på det de arbetade med sist eller en introduktion av ett nytt 
område. Sedan arbetar eleverna individuellt med det kapitel i boken eller i det digitala 
läromedlet som berör just detta ämne. Hon berättar att det är viktigt är eleverna ska få 
kunskap om matematikens användningsområden i vardagliga situationer till exempel, 
pengars värde och tidsuppfattning. Informant 2 förklarar att hon använder hjälpmedel 
som konkret material och bildstöd i undervisningen och att hon försöker öka elevernas 
förståelse och upplevelse av uppgiften genom laborativa genomgångarna. 
 
Informant 3 svarade att han försöker få eleverna att tänka själva, med detta menar han 
att det är viktigt att eleverna får känslan av att de kan. Informant 3 förklarade att det är 
en stor utmaning med elever som går i årskurs 1 eftersom de inte vågar och inte litar på 
sig själva. Även om eleverna kan läsa har de svårt att se mönster i boken. Med detta 
menar han att bokens utformning av uppgifterna är systematiska eller följer vissa 
mönster som eleverna kan ha svårt att förstå. 
 
Informant 4 förklarade att hon ofta försöker att föra öppna samtal för att stärka eleverna 
i sig själva samt i gruppen. Hon svarade att muntliga samtal och praktiska uppgifter är 
en fördel i matematiken.  
 
Fråga 12–13. Vad tycker lärarna om språket i läroböckerna? 
Informant 1 svarade att hon kan tycka att vissa matematikböcker inte använder relevanta 
begrepp. Hon anser att eleverna förstår språket med hjälp av att lärare förklarar 
begreppen och förtydligar texterna i boken. Elever som ännu inte knäckt läskoden 
behöver ofta stöd vid textuppgifter och hjälp att komma igång. 

Informant 2 svarade att hon tycker att de läromedel som de arbetar med nu använder ett 
tydligt språk som gör det lätt för elever att förstå uppgifterna. 

Informant 3 svarade att språket ofta inte är kopplat till bilderna i läromedlet eller de 
olika exemplen som visas. Han tycker att det är det gestaltande som visar hur eleverna 
ska utföra uppgifterna mer än själva texterna. 

Informant 4 tycker att hon använt många olika matematiska läromedel och att en del är 
bättre än de andra. Läromedlet hon har arbetat med de senaste åren varierar med ett 
formellt matematiskt språk och ett vardagligt matematisk språk. Informant 4 anser att 
det fungerar bra till eleverna i de lägre årskurserna. 



 

 
 

43 

• Fråga 14. Vilka matematiksvårigheter har eleverna som lärarna skulle vilja 
säga har med språket att göra? 

Informant 1 svarade att hon tror att läs- och skrivinlärningen kan påverka 
matematikinlärningen. Hon menar även att om eleverna inte börjat läsa eller skriva blir 
det svårt för dem att arbeta självständigt. 

Informant 2 svarade att läs- och skrivinlärningen har med matematiksvårigheter att göra, 
framför allt då det är uppgifter med mycket text. Hon berättar att de har fler elever med 
språksvårigheter, vilket blir synligt när de blir äldre och kommer i kontakt med 
läromedel i matematiken som innehåller mer text än tidigare. Eleverna behöver stöd att 
förstå uppgifterna och vad de förväntas att göra innan de sedan kan arbeta vidare 
självständigt. Det blir tydligt att eleverna blir osäkra vid uppgifter med mycket text, då 
de upplevs vilja få bekräftelser efter varje uppgift innan de kan arbeta vidare. Det är 
även vanligt förekommande att elever söker ett mönster i frågeställningen för att sedan 
arbetar vidare utan att uppmärksamma att frågeställningen har ändrats. 

Informant 3 svarade att han ofta upplever att många barn har svårt att relatera till 
vardagsmatematik idag. Informant 3 upplever att många barn med läs- och 
skrivsvårigheter ofta kan uttrycka sig verbalt på ett matematiskt sätt även om de saknar 
begreppen. 

