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Abstract  
 
Language is an important part of mathematics education. Research shows that language is sig-
nificant for knowledge development and that there is a connection between linguistic and 
mathematical ability. Investigations have shown, though, that the increased focus on commu-
nication and pupil interaction within the mathematics education, recommended in the curricu-
lum and syllabus, have not yet reached the desired effect. In order to find out about teachers’ 
views on the significance of language in mathematics education, and also to get an update of 
the current educational situation from a linguistic perspective, a qualitative investigation has 
been made among six primary-school teachers.  
 
The investigation shows that all teachers interviewed believe language to be important in 
mathematics education. They do, however, differ in their opinions of where the significance 
lies. The main part of mathematics lessons is, as noted in previous investigations, used for in-
dividual schoolwork, even though half the group of teachers actively practise mathematical 
communication amongst the pupils. One of the conclusions that can be drawn from this inves-
tigation is that if the syllabus’ objective about communicative ability is to be achieved, the 
pupils must be allowed to write and discuss mathematical issues on a regular basis. 
 
 
Keywords: Communication, Significance of Language, Mathematics Education, Primary-
School Teacher 
 
 
 

 
 



Sammanfattning 
 
Språket är en viktig del i matematikundervisningen. Forskning visar att språket är betydelse-
fullt för utvecklingen av ny kunskap och man har också kunnat se ett samband mellan språk-
lig och matematisk förmåga. Undersökningar har dock visat att det ökade fokus på kommuni-
kation och samspel inom matematikundervisningen som aktuell läroplan och kursplan föror-
dar inte helt har slagit igenom inom skolan. För att ta reda på lärares syn på språkets betydelse 
i matematikundervisningen och även få en aktuell bild av undervisningssituationen ur ett 
språkligt perspektiv har en kvalitativ intervjuundersökning genomförts bland sex mellansta-
dielärare i en svensk kommun.  
 
Undersökningen visar att samtliga intervjuade lärare anser att språket är viktigt i matematik-
undervisningen. Däremot skiljer det sig åt när det gäller vilken betydelse de anser att det har. 
Enskilt arbete utgör här, liksom i tidigare undersökningar, den största delen av undervisning-
en, även om hälften av lärarna aktivt arbetar med matematiska samtal eleverna emellan. En av 
de slutsatser som dras av undersökningen är att om kursplanens mål gällande en kommunika-
tiv förmåga ska kunna uppnås, måste eleverna regelbundet få skriva, samtala och diskutera 
kring matematiska frågor.  
 
 
Nyckelord: kommunikation, matematikundervisning, mellanstadielärare, språkets betydelse 
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1  Inledning 
 

1.1  Bakgrund 
Språket har en väsentlig roll i utvecklingen av ny kunskap. Forskare som Lev Vygotskij me-
nar att tanken utvecklas genom språket och Jean Piaget betonar att kunskap bland annat nås 
genom social interaktion (Malmer, 2002). Både i läroplanen (Lpo94) och i grundskolans 
kursplan för matematik tas vikten av att eleverna kan kommunicera sitt tänkande upp och i 
kursplanen för svenska påpekas att språkförmågan har en stor betydelse för allt arbete i sko-
lan; därmed även inom matematiken. I undersökningar har man också kunnat se ett tydligt 
samband mellan språklig och matematisk förståelse (Svensson, 2002; Skolverket, 2003). Att 
språket är en viktig del i matematikundervisningen torde därmed vara tydligt. Däremot tycks 
inte detta fokus på ökad kommunikation och samspel i undervisningen riktigt har slagit ige-
nom inom skolan. Enskilt arbete dominerade undervisningen vid den nationella utvärderingen 
av grundskolan 2003 och diskussioner, till exempel i samband med problemlösning, hade till 
och med minskat sedan föregående utvärdering (Skolverket, 2004).  
 
I min utbildning till lärare inom grundskolans tidigare år lades ett relativt stort fokus på sam-
spelet mellan skolämnena svenska och matematik. Att kunna kombinera ämnena och därmed 
se språket i matematiken var en av utmaningarna. Jag blev på det sättet medveten om det 
språk jag själv använder i undervisningssammanhang och vikten av att variera uttrycken. Med 
tiden har jag stött på olika metoder när det gäller matematikundervisning. Vissa lärare använ-
der sig av en blandning av muntlig information och enskilt arbete, andra har fokuserat på att 
använda laborativt material och så vidare. Det jag nu frågar mig är hur medvetna lärare egent-
ligen är om språkets betydelse i matematikundervisningen. Har läroplanens och kursplanernas 
betoning på förmågan att kommunicera det egna tänkandet slagit igenom sedan ovanstående 
utvärdering gjordes? Kan lärare i den egna klassen se de samband mellan läs- och skrivsvå-
righeter och matematiksvårigheter som forskningen talar om? Hur ser lärare på sitt eget och 
elevernas talande? Litteraturen säger att språket är viktigt i matematikundervisningen, men 
hur ser det ut i praktiken? Hur mycket används språket i undervisningen? Hur ser läromedlen 
ut med tanke på texternas längd och svårighetsgrad? Kan man hitta fördelar i vissa arbetssätt 
framför andra? Det finns många frågor att söka svar på och denna undersökning kommer att 
ta upp några av dem. 
 

1.2  Syfte 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på lärares syn på språkets betydelse i matema-
tikundervisningen och samtidigt få en bild av undervisningssituationen ur ett språkligt per-
spektiv.  
 

1.3  Frågeställningar 
De frågeställningar jag har valt att arbeta utifrån är följande: 

• Vilken betydelse anser lärare att språket har i matematikundervisningen? 
• Hur ser matematikundervisningen ut ur ett språkligt perspektiv? 
• Kan lärarna se ett samband mellan språklig och matematisk förmåga? 
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1.4  Avgränsningar 
Under mina efterforskningar fann jag relativt många uppsatser som behandlade matematiska 
svårigheter för elever med annat modersmål än svenska, men däremot mycket få rörande 
språk och matematik utan denna specifika inriktning. Då jag tycker att ämnet är intressant ur 
ett språkneutralt perspektiv, beslöt jag att undanta modersmålsaspekten från min undersök-
ning och fokusera på lärarnas syn på språkets betydelse i matematikundervisningen utöver 
denna aspekt. En aspekt som dock inte kan förbises i detta sammanhang är de läs- och skriv-
svårigheter elever kan ha och som i sin tur kan påverka förmågan att tillgodogöra sig matema-
tikundervisningen. Mycket av den litteratur som finns i ämnet har fokuserat på just detta. Jag 
kommer i mitt arbete att kortfattat beröra problematiken kring det som klassas som läs- och 
skrivsvårigheter och de eventuella samband med matematisk förmåga det kan ha. Arbetet 
kommer däremot inte att lägga tyngden på detta område. 
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2  Språket och matematiken 
 

2.1  Varför ska man tala och skriva matematik? 

2.1.1  Vad säger styrdokumenten? 

Både läroplanen, Lpo 94, (Skolverket, 2006) och grundskolans kursplan för matematik (Skol-
verket, 2000) tar upp vikten av att eleverna lär sig kommunicera sitt tänkande i tal och skrift. I 
kursplanen kan man redan i syftet läsa: ”Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet 
att utöva och kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och 
öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem.” (s. 26). Målen 
säger att skolan ska sträva efter att eleven ”utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det 
egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i 
olika situationer” och ”utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, 
dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt 
tänkande” (s. 26). 
 
Läroplanen (Lpo 94) låter förstå att elever också stärker tron på sin språkliga förmåga genom 
att utveckla den kommunikativa förmågan: ”Genom rika möjligheter att samtala, läsa och 
skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till 
sin språkliga förmåga.” (s. 5). Att just språkförmågan är av stor betydelse för skolarbetet, och 
elevens hela situation, framgår av grundskolans kursplan för svenska (Skolverket, 2000). Den 
säger också att kunskap ”bildas genom språket och genom språket görs den synlig och hanter-
bar” (s. 96). 
 

2.1.2  Nationella rapporter 

I den nationella kvalitetsgranskningen ”Lusten att lära - med fokus på matematik” (Skolver-
ket, 2003) står att läsa:  
 

Sambandet mellan god språkbehärskning och matematisk förståelse är väl belagt såväl i 
praktiskt pedagogiskt arbete som i forskning. Ett väl utvecklat språk är en nödvändig förut-
sättning för allt annat lärande, också i matematik. Med hjälp av språket utvecklas matema-
tiska begrepp, eleven blir medveten om sitt kunnande och om hur man lär. I undervisningen 
behöver eleverna därför ges utrymme att förklara hur de har tänkt, hur de löst uppgifter och 
de behöver delta i samtal kring matematik som ett led i att utveckla sitt matematiska språk, 
sitt matematiska tänkande och sin förståelse. (Skolverket, 2003, s. 44) 

 
Det framgår också av granskningen att elever uppskattar en matematikundervisning som byg-
ger på gemensamma samtal och diskussioner utifrån deras egna tankar, gärna i form av pro-
blemlösning i grupp. Däremot tycks den formen av undervisning vara relativt ovanlig. Vanli-
gare är då så kallat enskilt arbete, utan förståelsebyggande samtal. Lärarnas motivering till 
denna form av undervisning är bland annat att stora grupper utgör ett hinder för alternativa 
metoder som till exempel problemlösning. De förbättringsförslag som ges i rapporten handlar 
bland annat om att undervisningen i högre utsträckning bör präglas av utveckling av det ma-
tematiska tänkandet och begreppsförståelsen, liksom en höjning av elevernas självkänsla, ge-
nom diskussioner och samtal kring matematiska problem.  
 