Informant 4 menar att elever som inte har knäckt läskoden kan få det problematiskt när 
de ska räkna självständigt i sin matematikbok, då det ofta förekommer längre 
textuppgifter. Hon menar att även i de lägre åldrarna arbetar lärare och elever 
tillsammans ganska mycket. 
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7. Diskussion 
Diskussionen kommer att redovisas under två underrubriker: resultatdiskussion och 
metoddiskussion. I resultatdiskussion kommer vi att diskutera det resultat vi har kommit 
fram till och relatera till de teorier vi utgått från. I metoddiskussion kommer vi att 
diskutera hur vi gått tillväga under denna undersökning samt vilka problem vi stött på.  

7.1 Resultatdiskussion 
Vi har under arbetets gång blivit medvetna om att det matematiska språket har en 
betydande roll i matematikinlärningen. Det matematiska språket går som en röd tråd 
genom hela studien och väver ihop analysresultat, observationer och lärarnas 
intervjusvar med teori och aktuell litteratur.  

I resultaten kan vi se att de deltagande lärarna i undersökningen tycker att det är viktigt 
att använda ett formellt matematiskt språk men att det i praktiken kan vara 
problematiskt att få de formella begreppen att komma per automatik. Både de 
intervjuade lärarna och forskningen påvisar att det är viktigt att alla lärare har en god 
kunskap om hur det matematiska språket bör användas i matematikämnet. För att alla 
elever ska få en så god matematikundervisning som möjligt krävs det att alla lärare kan 
behärska det formella matematiska språket (Bergvall 2016, s. 11; Löwing 2004, s. 98; 
Riesbeck 2008, s. 39). Matematiken handlar inte bara om att kunna räkna ut 
matematiska uppgifter med tal och siffror utan språket har en stor relevans. Om elever 
inte förstår begreppen som används kan det bli problematiskt för dem att bland annat 
avgöra vilket räknesätt som ska användas för att kunna räkna ut ett korrekt svar.  

Detta är något som stämmer med våra tidigare erfarenheter då vi har märkt att under 
bland annat vår VFU och under vår egen skolgång att det formella matematiska språket 
inte alltid används i undervisningen, utan istället används ett mer vardagligt språk. 
Detta är något som även har framkommit i resultaten av denna studie. Språket som 
används i matematikundervisningen speglar oftast inte det formella språk som elever 
ska känna till. Addition, subtraktion, division, multiplikation, nämnare samt täljare är 
begrepp som endast nämns och förklaras i vissa sammanhang av lärarna men orden 
som istället används är delat, plus, gånger och minus. Vi tror att detta har olika orsaker, 
bland annat att det teoretiska i matematiken tar över tiden och även planeringen. Med 
detta menar vi att lärarna kan behöva lägga mer tid till de matematiska uppgifterna och 
metoderna som eleverna ska lära sig för att kunna genomföra uträkningar. En annan 
orsak kan vara att läraren tycker att det är svårt och problematiskt att få eleverna att 
förstå begreppen. Det är kanske enklare att bara använda sig av de vardagliga 
begreppen som eleverna redan behärskar. Bergvall, Löwing och Riesbeck (2016, s. 11; 
2004, s. 98; 2008, s. 39) menar att lärare bör ha en god kunskap om hur det 
matematiska språket används i matematikämnet för att eleverna ska få en så god 
ämnesundervisning som möjligt. Lärarens bristande kunskaper kring språkbruket kan 
vara en tredje orsak, det kan vara så att en del lärare inte vet hur de ska använda sig av 
det formella matematiska språket och därför använder sig av ett vardagligt språk i 
undervisningen. 
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Löwing (2004, s. 116–121) hävdar att användning av ett vardagligt språk kan resultera i 
att de formella begreppen förlorar sin innebörd. Elever kommer att stöta på svårigheter 
när de ska tolka de olika begreppen i matematiken och då behöver läraren kunna 
precisera språket på ett konkret vis. Vygotskij (2001, s. 12–13) menar att läraren har en 
svår uppgift men en avgörande roll i undervisningen när eleverna ska möta 
vardagsbegrepp och formella begrepp. Resultatet från intervjuerna visar att alla lärare 
var överens om att det finns en koppling mellan språk och matematik. De anser att 
språket är en viktig del av matematikundervisningen och lärarna påpekar precis som 
Vygotskij (2012, s. 189) att språket är ett viktigt redskap för att kunna förstå och 
förklara uppgifter. Flera av lärarna tror även att läs- och skrivinlärningen har med 
matematikinlärningen att göra. De har samma uppfattning som Sterner och Lundberg 
(2002, s. 7) som menar att elever som har läs- och skrivsvårigheter ofta upplever 
svårigheter även med matematiken. Lärarna menar att om eleverna inte förstår vad de 
läser kan det bli svårt att arbeta självständigt i matematikboken när det kommer till 
längre textuppgifter och problemlösningar. 

Resultaten av både intervjuer och observationer från denna studie visar att lärarna 
arbetar flitigt för att tydliggöra begrepp genom ett flertal synonymer samt genom att 
visa bilder och symboler. Høines (1997, s. 98) menar också att det är ett av lärarens mål 
och att det bör vara givet att eleverna får använda ett språk som de behärskar och enkelt 
kan uttrycka sig med. Genom att läraren tydliggör begrepp blir det möjligt för eleverna 
att lära sig bemästra det formella matematiska språket. Lärarna i studien är även överens 
om att praktiska övningar där eleverna får samtala och lära sig att använda matematiken 
på ett muntligt vis är nyttigt. Detta tyder på att lärarna har ett sociokulturellt synsätt på 
lärande. Vygotskij (2001, s. 10) beskriver när han talar om språk och tänkande att 
utveckling endast kan ske om det finns en kommunikation mellan individer. Vi har 
själva upplevt under vår egen skolgång att det matematiska språket inte har förklarats på 
ett tydligt vis. Vi anser att det resultat som framkommit från observationerna visar att 
lärarna är noga med att vara tydliga i sin undervisning. När de formella begreppen väl 
används tydliggörs de med bilder, synonymer samt tillhörande symboler. Ett av 
kunskapskraven för godtagbara kunskaper i matematik är att eleverna i slutet av årskurs 
3 ska ha kunskap om hur de använder sig av symboler, bilder samt kunna använda sig 
av konkret material för att beskriva begreppens betydelse (Skolverket 2011a, s. 7). Vi 
tror att lärarnas användning av symboler och bilder medför att eleverna får en 
förkunskap kring hur de själva kan använda sig av konkret material för att förklara 
betydelsen av olika begrepp. 
 
När vi studerat Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 lite 
närmare kunde vi se en viss likhet med ett sociokulturellt perspektiv då den innehåller 
många av de tankar som Vygotskij hade om lärande (Skolverket 2011a, s. 4). Till 
exempel står det i läroplanen att språk och lärande är nära förknippade och att elever ska 
få utveckla sina möjligheter att kommunicera genom att läsa, skriva och samtala, vilket 
stämmer med de tankar som Vygotskij ville förmedla. Kursplanen för matematik säger 
att elever ska få förutsättningar att “föra och följa matematiska resonemang, och 
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 
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frågeställningar, beräkningar och slutsatser” (Skolverket 2011a, s. 2). Detta är något 
som kan kopplas till Vygotskij och även Piaget som intresserade sig för hur barnen 
tänker och hur de kommer fram till ett svar. De observerade lärarna intresserade sig hela 
tiden för att få veta hur eleverna tänkte när de kom fram till ett svar. Det intressanta var 
aldrig svaret utan det viktiga var att få veta hur eleverna har tänkt och hur de resonerat 
kring uppgiften. Vilket kan liknas med Piaget som anser att det är viktigt att 
uppmärksamma det som sker i individens inre under inlärning (Säljö 2012, s. 165). Ett 
annat mål i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 som 
eleverna ska ha uppnått efter genomgående grundskola är att de ska kunna lära, utforska 
och arbeta både självständigt och tillsammans med andra samt känna tillit till sin egen 
förmåga (Skolverket 2011b, s. 8). Piaget anser att barnet ska lära sig genom att arbeta 
självständigt medan Vygotskij hävdar att barnets utveckling sker bäst i samspel med 
andra. Slutsatsen vi kan dra efter det vi har sett när vi studerat läroplanen är att den har 
influerats av de båda perspektiven. Vi kan se mer av det sociokulturella i de klasser som 
vi har observerat eftersom eleverna där har fått arbeta mer i par än enskilt. Lärarna i de 
olika klasserna arbetar mot ett gemensamt mål som är att eleverna även ska kunna 
arbeta självständigt med en uppgift, vilket är det som Piaget hävdar att ett barn ska 
kunna för att utvecklas på bästa sätt (Säljö 2014, s. 66). 
 