”Nationella utvärderingen av grundskolan 2003” (Skolverket, 2004) framhåller Lpo 94:s öka-
de fokus på kommunikation och elevens förmåga att skriva och tala om sitt matematiska tän-
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kande. Den konstaterar också att detta fokus på just kommunikation ännu inte har uppnått 
önskat genomslag i skolan. Tvärtom domineras undervisningen av enskilt arbete, vilket till 
och med har ökat i omfattning sedan motsvarande undersökning 1992. Lärares gemensamma 
genomgångar med klassen har minskat i omfattning, liksom problemlösningsdiskussioner i 
grupp. Både lärare och elever tycker i undersökningen att enskilt arbete är den arbetsform som 
dominerar, medan grupparbeten och större projekt är det som får minst tid.  
 
Många elever har dålig självkänsla när det gäller matematik, visar utvärderingen (Skolverket, 
2004), även om elever i årskurs 5 tycks ha en ganska positiv bild av sitt eget kunnande rent 
generellt. Här har läraren en viktig roll i att visa eleverna att de faktiskt kan lära sig förstå ma-
tematik. Många har också en motsatt upplevelse och tycker sig ofta ha fått för enkla uppgifter 
i matematikundervisningen. Det tycks som om de duktigare eleverna i stor utsträckning får 
klara sig själva utan den utmaning och stimulans de behöver för att kunna utvecklas efter sin 
förmåga. Av rapporten framgår också att trycket på att alla elever ska nå målen kan ha lett till 
ett fokus på just uppnåendemål och elever med svårigheter att nå dem. Detta leder i sin tur, 
menar man, till ökad läromedelsstyrning och resultatfokus snarare än förståelsefokus. Samtal 
och diskussioner kring matematiska problem uteblir och med det uteblir även en del av ele-
vernas språk- och begreppsutveckling.  
 
NCM:s rapport ”Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik” (Sterner & Lundberg, 
2002) tar upp kunskapsläget kring sambandet mellan läs- och skrivsvårigheter och matema-
tiksvårigheter. I en enkät uppger en majoritet av lärarna att de själva har bristfälliga kunskaper 
angående detta samband. Samtidigt uppskattar de att cirka 12 % av deras elever har just denna 
kombination av svårigheter. Undersökningen visar, enligt Sterner och Lundberg, att behovet 
av kompetensutveckling är stort för lärare som arbetar med elever i behov av särkilt stöd i ma-
tematik och svenska.  
 
En av de saker lärare ibland, i all välmening, gör för att underlätta för elever med läs- och 
skrivsvårigheter är att ge dem uppgifter med mycket små språkliga krav. Detta, påpekar Ster-
ner och Lundberg (2002), är inte att rekommendera. Tvärtom behöver undervisningen inne-
hålla språkliga faktorer som inverkar på elevernas lärande både när det gäller läsning, skri-
vande och matematik. Inte heller ska man misstolka uttrycket att elever själva konstruerar sin 
kunskap och tro att det innebär att de klarar sig själva med eget arbete, säger Sterner och 
Lundberg. Lärarens roll är viktig för elevernas lärande och läroplanen trycker på vikten av 
kommunikation och reflekterande samspel, påminner de. En annan faktor som tas upp i rap-
porten är behovet av träning i faktatextsläsning. Det är allt för lätt att glömma detta när ele-
verna relativt flytande läser andra texter, men i tredje klass och uppåt, då denna typ av texter 
blir allt vanligare, kan det uppstå problem om inte läraren är uppmärksam på behovet. Sterner 
och Lundberg ger råd om hur man kan förbereda läsningen, bland annat genom att gemensamt 
titta igenom boken, tala om innehållet och nya ord som förekommer. De tar också upp frågan 
om läromedel som anses ha ett komprimerat, avancerat språk och menar att detta egentligen 
bara är ett problem om eleverna lämnats att ensamma läsa i boken, utan lärarens vägledning 
och stöd. Efter ett läst kapitel bör man samtala om det lästa och det olästa, menar Sterner och 
Lundberg; att få frågor om detaljer i texten ger en sämre läsutveckling än om man får frågor 
som leder till reflektion och problemlösning. 
 

2.1.3  Språklig förmåga viktig 

Gudrun Malmer skriver i ”Matematik - ett glädjeämne” (1992) att elevernas språkliga förmå-
ga behöver stimuleras och uppmärksammas. Det är viktigt för att eleverna ska kunna tillgodo-



 

- 5 - 

göra sig både muntlig information i form av förklaringar och frågor från läraren och skriftlig 
sådan från läroböcker. Det är inte ovanligt, menar Malmer, att elever svarar fel på lärarens 
fråga, inte därför att de inte kan svaret, utan för att de inte förstått frågan. När det gäller läro-
böckerna är språket ofta komprimerat och innehållstätt, vilket gör det lätt att misstolka. Mal-
mer ifrågasätter om läroboksförfattare och lärare tar tillräckligt stor hänsyn till elevernas 
språkliga förmåga och trycker på att tid måste satsas på att öva upp denna. Madeleine Löwing 
och Wiggo Kilborn (2002) hävdar att det är genom språket som matematisk information tas 
in, bearbetas och kommuniceras för att sedan bilda ny kunskap. Att samtala i grupp gör att 
eleverna får nya tankar och idéer, bygger upp ny kunskap och tillägnar sig ett språk för att 
kommunicera matematik. Allt detta går elever som alltför mycket arbetar på egen hand i sin 
egen takt miste om, konstaterar de. 
 
Logiskt tänkande är ytterligare ett område där den språkliga förmågan spelar en viktig roll. 
Malmer (1992) anser att det är mycket viktigt att eleverna får tillfälle att tala matematik. De 
måste få tillfälle att uttrycka sina tankar i ord, både muntligt och skriftligt, om de ska kunna 
öva upp sitt logiska tänkande. Ahlström m.fl. (1996) föreslår att elever gör skriftliga redovis-
ningar av hur de tänkt vid problemlösning. Även teckning tycker de är ett bra sätt att förklara 
tankegångarna; att rita och sedan berätta till sina bilder. Att uttrycka sina tankar i ord hjälper 
inte bara till att träna det logiska tänkandet, menar Malmer (1992), utan hjälper även till att 
bilda tankestrukturer. Eleverna blir genom språket mer medvetna om sitt eget tänkande; vad 
de vet och hur de vet det. I samband med detta ställer sig Malmer också frågan om den verba-
la förmågan och övningen av logiskt tänkande prioriteras i skolan och svarar själv genom ett 
exempel som visar på motsatsen. Kvantitet - ett snabbt svar - tycks vara mer intressant än 
kvalitet - förståelse av problemet, konstaterar hon. Rätt svar är ofta målsättningen och vägen 
dit blir inte särskilt uppmärksammad, vare sig av läraren eller av eleven själv. Även Björn 
Adler (2001) tar upp problemet med att många elever är allt för inriktade på svaret när de ar-
betar med matematik. Arbetet borde istället liknas vid en resa, anser han, där eleverna börjar 
och slutar på samma ställen men det finns flera vägar till målet. Det efterföljande samtalet om 
resan ger en djupare insikt i att det faktiskt finns flera vägar till samma mål - vissa snabbare 
än andra, men ändå lika korrekta. Huvudräkning, överslagsräkning och samtal om lösnings-
metoder och rimlighetsbedömning är vad tiden bör användas till, anser Malmer (1992). Ele-
verna bör få berätta hur de tänker, vilket får till följd att eleverna får en nyttig språklig övning 
samtidigt som lärarna får en uppfattning om vilka uttryck eleverna använder spontant och 
därmed möjlighet att utöka elevernas ordförråd. Även Kilborn (1989) anser att det är viktigt 
att eleverna diskuterar olika tankar och metoder. Dels för att i samtal med läraren och 
klasskamraterna få tillfälle att testa sina tankar och tillämpa den matematik de kan och dels 
för att få tillfälle att utveckla sitt matematiska språk. 
 

2.1.4  Tvåspråkighet 

Malmer (1992) frågar sig varför det matematiska språket så ofta uppfattas som ett främmande 
språk när det i själva verket är så att eleverna redan har ett stort matematiskt kunnande då de 
börjar skolan. Som hon ser det uppkommer svårigheterna då deras kunskaper ska omkodas till 
symboler. Genom ett återgivet samtal mellan en elev och hans lärare visar hon den förvirring 
som en matematisk tvåspråkighet ger upphov till hos eleven. Eleven läser ”minus” men lära-
ren säger ”ta bort” (s. 22). Trots risken för förvirring är tvåspråkigheten något Malmer (2002) 
starkt rekommenderar. Hon anser det mycket betydelsefullt att läraren är medveten om vikten 
av det språk han eller hon själv använder i undervisningssammanhang. Läraren bör, menar 
Malmer, använda en korrekt terminologi för att eleverna så småningom ska kunna ta till sig 
denna; de behöver inte använda orden direkt, men de behöver åtminstone få höra dem, säger 



 

- 6 - 

hon. Tvåspråkigheten innebär i detta sammanhang att läraren i en och samma mening använ-
der både den matematiska terminologin och den vardagliga motsvarigheten, till exempel ”vi 
ska nu addera termerna - lägga samman talen” (s. 49). Även Kilborn (1989) poängterar vikten 
av att läraren behärskar en korrekt terminologi. Han menar dock att dessa matematiska termer 
successivt ska föras in först när eleverna är mogna för det och behöver dem i skolarbetet. Me-
dan eleverna bygger upp sitt matematiska vetande menar Kilborn att det är viktigt att eleverna 
får använda sitt eget språk. Löwing och Kilborn (2002) går så långt som att protestera mot ut-
trycken ”tala matematik” och ”matematik är ett språk” (s.199) och menar att eleverna mycket 
väl kan uppnå matematikämnets syfte att fatta välgrundade beslut i vardagssituationer bara 
genom att använda ett vardagsspråk.  Lärare bör vara försiktiga vid införandet av nya termer; 
se till att konkretisera dem och tillsammans med eleverna samtala om termernas roll som inte 
ersättare av, utan komplement till, vardagsspråket. Inte ens när det dyker upp mer abstrakta 
moment och symboler är det fråga om ett nytt språk, menar Löwing och Kilborn; det handlar 
bara om några nya ord och spelregler. 
 

2.1.5  Matematik - ett kommunikationsämne 

Matematik är ett kommunikationsämne, konstaterar Adler (2001). Kunskapen föds ur samspe-
let med omgivningen. Detta samspel kräver dock en vuxen som kan hjälpa eleven att tydlig-
göra sina tankar. Att kommunicera är ingen garanti för att ny kunskap tas in, varnar Ahlström 
m.fl. (1996) och beskriver ett fall där man kunnat se att även om elever samtalat i grupp för 
att lösa ett problem tillsammans, har de ändå haft fullt upp med att reda ut sina egna tanke-
gångar och därmed inte kunnat ta in hur övriga i gruppen tänkt kring problemet. För att kunna 
hjälpa eleverna att gå vidare i tankeprocessen bör läraren vara medveten om att elevernas utta-
landen är tankar i utveckling, till skillnad från färdig förståelse. Att enbart ge dem tillfälle att 
tala och argumentera kring matematik med varandra räcker inte, menar Ahlström m.fl. Även 
Leslie Minton (2007) slår fast att kommunikation är oundgänglig inom matematikämnet, både 
när det gäller en inre kommunikation och en yttre. Genom att muntligt eller skriftligt försöka 
uttrycka sig så klart och precist som möjligt klargörs tankarna och kunskapen befästs. Tan-
karna blir också synliga för andra och ger tillfällen till matematiska samtal, säger hon. 
 

2.1.6  Börja tidigt 

De grundläggande färdigheterna måste förankras redan tidigt i grundskolan, menar Malmer 
(1992), om eleverna ska kunna tillägna sig ett matematiskt språk. Brister i detta kan visserli-
gen döljas under en tid men de kan också senare visa sig vara mycket svåra att åtgärda. Mal-
mer påpekar att ett sätt att motverka svårigheter som dessa är att få till ett bättre samarbete 
mellan de olika stadierna i skolan. Elever kan till exempel uppfatta ett nytt, svårare, ordval 
inom matematiken som ett helt nytt moment, trots att de egentligen redan arbetat med områ-
det ifråga. Det är också viktigt, menar hon, att ta hänsyn till elevernas varierande förutsätt-
ningar och anpassa undervisningen efter dessa. För att göra detta möjligt krävs kunskap om 
barns förmåga att tänka och lära och mod att använda deras verklighet i matematiska sam-
manhang. Minton (2007) trycker på vikten av att utveckla elevernas ordförråd och menar att 
undervisning i matematiska ord och begrepp är det enskilt mest avgörande för att de ska kun-
na ta till sig informationen i en matematisk text eller samtal. I läs- och skrivinlärningen, påpe-
kar Minton, används ofta rika texter för att eleverna ska öka sitt ordförråd och förbättra sitt 
språk. Ofta används också elevjournaler för att eleverna ska kunna reflektera över sitt lärande 
och träna på att uttrycka sig skriftligt. Detta arbetssätt föreslår hon även för matematikinlär-
ningen; i journaler kan eleverna arbeta på speciella problem och bygga upp sina strategier, dra 
paralleller till händelser i verkliga livet, reflektera över sitt lärande och skriva ner sina tankar. 
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Minton ger exempel på hur detta arbetssätt används redan från första klass; till ett givet pro-
blem har eleven dels ritat sin lösning, dels skrivit ner den symboliska formen, det vill säga 
med siffror, och slutligen med ord beskrivit hur hon löste problemet. Dessa journaler kommer 
sedan att bli en bekräftelse på elevens personliga utveckling. 
 

2.1.7  Fokus på samtal - enbart av godo? 

Traditionellt sett, menar Julie Kay och Dorian Yeo (2003) som skriver om situationen i Stor-
britannien, att läraren har dominerat undervisningen. Eleverna har fått anta en passiv roll där 
de skrivit av hur de ska genomföra olika beräkningar och sedan följa dessa steg. Vanligtvis 
har de inte fått lära sig att föra ett resonemang kring matematiska problem. Som en kontrast 
till detta strävar man nu i ett nationellt projekt efter att eleverna ska tänka mer aktivt, kreativt 
och flexibelt. De uppmuntras att använda en rad olika sätt att lösa problemen på i stället för 
det tidigare bestämda. Att lära sig att utveckla tankegångar kring, och tala om, matematik är 
viktigt och kräver att läraren ägnar en stor del av matematiklektionen till muntliga aktiviteter, 
fastställer Kay och Yeo. De nämner dock även ett antal argument som talar emot den nya, mer 
muntligt fokuserade undervisningsformen. Bland annat gör diskussioner i helklass att elevers 
svårigheter blir synliga, vilket i sin tur kan göra att elever känner sig otillräckliga och därför 
låter bli att delta. Diskussionerna ställer också krav på inlärningsförmågan när det gäller 
snabbhet, menar Kay och Yeo, och påminner om att till exempel elever med dyslexi ofta be-
höver längre tid till inlärning än andra elever. Även den matematiska terminologin kan ställa 
till problem. Lärare uppmuntras att använda sig av ett korrekt ordförråd i undervisningen och 
detta kan vara för abstrakt och svårt för många elever. Till och med grundtanken att man ska 
vara öppen för många lösningsstrategier inom matematiken får sig en törn; att lära sig många 
metoder att utföra en beräkning kräver en för stor minneskapacitet av många elever, skriver 
Kay och Yeo. Att lära ut många olika metoder kan snarare förvirra vissa elever och göra att de 
får problem än att det underlättar för dem. Minton (2007), i sin tur, visar på faran med att en-
dast ha ett sätt att lösa problem på; risken är övervägande att eleven automatiskt använder sig 
av denna enda metod utan att reflektera över vad talen i uppgiften egentligen innebär. Minton 
liknar detta vid att läsa en text flytande, men utan att förstå vad det står. Att ha flera lösnings-
strategier gör att eleven kan göra ett bättre val, uppnå en större förståelse och ett mer matema-
tisk tänkande. 
 
Ahlström m.fl. (1996) visar på en mer positiv aspekt då elevers missuppfattningar eller brister 
kommer i dagen; genom att i samtal locka fram elevernas uppfattningar blir deras tankar un-
dervisningsmaterial och de kan genom samtalet och resonemanget utveckla sitt eget tänkande. 
Språket och matematiken stödjer i och med detta varandra, menar Ahlström m.fl. De poängte-
rar dock bestämt att lärarens roll i dessa samtal är mycket viktig; eleverna måste få känna att 
deras tveksamheter och eventuella missförstånd ändå är värda att diskuteras. Misslyckas lära-
ren med detta får det, föga överraskande, istället negativa effekter. 
 

2.2  Matematik - ett svårt och tråkigt ämne? 

2.2.1  Medfödd förmåga 

Alla föds med en matematisk förmåga, hävdar Mats Andersson (2002). Med det menar han 
den ”medfödda förmåga vi alla har att förstå idén med t ex antal och volym, och att i tanken 
och kanske med symboler (t ex i sanden eller på papper) reflektera över och genomföra reso-
nemang och dra slutsatser om dessa fenomen” (s.7). Det fantastiska, menar han, är inte att 
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vissa lär sig matematik snabbare än andra, utan att vi alla över huvud taget har denna förmå-
ga.  
 