Resultatet av läromedelsanalysen visar både likheter och skillnader mellan böckerna. 
Vi har till exempel Prima matematik 1A (Brorsson 2014) som återkommande och flitigt 
använder sig av ett formellt matematiskt språk med många textuppgifter. Sedan har vi 
Talriket A (Andersson 1992) som använder ett mycket vardagligt matematiskt språk 
samt har mer bilder än text. Lärarhandledningarna tydliggör lärarens ansvar att 
introducera och använda de matematiska begreppen. I de böcker som har analyserats 
ligger lärarens ansvar på olika nivåer. Till exempel har Talriket A lagt hela ansvaret på 
läraren då ett formellt språk inte finns i matematikboken, medan Prima matematik 1A 
har lagt en del av ansvaret på läraren då matematikboken innehåller ett formellt 
matematiskt språk. Vi kan även se att språkanvändningen skiljer sig en del mellan de 
olika årskurserna. De matematikböcker som är ämnade för årskurs 1 förklarar oftast de 
formella begreppen både med hjälp av synonymer samt bilder och även symboler. De 
skiljer sig från de matematikböcker som är ämnade till årskurs 2, där vi tror att tanken 
är att eleverna redan ska ha kunskapen om de formella begreppen som används och 
därför förklaras de inte i boken på samma vis som för årskurs 1. Vi har funderat över 
om detta betyder att lärare bör undervisa eleverna intensivt på ett sådant sätt att 
eleverna har kunskap och grundlig förståelse för de formella begreppen när de kommer 
till årskurs 2, vilket vi även tror. 

Lundberg och Sterner (2006, s. 22) skriver att om ett möte för eleverna med exempelvis 
skrift inte blir glädjefyllt kan det ses som ett misslyckande vilket kan leda till att eleven 
tappar tron på sig själv och sin förmåga att lära sig någonting i skolan. En negativ 
självbild kan sprida sig till inlärningen av matematik. När elever räknar matematik 
krävs det att de är fokuserade och övar mycket för att befästa färdigheten. En elev kan 
inte förväntas ha energi och lust att räkna när han eller hon är fylld av nedslagenhet. 
Läromedelsförfattarna använder sig av olika texttper för att eleverna ska lära sig 
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innehållet och därför behöver eleverna vara aktiva vid läsningen (Shuard & Rothery 
1988, refererad i Sterner & Lundberg 2002, s. 45-46). Detta är något vi tror kan vara 
problematiskt för elever som ännu inte har knäckt läskoden. Utifrån våra resultat från 
denna studie kan vi se att ett flertal av de matematikböcker som vi har analyserat 
använder sig kortare och enklare meningar vilket alltså kan vara både till en fördel samt 
en nackdel. Instruktionerna i matematikboken Matte Direkt Safari 1A (Falck et al., 
2013) är menade att vara enkla för att eleverna ska kunna arbeta självständigt i boken 
och på detta vis få en bättre självkänsla. Vår tanke kring detta är att det kan vara en 
fördel att använda Matte Direkt Safari som matematikbok om elever har dålig 
självkänsla och känner att de ständigt misslyckas. Men då kan vi också ställa oss frågan 
om en sådan bok kan vara en nackdel för elever som har god självkänsla. Det kan vi 
inte svara på utifrån denna studie, men det är en tanke att fundera över. 

I intervjuerna berättade alla lärarna att de ansåg att det matematiska språket hade en 
stor betydelse för matematikinlärningen. Informant 2 förklarade att om eleverna ska 
kunna känna igen språket som används i matematikböckerna är det viktigt att lärare 
använder sig av ämnesspecifika ord och begrepp i undervisningen vilket även Malmer 
(1992, s. 8–10) hävdar. Informant 2 menar att om läraren enbart använder sig av 
synonymer som till exempel plus, minus och gånger kan det försvåra elevernas 
förståelse då de möter andra begrepp i läromedlen. I de läromedel som vi analyserade 
kunde vi se att de innehöll en del formella begrepp som vi utifrån denna studie har sett 
inte alltid används eller förklaras på ett tydligt vis av lärare i matematikundervisningen. 
För att eleverna ska förstå vad som står i de olika läromedlen behöver de få en ordentlig 
grund som de kan ha till hjälp i den fortsatta inlärningen. Därför är det viktigt att 
lärarna blir mer medvetna om hur viktigt det är att eleverna får möta det formella 
matematiska språket i tidig ålder. I observationerna kunde vi se att lärarna använde och 
förklarade formella begrepp men att det skulle kunna bli ännu bättre. Om alla 
verksamma lärare i skolan skulle använda det formella matematiska språket skulle det 
betyda att eleverna blir mer vana med de formella begreppen vilket även medför att 
eleverna lättare kan förstå det som står i läromedlen. Eleverna får på så vis en stadig 
grund för den fortsatta inlärning samt kunskap för att klara av de nationella proven i 
årskurs 3. 