2.2.2  Felaktigt rykte 

Tyvärr, och helt felaktigt, anses matematik vara svårt, tråkigt och oanvändbart utanför skolan, 
säger Andersson (2002). Att det är så anser han bero mycket på attityder hos vuxna i barnens 
närhet; lärare och föräldrar. Enbart ämnet i sig kan inte vara orsaken, och inte heller enbart 
upplägget av lektioner. Andersson jämför matematikundervisningen med fotbollsträning; att 
bara träna på en viss sorts passningar och aldrig få spela fotboll måste också vara tråkigt, me-
nar han. I stället för att fokusera på mätbara prestationer, vilket han anser att lärare ibland gör, 
bör man fokusera på att behålla det spontana intresse för matematik som barnen har. Det finns 
ingenting som heter skolmatematik, menar Andersson, det är istället traditioner som gör att 
vissa delar av matematiken tas upp. Han påpekar att det finns många fler sidor av matematik 
än de som vanligtvis ingår i ämnet; rolig, nyttig och lättillgänglig matematik. Man måste våga 
ta in mera upptäckande, kreativa delar och ta tillvara på elevernas egna tankar och frågor. Han 
skickar också med varningen att en negativ attityd till matematik tas med upp till högstadiet 
och gymnasiet, varför det är viktigt att verkligen anstränga sig för att behålla det naturliga in-
tresset vid liv från de första åren i skolan.  
 
Kay och Yeo (2003) tar upp flera aspekter av matematiken som de menar gör att vissa har 
svårt för ämnet och andra inte. Dels, säger de, introduceras matematik ofta på ett abstrakt sätt 
redan tidigt till barnen trots att det egentligen handlar om konkreta mängder och förhållanden. 
Vissa barn har svårare för abstrakta symboler som siffror, medan andra har en naturlig känsla 
för mängder och kan visualisera abstrakta tal. Dels är både kort- och långtidsminnet av avgö-
rande betydelse för barnets förmåga att göra framsteg inom matematiken; åtskilliga matema-
tikfakta ska läras in och problemlösning och beräkningar innebär ofta en serie av steg där bar-
net bland annat måste besluta om vilken strategi som ska användas och kunna hålla frågan i 
minnet genom de olika stegen. Dessutom finns enligt Kay och Yeo ett större krav på arbets-
hastighet just inom matematikämnet jämfört med övriga skolämnen, vilket även det innebär 
en större belastning av barnens kort- och långtidsminne. Slutligen tar de upp frågan om ma-
tematikens rykte som ett svårt ämne och menar att detta i sig gör att elever får en lägre själv-
känsla när det gäller matematik. När de sedan stöter på svårigheter kan de uppleva att de har 
rätt i sin självbild. Allt detta, menar Kay och Yeo, kan mycket väl leda till att det blir en 
självuppfyllande profetia av misslyckande. Att arbeta med elevernas självkänsla är med andra 
ord mycket viktigt. Malmer (1992) pekar på språkets stora roll i det här fallet; att känna att 
man behärskar något hänger tätt ihop med att kunna visa att man behärskar det, menar hon. 
Det ska man kunna göra genom den uttrycksform man för tillfället behärskar, vilket tidigt i 
skolan är talet, att prata matematik. Malmer (2002) menar också att man kan bryta den negati-
va inställningen till matematik genom att använda sig av ett undersökande och laborativt ar-
betssätt där eleverna får tillfälle att reflektera, diskutera och argumentera kring matematiska 
problem.  
 

2.3  Språk- och matematiksvårigheter 

2.3.1  Allmänna eller specifika svårigheter? 

Enligt Malmer (2002) har en elev inlärningssvårigheter då han eller hon inte når upp till kurs-
planernas mål. Svårigheterna varierar dock, liksom de termer som betecknar dem. När det 
gäller begreppet dyslexi kan definitioner och gränsdragningar skilja sig åt något mellan olika 
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beskrivningar. Skolverket har definierat ordet som ”synonymt till ’specifika läs- och skrivsvå-
righeter’. Den som har dyslexi har således oväntat stora läs- och skrivsvårigheter, som inte 
kan förklaras av den allmänna begåvningsnivån, funktionshinder eller bristande social och 
pedagogisk stimulans.” (Malmer, 2002, s. 68-69). Dyskalkyli, i sin tur, beskrivs av Adler 
(2001) som ”specifika svårigheter med vissa delar av matematiken” (s.26). Han poängterar att 
det inte handlar om hela matematiken utan just bara vissa delar. Elever med dyskalkyli uppvi-
sar en ojämn prestationsnivå med briljanta prestationer ena stunden och mycket grundläggan-
de sådana den andra. Svårigheterna ligger i vissa delar av tänkandet, till exempel i att automa-
tiskt ta fram information från långtidsminnet. Även tidsuppfattning och att komma ihåg, och 
hålla, överenskommelser kan vara ett problem, förklarar han. Elever med allmänna matema-
tiksvårigheter brukar ligga på en mer jämn nivå, menar Adler, eftersom det då handlar om 
allmänna inlärningsproblem. De behöver oftast mera tid på sig och även enklare läromaterial. 
Många elever med dyskalkyli, däremot, behöver få tillräckligt svåra uppgifter för att inte tap-
pa motivationen. De kan till och med uppleva det kränkande med ett allt för enkelt material.  
 

2.3.2  Sambandet mellan språkfärdigheter och matematikfärdigheter 

Gudrun Svensson (2002) skriver om sambandet mellan språkfärdigheter och matematikfär-
digheter; resultat från tester i läsning, skrivning och matematik utförda på en gymnasieskola. 
En jämförelse av testresultaten visade ett tydligt samband mellan ord- och läsförståelse och 
matematikresultat; lägre resultat på det ena gav också lägre resultat på det andra och vice ver-
sa. Även sambandet mellan rättstavning och matematik var tydligt, om än något svagare än 
för ord- respektive läsförståelse och matematik. Jämförelser gjordes också av resultaten från 
uppsatsskrivning och matematikresultat och även där kunde sambandet tydligt ses. Svensson 
jämförde även resultaten för vissa elevgrupper; elever med dyslexi låg under genomsnittet i 
alla tester och var också sämst på diktamen, rättstavning. För övrigt var det gruppen elever 
med annat modersmål än svenska som hade sämst resultat; både i språkfärdighet och i mate-
matik. Det test som inte gav ett tydligt resultat vid jämförelse med matematiktestet var läshas-
tighet.  
 
Svensson (2002) uttalar sig inte om vad som är det primära respektive sekundära i sambanden 
mellan språk- och matematikfärdigheter, utan nöjer sig med att konstatera att sambanden är 
tydliga. Benämnda uppgifter sägs vara ett särskilt problem för elever med läsförståelsepro-
blem, säger hon, men konstaterar också att hon inte med säkerhet kan dra den slutsatsen då 
hon vid stickprovsundersökning i tre klasser inte kunnat se att de benämnda uppgifterna kla-
rats av sämre än övriga uppgifter av dessa elever. Läsförståelsen i sig består av många olika 
delar. Vilka, eller hur många, av dessa som orsakar matematiksvårigheter kan Svensson inte 
säga, men hon ställer sig frågan om det är endast vissa av dessa delar som är orsaken eller om 
det kan vara något helt annat bakomliggande som orsakar problem i både läsförståelse och 
matematik.  
 
När det gäller ordförståelsen och matematiken, det allra tydligaste sambandet, diskuterar 
Svensson (2002) möjliga avgörande faktorer, såsom förmågan till begreppsbildning, att förstå 
och konstruera abstrakta metaforer och att kunna bygga upp inre bilder. Hon vänder på den 
vanliga föreställningen att träning av språkfärdigheter även ger bättre matematikfärdigheter 
och ställer frågan ”Skulle träning i matematik i förlängningen kunna medföra bättre språkfär-
digheter”? (s. 16). Även Lundberg och Sterner (2006) tar upp möjliga bakomliggande faktorer 
till sambandet mellan läs- och räknesvårigheter. Några av faktorerna kan vara bristfälligt ar-
betsminne, en sämre fonologisk förmåga och problem med automatiseringen. Arbetsminnet 
påverkar både läs- och matematikinlärningen och brister i detta är ett vanligt problem för ele-
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ver med dyslexi, menar de. Det är även brister i den fonologiska förmågan, förmågan att byg-
ga upp och komma ihåg inre, ljudmässiga bilder av ord, liksom automatiseringen av kunskap. 
En automatisering av ordavkodningen är till exempel viktig för att läsningen inte ska bli för 
arbetsam och i matematiken krävs automatisering av talfakta för att eleven ska kunna välja 
lösningsmetod och utföra beräkningar. Ytterligare en aspekt kan vara den allmänna intelli-
gensnivån, vilken naturligtvis påverkar både läs- och matematikinlärningen. 
 