Sammanfattningsvis används ett vardagligt språk parallellt med ett formellt språk under 
matematiklektionerna i denna undersökning. Det handlar inte om att överge 
vardagsspråket utan att få vardagsspråket att fungera tillsammans med det formella 
språket. Att bygga ut språket på sådant vis att det omfattar både vardagsspråk och det 
formella språket betyder att det formella språket utvecklas (Löwing & Kilborn 2008, s. 
34). Det är samtidigt viktigt att lärarna använder de formella begreppen hela tiden och 
vid flera olika situationer och tillfällen. Eleverna behöver även själva få använda dessa 
begrepp både vid skriftliga och muntliga övningar. Detta beror på att de formella 
matematiska begreppen inte finns i elevernas ordförråd eftersom de inte stöter på dessa 
begrepp utanför skolan (Otterburn & Nicholson 1976, s. 18–20). Det är alltså av 
betydelse att använda sig av ett formellt matematiskt språk med inslag av ett vardagligt 
språk och att inte utesluta något. TIMSS 2015 undersökning har visat att de svenska 
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elevernas resultat är låga. Vi tror att en av orsakerna till detta kan vara att lärarna 
faktiskt inte använder de formella begreppen som eleverna bör känna till. Resultatet 
från observation 4 visar att läraren flitigt och återkommande använder ett formellt språk 
och vi tror att om alla lärare använder språket på detta vis kan TIMSS resultat påverkas 
åt det positiva hållet i framtiden. 

7.2 Metoddiskussion 
I början hade vi svårt att komma fram till vilka metoder vi skulle använda oss av vid 
vår undersökning. Vi hade redan från start i åtanke att utföra intervjuer samt att 
analysera matematikböcker och därefter bestämde vi oss för att även utföra 
observationer eftersom vi undersökte språket. Anledningen till att vi ville göra 
observationer var att vi ville se hur det matematiska språket används i praktiken och 
sedan kunna jämföra den data vi samlar på oss under observationerna med de svar som 
vi sedan fick under intervjuerna. Det ultimata för vår studie hade varit att få intervjua 
samtliga lärare som vi observerat men eftersom två lärare tackade nej till intervjuer fick 
vi tänka om och på grund av det intervjua två andra lärare. När vi inte kunde göra som 
vi tänkt resulterade det i att det blev svårt att kunna jämföra och se om det formella 
matematiska språket verkligen användes på det sätt som lärarna i studien påstod sig 
göra. Vi fick istället se över all data som vi samlat på oss under observationerna och 
intervjuerna och därefter jämföra sinsemellan.  

Det vi började med var att analysera matematikböcker för att se hur det matematiska 
språket var uppbyggt och användes.  Vi hade redan innan bestämt att vi skulle fokusera 
på användningen av begreppen addition samt subtraktion. Att analysera språket i 
matematikböckerna med metoden kritisk närläsning var väldigt lärorikt men något som 
vi ständigt hade svårigheter med var att hålla oss till att endast analysera språket. Det 
hände vid ett flertal gånger att vi även analyserade böckernas innehåll och struktur. 
Efter att vi analyserat matematikböckerna började vi fundera ut frågeställningar och 
kategorier som vi tänkt observera, vi använde oss av metoden löpande observationer 
(Johansson & Svedner 2006, s. 60). Kategorierna och frågeställningarna vi valde ut kom 
vi fram till utifrån vår analys i matematikböckerna. Metoden anpassades på ett sätt som 
skulle passa vår undersökning bäst.  