2.3.3  Sambandet mellan dyslexi och dyskalkyli 

Med stöd av engelsk forskning och egen erfarenhet konstaterar Malmer (2002) att en majori-
tet av elever med dyslexi också har matematiksvårigheter; detta eftersom språket har en avgö-
rande roll även inom matematiken. Adler (2001) nämner att även om dyslexi handlar om att 
inte kunna avkoda skrivna ord på ett snabbt och enkelt sätt, och dyskalkyli handlar om att inte 
kunna genomföra olika matematiska operationer, finns det ändå flera områden där dyslexi och 
dyskalkyli berör varandra och orsakar liknande svårigheter. Det viktigaste området är problem 
med automatisering, säger han, och liksom Lundberg och Sterner (2006) anser Adler att även 
arbetsminnet är ett gemensamt problem; vid läsning minns man inte det man nyss har läst och 
vid huvudräkning klarar man inte att hålla kvar alla tal i minnet under beräkningen. Att ha 
dyskalkyli innebär inte automatiskt att man har dyslexi; tvärtom menar Adler att endast en 
knapp tredjedel av alla dyskalkyliker har dyslexi. Många är istället duktiga på språk och läs-
ning, menar han. 
 

2.3.4  Varierade undervisningsmetoder 

Kay och Yeo (2003) beskriver också de specifika svårigheter elever med dyslexi möter i sam-
band med matematikinlärningen.  De trycker dock särskilt på att alla elever är individer - även 
elever med dyslexi - och därmed behöver olika former av särskilt stöd. Dessutom har eleverna 
formats av sina tidigare erfarenheter av lärande. Utmaningen för läraren blir att finna den 
form av undervisning som passar varje enskild elev bäst. Variation av undervisningsmetoder-
na är mycket viktigt och läraren kan till och med behöva uppfinna nya metoder, beroende på 
vad den enskilde eleven behöver. Lärare måste dock, påpekar de, ibland acceptera att en viss 
idé eller metod inte fungerar för en viss elev. Han eller hon måste kanske pröva en rad olika 
undervisningsmetoder innan de hittar en som fungerar.  
 
Malmer (2002) anser att en stor orsak till den utslagning i matematik som sker redan tidigt är 
att elever inte får tillräckligt med tid och stöd när det gäller att befästa grundläggande be-
grepp. Två av de aspekter hon ser som viktigast för begreppsbildning är erfarenheter och 
språklig kompetens. Barn som har ett otillräckligt ordförråd får ofta stora problem med grund-
läggande begreppsbildning, förmågan till självständig kunskapssökning och att strukturera sitt 
eget arbete, menar Malmer. Ett väl utvecklat språk ger däremot utmärkta förutsättningar för 
effektiv inlärning. Att arbeta med ordförrådet, använda sig av laborativt material och variera-
de sätt att illustrera tänkandet, arbeta med problemlösning och kommunicera sina tankar med 
varandra är viktiga delar i en undervisning som Malmer menar är nödvändig för elever med 
inlärningssvårigheter. Hon menar också att detta undervisningssätt inte enbart gynnar elever 
med läs- och skriv- eller matematiksvårigheter, utan faktiskt kan vara bra för alla elever. 
 

2.3.5  Enskilt arbete bristfälligt 

Flera författare tar upp problemet med alltför mycket enskilt arbete. Svensson (2002) pratar 
om Lev Vygotskijs teorier om den proximala utvecklingszonen och särskilt hans uttalande om 
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att ”det som barnet gör idag med hjälp av en vuxen kan det klara själv i morgon” (s.16). Ele-
ver med språk- och matematiksvårigheter behöver handgriplig hjälp, menar Svensson och på-
pekar att i detta sammanhang är samtalet mellan barn och vuxna extra viktigt. Man lämnar 
elever med brister i begreppsbildningen i sticket då de får arbeta enskilt i läroböcker, menar 
hon. De behöver hjälp att komma vidare och utveckla både sitt språkliga tänkande och sin ma-
tematiska förmåga. I tidigare rapporter från Skolverket (Ahlström m.fl., 1996) har det fram-
kommit att enskilt arbete med tyst räkning dominerat undervisningen. De brister som då upp-
står är främst att eleverna inte får tillfälle att träna på att analysera, lösa och argumentera kring 
problem. Detta innebär i sin tur att ny kunskap och nya begrepp inte befästs. Att enbart arbeta 
enskilt i läroböcker innebär också att målen i matematik inte kan nås, menar Ahlström m.fl., 
och att lärarens arbete blir ineffektivt då han eller hon måste handleda eleverna en och en. Å 
andra sidan skriver Adler (2001) att det effektivaste sättet att öva specifika matematiksvårig-
heter är enskilt, inte i grupp. Skillnaden är då att denna enskilda övning sker under ledning av 
en speciallärare. En liten stunds enskild övning varje dag är effektivare än flera timmars öv-
ning i grupp, menar Adler. 
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3  Metodbeskrivning 
 

3.1  Undersökningsgruppen 
Undersökningsgruppen består av sex lärare som alla är verksamma i skolor inom en och 
samma kommun. Av kommunens skolor valdes tre av dem för denna undersökning; en inom 
tätorten och två utanför. Samtliga lärare som undervisar i årskurs fyra eller fem i dessa skolor 
tillfrågades om att delta i undersökningen genom intervjuer. Samtliga tackade också ja. Bak-
grunden till detta val var dels att jag tidigare haft kontakt med lärarna på två av skolorna och 
dels att detta urval ger en förbättrad konfidentialitet i undersökningen. Det är även en relativt 
representativ grupp med tanke på kommunens storlek och skolornas utformning med både ål-
dershomogena och åldersintegrerade klasser. Av dessa sex lärare är fyra kvinnor och två män; 
fyra av dem arbetar inom tätorten i åldershomogena klasser och två av dem utanför tätorten i 
åldersintegrerade klasser. Valet av lärare i just årskurs fyra och fem grundar sig på att jag 
själv i min utbildning mest har deltagit i undervisning för dessa åldrar och i detta samman-
hang fattat intresse för frågan. Det är även intressant för min undersökning med tanke på att 
det ofta är just i årskurserna fyra och fem som matematikundervisningen medför nya termer 
och nya arbetssätt och eventuella brister i de grundläggande färdigheterna visar sig.  
 
Samtliga lärare i undersökningen är utbildade mellanstadielärare respektive 1–7-lärare. De har 
arbetat mellan 10 och 33 år i yrket. Lärarna inom tätorten, jag kallar dem lärare A, B, C och 
D, har cirka 20 elever i sina klasser. Övriga lärare, lärare E och F, har runt 10 elever.  
 

3.2  Metodval 
Till undersökningen valde jag att använda mig av kvalitativa intervjuer med kvantitativa in-
slag (Kvale, 1997). Detta för att få reda på lärarnas egna tankar om ämnet men också möjlig-
göra jämförelser mellan deras olika sätt att undervisa i matematik. Intervjuerna var halvstruk-
turerade med en relativt hög grad av standardisering, det vill säga samma frågor ställdes till 
samtliga lärare, dock fick intervjuns gång avgöra när och i vilken ordning dessa frågor ställ-
des (Kvale, 1997; Patel & Davidsson, 2003). De flesta frågor var av en öppen karaktär och 
följdes upp med tydliggörande följdfrågor för att säkerställa att jag uppfattat svaren på rätt 
sätt. Den intervjuguide som användes under intervjuerna utformades för att få svar på fråge-
ställningarna och samtidigt hålla öppet för andra aspekter som skulle kunna komma fram un-
der intervjuns gång, se bilaga. En av huvudfrågorna i undersökningen är ”Vilken betydelse 
anser lärare att språket har i matematikundervisningen?”. Den motsvarande intervjufrågan la-
des in en god bit in i intervjun, dels för att läraren då haft möjlighet att komma in i ämnet och 
sin egen syn på det och dels för att den frågan i ett inledande skede kunde ha fått läraren att 
bli på sin vakt. Detta kunde i sin tur ha inneburit att jag inte fått helt ärliga svar eller att jag 
genom att förklara vad jag menade riskerade att lägga svaren i den intervjuades mun. Istället 
valde jag att inleda med frågor kring en av de andra frågeställningarna: ”Hur ser matematik-
undervisningen ut ur ett språkligt perspektiv?”. För att få svar på detta krävdes flera frågor 
runt undervisningssituationen. Som utgångspunkt valde jag en öppen fråga om hur en vanlig 
matematiklektion kan te sig. Den avslutande frågeställningen ”Kan lärarna se ett samband 
mellan språklig och matematisk förmåga?” motsvaras av flera öppna respektive mera slutna 
frågor för att klargöra läget. Slutligen anser jag det viktigt att alltid lämna öppet för eventuella 
förbättringsförslag, varför den sista intervjufrågan handlar om just detta. Denna fråga gav 
också en möjlighet för lärarna att visa om det var något av det som framkommit i intervjun 
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som de egentligen skulle vilja ha annorlunda. Under en kvalitativ intervju är det inte ovanligt 
att den intervjuade ändrar inställning till det intervjun handlat om, säger Kvale (1997). 
 
Varje intervju genomfördes med en lärare i taget och en lämplig längd bedömdes vara en 
timme vardera. I denna avsatta tid planerades även en kort stunds inledande respektive avslu-
tande samtal in, detta för att skapa en lugn och avslappnad stämning och för att ge möjlighet 
till eventuella frågor eller förtydliganden i efterhand. En del av det inledande samtalet innebar 
att jag förklarade hur dokumentationen av intervjun skulle ske. Denna dokumentation bestod 
av att jag förde anteckningar under intervjuns gång och skrev rent dessa i datorn samma dag 
som intervjun gjordes. Jag försäkrade mig om att detta förfarande godkändes av intervjuper-
sonen innan varje intervju påbörjades. En av anledningarna till att jag valde anteckningar till 
förmån för ljudinspelning var att en av lärarna avböjde bandspelare vid förfrågan om detta. Då 
jag sedan tidigare har viss vana av att både intervjua och föra simultana anteckningar, bedöm-
de jag att detta skulle fungera tillfredsställande.  
 

3.3  Genomförande 
Intervjuerna bokades en till två veckor innan respektive intervju genomfördes. Lärare A, B 
och D tillfrågades personligen då jag besökte skolan där de arbetar. Övriga lärare tillfrågades 
per telefon. Vid samtliga fall berättade jag om undersökningens syfte och att det handlade om 
en intervju om cirka en timme. Jag berättade att jag värdesatte deras erfarenhet och var intres-
serad av deras syn på frågan och att alla intervjuade kommer att vara konfidentiella i rapporte-
ringen av resultaten. Samtliga tillfrågade tackade ja till att låta sig intervjuas. De tider som 
bokades in för intervjuerna var i fem av fallen efter skoltid och i ett av fallen under skoltid, då 
läraren föredrog det så och kunde frigöra sig från undervisning under tiden. Den första lärare 
jag tillfrågade om en intervju frågade jag också om möjligheten att spela in intervjun på band, 
vilket läraren avböjde med hänsyn till att det kunde bli stelt och konstigt. Att föra anteckning-
ar sågs som bättre, varvid jag beslöt mig att göra detta i samtliga fall för att inte i onödan infö-
ra skillnader i intervjusituationerna.  
 
Samtliga intervjuer genomfördes i respektive lärares klassrum. Jag presenterade mig - även 
för de lärare jag tidigare träffat - för ordningens skull, varefter en varierande mängd småprat 
inledde varje intervju. Vid starten av samtliga intervjuer berättade jag åter om undersökning-
ens syfte, att jag är intresserad av lärarens syn på frågan och att lärarens identitet kommer att 
vara konfidentiell vid rapporteringen. Jag berättade att jag kommer att anteckna under inter-
vjuns gång, ställa följdfrågor för att säkerställa att jag förstått rätt och att jag sedan kommer 
att göra fullständiga meningar av anteckningarna vid renskrivandet efter intervjun. Jag fråga-
de om detta förfarande kändes bra för läraren och fick även här positiva svar från samtliga lä-
rare.  
 
Varje intervju påbörjades sedan med fråga nummer ett i intervjuguiden, se bilaga. Efterföljan-
de delfrågor ställdes allt efter som de passade in i det läraren berättade. Jag ställde även fler 
följdfrågor än de på förhand planerade för att få ett flyt i intervjusamtalet och för att uppmunt-
ra läraren att berätta fritt. Samtliga frågor i intervjuguiden togs dock upp i samtliga intervjuer. 
Tre av intervjuerna, med lärare A, B och D, tog den planerade timmen, en av dem, med lärare 
C, tog endast 45 minuter medan intervjuerna med lärare E och F tog 1 timme och 15 minuter 
vardera. Varje intervju avslutades med att jag tackade läraren för intervjun, frågade om det 
kändes bra, om han eller hon trodde att jag hade förstått rätt och om det var något han eller 
hon skulle vilja tillägga.  
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3.4  Bearbetning och analys 
Efter varje intervju skrevs denna ut på dator av mig. Jag kunde då med intervjun i färskt min-
ne formulera korrekta meningar av de relativt omfattande anteckningar jag fört. I huvuddrag 
skrevs allt med, men i de fall vi kom för långt bort från ämnet togs detta inte med i dataut-
skriften. Tystnader och betänketid noterades, liksom de tillfällen intervjun avbröts av lärarens 
kollegor, vilket hände i tre av fallen. Namn på den intervjuade läraren togs inte med i utskrif-
ten, endast en notering av intervjuns nummer i ordningen noterades. De bokstäver lärarna se-
dan tilldelades motsvarar inte den ordning vari intervjuerna genomfördes. Under en av inter-
vjuerna var läraren några gånger lite orolig över sina egna ordval och bad mig att inte skriva 
precis det som sagts, vilket jag då heller inte gjorde. Jag läste mina anteckningar högt för lära-
ren för att visa vad jag tagit med. Detta lugnade läraren ifråga och intervjun kunde fortsätta.  
 
Det samlade utskrivna materialet från alla intervjuer analyserades sedan ”ad hoc” enligt den 
beskrivning Kvale (1997) ger. Det innebär att alla intervjuer lästes igenom för att jag skulle få 
en helhetsbild av situationen, varefter varje intervju analyserades för sig för att utmynna i en 
samlad bild av vars och ens uppfattning om frågeställningarna. Därefter jämfördes intervjuer-
na sinsemellan med avseende på en frågeställning i taget. Likheter och skillnader, avvikande 
åsikter och erfarenheter noterades och mönster söktes. Resultatet sammanställdes och citat 
från intervjuerna användes som illustrationer till detta resultat och de tolkningar jag gjort. An-
visningar till presentationen av undersökningen och dess resultat har jämte Kvale (1997) ta-
gits från Johansson och Svedner (2001) och Patel och Davidsson (2003). 
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4  Resultat 
 

4.1  Vilken betydelse anser lärare att språket har i matema-
tikundervisningen? 

För att besvara denna frågeställning används dels resultatet från fråga nummer två i intervju-
guiden, se bilaga, och dels en övergripande tolkning av intervjuerna.  
 

4.1.1  Förståelsen viktig 

Denna fråga föranledde flera av de intervjuade lärarna att tänka efter en stund. Samtliga anser 
att språket är viktigt i matematikundervisningen, dock skiljer det sig när det gäller varför 
språket är viktigt och i viss mån hur viktigt de tycker att det är. Att det är viktigt för att ele-
verna ska förstå, uttrycker alla lärarna. Att eleverna behärskar den korrekta terminologin an-
ses av de flesta som mindre viktigt än att de förstår vad de gör och kan förklara hur de tänker. 
Trots detta säger lärarna ändå att eleverna måste lära sig terminologin och kravet från de hög-
re årskurserna tas upp: 
 

För mig är det inte så viktigt att de kan ordet division utan att de förstår vad det innebär. 
[…] Det är viktigt att de kan förklara sig.  (Lärare A) 
 
Det är två sidor på det. Dels är det kravet i högre studier på att de kan det, men viktigast är 
väl att de förstår. […] Men att kunna förklara är ju viktigt; att visa att de förstår. (Lärare B) 
 
Ja jag ska ju lära dem ett mattespråk så de förstår i högre årskurser också. (Lärare C) 

 

Att lärare och elever behöver ha ett gemensamt språk i matematikundervisningen är också nå-
got som visar sig tydligt: 
 

Jag ska kunna förstå deras tankegång och de ska förstå min - då måste vi ha ett gemensamt 
språk. (Lärare B) 
 
Ja, då har man ett gemensamt språk. Man har orden, vet vad ett hundratal är. Utan språk vet 
man inte det. Då är det tomt. (Lärare E) 

 
Två av lärarna kopplar språket i matematikundervisningen i huvudsak till sitt eget språk och 
poängterar vikten av att de kan göra sig förstådda av sina elever: 
 

Mitt språk är jätteviktigt, annars förstår de inte. För mig är det oerhört viktigt att jag ut-
trycker mig så att de förstår så fort som möjligt. (Lärare D) 
 
Viktigast för mig är att jag har ett språk som de förstår. Jag får anpassa det efter den klass 
jag har - med vissa kan jag prata bara mattespråk, med andra får jag förtydliga allting ett 
bra tag. (Lärare C) 
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4.1.2  Språket för en framåt 

Förutom behovet av att ha ett gemensamt språk och att eleverna ska kunna förklara hur de 
tänker, kan den faktiska användningen av språket i matematikundervisningen ha en mer ut-
vecklande potential. Tre av lärarna nämner att språket hjälper eleverna att förstå matematiken. 
Två av dem menar att språket för en framåt. De menar då det språk som eleverna själva an-
vänder; att de talar och skriver matematik. På den raka frågan hur viktigt språket är i matema-
tikundervisningen blir svaret från en av dem: 

 
Ja men det är väl A och O. Det är ju faktiskt det viktigaste. Räkna kan alla lära sig, men att 
lära sig och förstå vad man gör är det bara språket som kan… (förtydligar:) För att bli ma-
tematisk är det bara språket som för en vidare. (Lärare E) 

 

 

4.2  Hur ser matematikundervisningen ut ur ett språkligt 
perspektiv? 

Denna frågeställning besvaras via en mängd frågor under intervjuerna, främst fråga 1 och 1a-
h i intervjuguiden, se bilaga, men också genom sådant som spontant berättas av lärarna under 
respektive intervju. 
 