Efter att vi utfört våra observationer valde vi att till sist intervjua fyra lärare. Vi ville att 
intervjuerna skulle ske med dem som ansvarat för matematiklektionerna vid våra 
observationer men endast två stycken hade tid att ställa upp på en intervju. Då vi ville ta 
med intervjuer i vår studie fick vi lösa det hela med att intervjua två andra lärare som vi 
inte observerat. Eftersom vi valde att registrera intervjuerna på två olika vis kan det 
hända att det påverkat resultatet. Vid ljudinspelning är det garanterat att hela samtalet 
finns att ta del av. Då vi antecknade kan det ha skett att vi missade att anteckna en del 
ord eller meningar som sades.  

I detta kapitel har vi diskuterat och reflekterat om de olika resultaten som vi har fått 
fram när vi har studerat språket i matematiken. Vi har jämfört dessa resultat med 
varandra och kopplat det till tidigare forskning. Vi har även diskuterat metoderna som 
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vi har valt att använda oss av i denna studie och hur dessa metoder fungerade för oss 
och denna undersökning. I nästa avsnitt kommer vi redovisa den slutsats vi kan dra 
utifrån vårt resultat i denna undersökning. 
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8. Slutsats 
Under denna rubrik redovisas de slutsatser av resultaten som vi under studiens gång fått 
fram. I vår studie ville vi ge ökad kunskap om det matematiska språket och valde därför 
att undersöka hur lärare tänker om samt använder sig av språket i 
matematikundervisningen. Vi anser ämnet är viktigt och vi tror att undersökningen kan 
inspirera samt vara till hjälp för andra lärare att bli mer medvetna om det språk som de 
använder i matematikundervisningen. 

8.1 Hur används det matematiska språket av lärarna i undervisningen? 
Används formella begrepp, ord och uttryck? 
Det som vi har uppmärksammat under vår studie är att det formella matematiska språket 
till mestadels används av lärarna under inledningen av lektionerna. Därefter faller de 
tillbaka till gamla vanor där de formella begreppen, ord och uttryck inte används på 
samma vis utan ett mer vardagligt språk används. Ett av målen i kursplanen i matematik 
för grundskolan är att eleverna ska “använda och analysera matematiska begrepp och 
samband mellan begrepp” (Skolverket 2011a, s. 1). I kursplanen står det även att elever 
ska ges förutsättningar att genom undervisning utveckla och få en ingående kännedom 
kring de grundläggande matematiska begreppen (Skolverket 2011a, s. 2). Vi känner att 
med det material som vi har samlat på oss under studien inte är tillräcklig för att vi ska 
kunna dra en slutsats om lärarna använder ett formellt matematiskt språk eller inte i sin 
matematikundervisning. För att verkligen kunna säga hur lärarna använder språket i 
undervisningen hade vi behövt delta i flera observationer under en längre period. Vilket 
vi ni vet och känner i efterhand, men det vi har sett och fått veta genom vår studie är att 
lärarna försöker att använda sig av ett formellt matematiskt språk men att det kan vara 
problematiskt då det krävs kunskap och mer planering. Det är enklare för lärare att 
använda ett mer vardagligt språk då eleverna förstår detta språk snabbare och är mer 
vana med det. Vi anser att vi kan dra den slutsatsen att det matematiska språket har en 
stor betydelse för inlärningen av matematik och att lärare bör använda sig av ett formellt 
matematiskt språk. För att detta ska vara möjligt krävs en viss kunskap i ämnet och även 
kunskap om hur språket ska användas. När de formella begreppen används under 
lektioner tydliggörs de med bilder, synonymer samt tillhörande symboler. Det är 
positivt eftersom eleverna behöver ha kunskap kring de formella matematiska 
begreppen om de ska klara av de nationella proven i årskurs 3 
 