4.2.1  Enskilt arbete vanligt 

Det vanligaste undervisningssättet i undersökningsgruppen består av att läraren har gemensam 
genomgång med klassen då ett nytt kapitel ska påbörjas. Då förklaras nya begrepp, exempel 
tas ur elevernas vardagsmiljö och någon uppgift ur läroboken gås igenom på tavlan. Övrig tid 
används mestadels till enskilt arbete i böckerna, då lärarna pratar med och hjälper eleverna en 
och en vid behov. Detta kan varvas med tabellträning och problemlösning alternativt matte-
spel vid något tillfälle varannan vecka. Lärarna uppger att de talar 10-20 % av undervisnings-
tiden och att eleverna gör detsamma eller mindre. Denna bild gäller främst lärarna i de ålders-
homogena klasserna inom tätorten. En av dessa har hittat ett sätt att variera undervisningen, få 
mera tid till eleverna och få in mera prat eleverna emellan: 

 
Jag har delat av så att halva klassen har matte och andra halvan svenska. Jag tar sånt de är 
självgående på i svenska. […] Jag hinner med att förklara matten mer, det fungerar väldigt 
bra. Det är alltså fyra pass i veckan som är uppdelade, så eleverna får två svenska och två 
matte i halvklass fast alla sitter i samma klassrum. (Lärare B) 
 

Dessutom har läraren en lektion per vecka då hela klassen arbetar med problemlösning i 
grupper om tre elever i varje. Detta är ett relativt nytt grepp och läraren berättar att det är ett 
försök att komma ifrån sin bokbundenhet: 
 

Det känns ovant. Jag tränar på att inte vara så bokbunden. Det går bra. Man har varit låst i 
det bokbundna i allt man gjort, men det är inte modernt - jag försöker bli mer modern 
(skrattar), mer enligt läroplanen.  (Lärare B) 

 

4.2.2  Matteprat 

De två lärare som arbetar i de mindre, åldersintegrerade klasserna har olika sätt att organisera 
arbetet; en av dem har en stark individanpassning med olika läroböcker till eleverna, vilka ar-
betar med egen planering. Det innebär att de är på mycket olika ställen och genomgångar 
hålls med en eller två elever åt gången. Två gånger i veckan har de gruppmatte; det kan vara 
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problemlösning och olika kluringar. En gång per vecka kommer en annan lärare in och har 
pratmatte med eleverna: 
 

Ja, det är hjärngympa; mattegåtor och ledtrådsmatte också. Ibland diskuterar hela gruppen 
och läraren skriver hur de tänker på tavlan. […] Det blir ju mycket matteprat när de jobbar 
med det här. (Lärare F) 

 
Denna lärare är den enda som spontant och övertygande svarar ja på frågan om eleverna skri-
ver ner hur de tänkt någon gång. Övriga berättar att de gärna vill se förklaringar men att ele-
verna mera tycks vara fokuserade på att ange själva svaret på uppgiften: 
 

Ja, ja. Det är ju inte alltid på tavlan - de kan sitta två och två och klura och skriva ner för-
slag som läraren sen tar upp på tavlan. (Lärare F) 
 
Skriva är svårt. Det blir mest siffror. (Lärare A) 
 
Nej. Det uppmuntrar jag till, men det är svårt att få dem att göra det. Det är mest svar. Jag 
säger att svaret är ointressant, jag vill se hur de har tänkt. […] Det är en strid i fyran. De 
tror att det är svaret som gäller. (Lärare B) 
 
Jag vill att alla ska göra det, men det gör de inte. Ibland blir det bara svar. Jag vill ha en 
uppställning. (Lärare D) 

 
Den lärare som har den mest språkfokuserade matematikundervisningen är lärare E. Lektio-
nerna inleds alltid med matteprat som varar halva lektionen. Av denna tid uppskattar läraren 
sitt eget pratande till cirka 25 % och elevernas till 75 %. Idén till detta arbetssätt har läraren 
fått från forskning som säger: 
 

[…] att man ska prata matte, inte jobba bok. De har forskat och visat att om man under 40 
minuter tar halva tiden till prat och halva till mattebok - då har de visat att eleverna hinner 
lika långt som om de hade räknat i boken hela tiden. De orkar inte hålla intresset uppe hela 
tiden. Jag har testat och det stämmer. Jag har haft is i magen. […] man tror ju inte att man 
ska hinna, men jag har hållit fast vid det och vi har kommit så långt det här året. […] när de 
har pratat innan har de ju fått igång mattetänket. Det är jättebra. (Lärare E) 

 
Mattepratet handlar om gemensam problemlösning, då de diskuterar parvis för att hitta fram 
till en lösning, eller gruppdiskussioner kring till exempel talbilder. Det kan också handla om 
så kallade hållpunkter, då de diskuterar möjliga svar på vardagliga frågor och experimenterar 
sig fram till dem. Språket är väsentligt i detta arbete: 
 

Att vi pratar och diskuterar matte ur någon aspekt varje lektion är jätteviktigt. Jag tror inte 
på att man lär sig matte av att sitta ensam och räkna. (Lärare E) 

 
Läraren säger att denna språkliga medvetenhet när det gäller matematiken inte alltid har varit 
fallet: 
 

Jag har blivit det. Har inte alltid varit det, men har blivit. (Lärare E) 

 

4.2.3  Lärares och elevers språk 

När det gäller elevernas ordförståelse är det blandade upplevelser; fyra av lärarna uppger att 
eleverna inte använder matematiska uttryck i någon större omfattning då de pratar och två sä-
ger att eleverna blandar matematiska och vanliga ord. De två senare säger också att eleverna 
förstår då läraren använder korrekt terminologi, vilket de andra inte gör: 
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Det blir ofta fel, till exempel fyrkant istället för kvadrat. […] De tycker det är svårt. Jag 
tycker över huvud taget att språket minskar hela tiden. (Lärare A) 
 
De använder inte addera och så.[…] Femmorna ska kunna förstå, men de yngre gör inte det. 
(Lärare F) 
 
De använder blandat vanligt och matematiskt språk då de pratar och håller på med problem-
lösning. […] Visst slänger de ur sig ”gångra”, men de förstår, upplever jag. (Lärare E) 
 

Lärarna själva är måna om att använda en korrekt terminologi, även om det inte sker hela ti-
den; det gäller att få med sig hela klassen. Ett par av dem nämner att det är svårt att hålla det 
på en lagom nivå då klassen har en stor spridning i förståelsen. En av lärarna använder sig av 
tvåspråkighet i matematikundervisningen: 
 

Jag blandar när jag pratar, säger att addition är plus. Ibland säger jag ”du ska använda addi-
tion här, det är plus du ska ha”. Jag förstärker orden. (Lärare B) 
 
Jag låter det komma tillbaka flera gånger. […] Jag frågar ju sen och en del förstår, andra 
inte. Då går jag igenom igen, förklarar på flera sätt och kollar igen. […] De aktar sig för att 
använda ord de inte förstår. (Lärare D) 

 

4.2.4  Läroböcker 

Till hjälp i klassrummet har en av lärarna skyltar uppsatta där olika matematiska termer illu-
streras. Dessa kan eleverna använda som stöd då de inte hittar rätt ord. Detta är användbart 
även då eleverna arbetar med benämnda uppgifter och behöver hjälp med någon matematisk 
term. När det gäller läroböcker använder sig de flesta lärare av Mattemosaik, som de alla 
tycker bra om för årskurs fyra och fem. Den har ett lättfattligt språk som även elever med 
svagare läskapacitet klarar av. Det finns benämnda uppgifter i den, men de är inte alltför långa 
eller svåra. Mattestegen anses vara för svår, liksom en äldre bok; Alma. En av lärarna använ-
der dock enbart Mattestegen och tycker att den är mycket bra: 
  

Jag tycker att den [Mattemosaik] är mycket bra. De får visa hur de tänker i den. Och den 
passar lässvaga elever. […] Texten är enkel. Det finns matematiska uttryck, men inte över-
drivet. (Lärare C) 
 
Den [Mattemosaik] använder division och subtraktion och så och det är bra. De måste lära 
sig använda ett matematiskt språk och den boken hjälper till att påminna om det. (Lärare A) 
 
Den [Mattestegen] är bra, jag trivs jättebra med den. Jag har prövat andra men det finns 
inget som mäter sig med den. […] Jag upplever att man klarar de nationella proven bra när 
man jobbat med Mattestegen. […] Det är matematiska texter. Inte pladder som det kan vara 
i andra böcker. Det är blandat, klurigt, många led. Och mycket mattespråk, det är matte helt 
enkelt. (Lärare E) 
 