8.2 Hur är språket uppbyggt i matematikböckerna? 
Efter vår analys av matematikböckerna kan vi dra slutsatsen att det är av betydelse att 
börja med formella begrepp redan i tidig ålder.  Ju tidigare barnen får möta formella 
begrepp desto lättare blir det att känna igen begreppen under skolans gång. I en del av 
de matematikböcker som vi har analyserat används ett formellt matematisk språk och i 
andra används ett fåtal formella begrepp. Språket är enkelt men tydligt i flera av 
böckerna och ett vardagligt språk blandas ofta med det formella. Det vi även har lagt 
märke till är att i de böcker där ett enkelt och vardagligt språk används läggs ansvaret 
på läraren då det formella språket endast står i lärarhandledningen och inte i 
matematikboken. Vi tror att syftet med det är att eleverna ska kunna arbeta så 
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självständigt som möjligt i sina arbetsböcker. Prima matematik 1A (Brorsson 2014) har 
ganska mycket text i boken samt ett återkommande formellt språk vilket kan medföra 
att eleverna kan vara i behov av mer stöd från läraren när de ska räkna i sina 
matematikböcker. Matte Direkt Safari 1A (Falck et al., 2013) däremot använder mer 
kortfattade förklaringar samt vardagliga begrepp. Tanken med läromedlen för årskurs 1 
är oftast att de formella begreppen ska tydliggöras vilket sker med hjälp av bilder och 
symboler. Däremot är tanken i årskurs 2 att eleverna redan ska känna till begreppen då 
de inte förklaras på samma sätt. Vi drar slutsatsen de formella begreppen bör användas 
från början för att underlätta förståelsen av begreppen och matematikinlärningen för 
eleverna.  

Att språket hade en sådan stor betydelse i ämnet matematik var inte något som vi hade 
reflekterat över innan vi påbörjade denna undersökning. Den kunskap vi kommit över 
under vår studie kan vi dra lärdom av och ta med oss i vårt framtida yrke.  
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9. Vidare forskning 
I detta kapitel ger vi förslag till vidare forskning utifrån denna undersökning. 
 
En undersökning där ett större antal lärare intervjuas med samma metod kan utföras för 
att få ett trovärdigare resultat och observationer kan utföras i samma klassrum ett flertal 
gånger under en längre period för att få en tydligare överblick om hur lärarnas 
språkanvändning ser ut.  
 
För att få en bredare kunskap om hur viktigt och betydelsefullt det formella 
matematiska språket är i matematikundervisningen kan en undersökning göras utifrån 
ett elevperspektiv där eleverna är i fokus. Exempelvis kan olika tester utföras med 
elever för att se vilka formella begrepp de förstår och om de kan koppla tillhörande 
symboler samt synonymer för att se hur bred begreppsuppfattning de har inom 
matematiken.  
 
En läromedelsanalys kan utföras med arbetsböcker från alla årskurser i 1–3 för att få en 
översikt över hur det matematiska språket utvecklas i läromedlen under åren. 
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Bilagor 
Under denna rubrik följer tre olika bilagor som vi på något vis använt oss av under 
denna undersökning. 
 
Bilaga 1 – Intervjufrågor 

1. Är du utbildad lärare? 
2. Hur länge har du arbetat som lärare? 
3. I vilken årskurs undervisar du matematik? 
4. Hur länge har du arbetat på den här skolan? 
5. Hur arbetar du för att stärka elevernas kunskap inom matematik? 
6. Integrerar du matematik och svenska? 
7. Hur viktigt skulle du säga att språket är i matematikundervisningen? På vilket 

sätt? 
8. Hur introducerar du nya matematiska begrepp som eleverna inte känner till sen 

tidigare? 
9. Hur använder du dig av det matematiska språket vid genomgångar samt under 

räknelektioner? Använder du samma språk eller skiljer sig språket på något vis? 
10. Vet du hur de andra lärarna i klasserna f-3 tänker kring och arbetar med det 

matematiska språket? 
11. Vad använder du för metoder/sätt att arbeta under matematiklektionerna? 

Följdfråga: Ändrar du arbetet beroende på eleverna i klassen? Vad och Hur? 
Följdfråga: Hur tror du laborativa övningar påverkar inlärningen? 

12. Vilken matematikbok använder ni er av? Följdfråga: Anser du att eleverna 
begriper språket som används i matematikboken? 

13. Vad tycker du om språket i läroböckerna? Följdfråga: Hur, varför, förklara, ge 
exempel på vad som ska vara svårt/lätt? 

14. Vilka matematiksvårigheter har eleverna som du skulle vilja säga har med 
språket att göra? 
a) Kan du se något samband mellan till exempel läs- och skrivsvårigheter och 

matematiksvårigheter? 
b) Har du förslag på hur man skulle kunna göra för att underlätta 

matematikinlärningen? 
 

  



 

 
 

Bilaga 2 - Missivbrev lärare 
Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter som läser sista terminen på grundlärarprogrammet f–3 på 
högskolan här i Gävle och skriver nu vårt examensarbete. Vi som genomför denna 
studie är Nathalie Minergård & Johanna Tapper Axelsson. Syftet med vårt arbete är att 
ta reda på hurdant språk lärarna i de lägre skolåldrarna använder i 
matematikundervisningen samt om språket i matematiken har någon betydelse för 
matematikinlärningen. Vi har valt att rikta in oss på de lägre skolåldrarna eftersom det 
är i det stadiet som grunden för elevernas matematiska förståelse ges. För att kunna 
genomföra denna studie skulle vi behöva din hjälp med att låta oss intervjua dig. 
 
Insamlingsmetoder i denna studie kommer bestå av intervjuer. Vi har valt intervjuer för 
att undersöka hur det matematiska språket används i matematikundervisningen och för 
att även höra vad lärarna själva anser om språkets betydelse i matematiken. 
 
Vi hoppas att du skulle vilja låta oss få komma och hälsa på er skola och låta oss 
genomföra en intervju med dig. Ni kommer att vara helt anonyma i vårt arbete då vi 
förhåller oss till det Vetenskapliga rådets rekommendationer. Det är endast vi som är 
ansvariga för studien som kommer att sammanställa det vi observerat och de svar vi fått. 
Allt kommer att bearbetas konfidentiellt mellan de som är ansvariga för studien och 
deltagarna. De resultat vi fått kommer sedan att redovisas i det slutgiltiga arbetet och 
kommer att finnas tillgänglig på högskolans databas DiVA. Återkom gärna med svar så 
anpassar vi oss efter er. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Nathalie Minergård 070-3xxxxxx 
Johanna Tapper Axelsson 073-7xxxxxx 
 
  



 

 
 

Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter som läser sista terminen på grundlärarprogrammet f–3 på 
högskolan här i Gävle och skriver nu vårt examensarbete. Vi som genomför denna 
studie är Nathalie Minergård & Johanna Tapper Axelsson. Syftet med vårt arbete är att 
ta reda på hurdant språk lärarna i de lägre skolåldrarna använder i 
matematikundervisningen samt om språket i matematiken har någon betydelse för 
matematikinlärningen. Vi har valt att rikta in oss på de lägre skolåldrarna eftersom det 
är i det stadiet som grunden för elevernas matematiska förståelse ges. För att kunna 
genomföra denna studie skulle vi behöva din hjälp med att låta oss delta i en 
matematiklektion och se hur det går till i ditt klassrum. 
 
Insamlingsmetoder i denna studie kommer bestå av observationer. Vi har valt 
observationer för att undersöka och se hur det matematiska språket används i 
matematikundervisningen. 
 
Vi hoppas att du skulle vilja låta oss få komma och hälsa på er skola och delta under en 
av dina matematiklektioner för att observera. Ni kommer att vara helt anonyma i vårt 
arbete då vi förhåller oss till det Vetenskapliga rådets rekommendationer. Det är endast 
vi som är ansvariga för studien som kommer att sammanställa det vi observerat och de 
svar vi fått. Allt kommer att bearbetas konfidentiellt mellan de som är ansvariga för 
studien och deltagarna. De resultat vi fått kommer sedan att redovisas i det slutgiltiga 
arbetet och kommer att finnas tillgänglig på högskolans databas DiVA. Återkom gärna 
med svar så anpassar vi oss efter er. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Nathalie Minergård 070-3xxxxxx 
Johanna Tapper Axelsson 073-7xxxxxx 
 
 
  



 

 
 

Bilaga 3 - Frågeställningar till observationer 
• Använder läraren ett formellt matematiskt språk eller ett mer vardagligt språk? 
• Hur använder läraren sig av det matematiska språket under genomgångar? 
• Hur använder läraren sig av det matematiska språket under lektionen? 
• Vilka formella matematiska begrepp och synonymer används under 

genomgången/lektionen? 
• Förklaras matematiska begrepp? Iså fall hur? 

 
  



 

 
 

Bilaga 4 – Frågeställningar till textanalys av matematikböcker 
• Vad är syftet med läromedlet?  
• Kort sammanfattning av läromedlet.  
• Hur används språket? 
• Hur används begreppet addition?  
• Hur används begreppet subtraktion? 
• Vilka andra begrepp används i boken? 

 

 
 