Ett problem som flera av lärarna tar upp är att det finns ett glapp när det gäller språket och ar-
betssättet mellan årskurs tre och fyra, vilket visar sig även i böckerna: 
 

Mattemosaiken för lågstadiet är jättetråkig. Det är mycket fylleriuppgifter. (Lärare F) 
 
Det är fylleriböcker i ettan till trean, även i Mattemosaik. […] Redan på lågstadiet ska man 
prata mer matte, inte bara räkna. Så att de har vanan inne och har ett mattespråk. I fyran är 
det lite sent. De kan inte förklara hur de tänker. Det är viktigt att få ett mattespråk tidigt, 
men det ska komma tidigt. Det är för sent i fyran. (Lärare B) 
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På en av skolorna där Matteplaneten använts i årskurs 1-3 under ett par års tid har läraren i ef-
terföljande årskurser märkt av en positiv skillnad. Geometri ingår tidigt i läroboken och ele-
verna tränas på olika begrepp och en korrekt terminologi: 
 

Det är en spansk medförfattare till den boken och det är ju så att i svenska böcker har man 
inte med geometri från början. I Europa gör man det, där börjar man tidigt. […] Jag upple-
ver att de har fått ett bra mattetänk, bra taluppfattning. (Lärare E) 

 

 

4.3  Kan lärarna se ett samband mellan språklig och mate-
matisk förmåga? 

Frågorna 3 och 3a-b i intervjuguiden, se bilaga, ger svar på denna fråga och även en bild av de 
åtgärder som vidtas för elever med språk- och matematiksvårigheter. Även frågorna 1e-h och 
fråga 2 kan leda in till denna frågeställning. 
 

4.3.1  Benämnda tal en svårighet 

Sambandet mellan den språkliga och den matematiska förmågan är för vissa lärare tydligt, 
medan det för andra är otydligt eller inte finns alls. När det gäller samband mellan läsförståel-
se och matematiksvårigheter är dock alla lärarna överens om att benämnda tal utgör en svå-
righet för elever med läs- och skrivsvårigheter. Fyra av dem berättar att de hjälper eleven med 
läsningen och att det då fungerar bra i de flesta fall: 
 

Ja, det har ju med de benämnda talen att göra. Har de svårt med språket klarar de ju inte 
benämnda tal. (Lärare C) 
 
Jag läser uppgifterna för dem. Kanske formulerar om det. Ingen ska behöva missa att klara 
uppgifter för att de inte kan läsa. (Lärare B) 

 

4.3.2  Tydligt samband för några 

I och med att matematiken fungerar då eleverna får läshjälp menar flera lärare att språk- och 
matematikförståelse inte har ett samband. Å andra sidan uppger två av lärarna att de kan se ett 
tydligt samband mellan tester i ordförståelse respektive läsförståelse och matematik:  

 
Ja, helt tydligt. De som har problem med läsförståelsen brukar ofta ha problem med pro-
blemlösning. De förstår inte djupet i frågan. Har man bra resultat på läsförståelse, då har 
man bra förståelse på problemlösning. […] De har svårt med matematiskt språk för att de 
har ett torftigt ordförråd för övrigt. (Lärare A) 
 
Jo, oftast stämmer det överens med ordförståelsen och matten. (Lärare C) 
 

En tredje lärare tror inte att läsförståelse och matematikförståelse hänger ihop, men tillägger 
sedan att det ändå finns en koppling där svaga läsare blir svaga matematiker. En fjärde kom-
mer fram till att det inte hänger ihop och att en elev kan vara duktig i svenska men inte i ma-
tematik, men att det å andra sidan aldrig har varit tvärtom; att en elev varit duktig i matematik 
och engelska men inte svenska. Att frågan inte är enkel visar sig genom att flera lärare funde-
rar mycket kring frågan och ett par också ändrar sig under intervjuernas gång.  
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4.3.3  Lyckade strategier 

En av lärarna konstaterar att det finns elever med riktiga läs- och skrivsvårigheter i klassen, 
men att detta inte påverkar matematikinlärningen. Anledningen är att de funnit strategier att 
kringgå problemet och att den muntliga språkanvändningen hjälpt dem: 
 

De har hittat strategier; de får fråga kompisen och de får hjälp med läsningen. Ofta säger de 
direkt då jag läst att ”ja nu vet jag”. […] Det går lättare efter att vi börjat med mattepratet. 
De känner igen ord. På problemlösningen lär de sig en struktur - att när det står så här, då 
kan vi göra så. (Lärare E) 

 
En intressant iakttagelse från ett tidigare tillfälle berättas om av en av lärarna; ett antal elever 
hade specialundervisning i både svenska och matematik då läraren beslöt att fokusera träning-
en enbart på svenskan, något som visade sig ge ett positivt resultat även på matematikkunska-
perna: 
 

Jag tog bort specialmatten då och lade all kraft på svenskan. Det blev bättre. De förstod 
språket i matten bättre så det gick bättre även i matten. (Lärare C) 

 

 

4.4  Lärarnas förbättringsförslag 
Både intervjuguidens fråga 3c och fråga 4, se bilaga, ger möjligheter till förbättringsförslag.  
 
Här har lärarna många förslag och önskemål. Förutom att få tillgång till mer resurser i form 
av tid, större klassrum, fler lärare och mer laborativt material, gärna i form av ett så kallat 
matterum, finns förslag till nivågruppering av matematikundervisningen, samarbete med kol-
legor och tvärgående aktiviteter med ämnen som slöjd och till och med matbespisningen. 
Många av dessa förslag handlar om att möjliggöra ett ökat kommunicerande i matematikun-
dervisningen för elevernas del. Två av lärarna säger spontant att man borde prata mer, det vill 
säga eleverna och läraren borde samtala och diskutera kring matematiska frågor. En av dem 
skulle vilja arbeta mer i smågrupper med till exempel problemlösning, men säger att det är 
svårt att finna möjligheter till detta: 
 

En sak skulle man kunna göra; till exempel i kapitlet med problemlösning - man skulle 
kunna ha grupparbete, då får de prata om det, men vissa fungerar ju inte i grupparbete. […] 
För att lösa det skulle man behöva ha en vuxen med [i varje grupp] för att motivera och sti-
mulera. Och det går ju inte när man har 20 barn och en vuxen. (Lärare A) 

 

 

4.5  Sammanfattning 
Samtliga lärare i undersökningsgruppen anser att språket är viktigt i matematikundervisning-
en. De har dock olika syn på hur detta yttrar sig. För ett par av dem innebär frågan att deras 
egen språkanvändning är det mest väsentliga för att eleverna ska förstå matematikundervis-
ningen, medan det för andra handlar mer om elevernas kommunikation med varandra och 
med läraren. Hälften av lärarna anser att språket har en utvecklande funktion; att språket för 
eleverna framåt och hjälper dem att förstå matematiken. Att eleverna själva får använda sitt 
språk i undervisningen ses därför som mycket viktigt.  
 
Enskilt arbete i läroböcker är det vanligaste undervisningssättet i undersökningsgruppen. Ma-
tematiska samtal ingår med varierande omfattning, från mycket lite upp till halva lektionerna. 
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Där matematiska samtal är vanligare tycks eleverna också ha en större ordförståelse än i övri-
ga klasser. Att skriva ner sina tankegångar med ord sker egentligen bara i en klass; att prata är 
ett vanligare sätt att använda språket. 
 
Sambandet mellan läs- och matematiksvårigheter är tydligt för samtliga lärare då det gäller 
benämnda tal. Däremot ses det inte som ett problem av alla, då det finns sätt att kringgå pro-
blematiken. Två av lärarna ser tydligt att det finns ett samband mellan språklig och matema-
tisk förmåga, övriga gör det inte eller är osäkra.  
 
Fyra av lärarna säger spontant att det är bra att ha intervjuer; då tänker man efter ordentligt. 
Av de önskemål om förändring lärarna uppger kan man också förstå att flera av dem skulle 
vilja använda en större del av undervisningstiden till grupparbeten och matematiska samtal.
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5  Diskussion 
 

5.1  Undersökningens genomförande 
Med den utvalda metoden medgav inte undersökningens tidsram en större undersöknings-
grupp än den utvalda. Detta innebär att, trots att något bortfall inte var aktuellt, man inte kan 
säga att resultatet speglar situationen i landet i stort. För den utvalda kommunen bör urvalet 
kunna anses som representativt, men då det till stor del rör sig om kvalitativa intervjuer röran-
de lärares uppfattningar bör man ha i åtanke att dessa kan skilja sig inte bara från person till 
person, utan också från skola till skola beroende på rådande organisation och attityder. Ge-
nomförandet av undersökningen genom intervjuer med lärare i årskurserna fyra och fem gick 
mycket bra och enligt planeringen. Flera av frågorna föranledde en stunds eftertanke och jag 
upplever att lärarna berättade ärligt och efter bästa förmåga kring de frågor jag ställde. De var 
alla mycket engagerade i matematikämnet och villiga att dela med sig av sina erfarenheter. 
Vid de tillfällen intervjuerna avbröts kunde samtalet tas upp snabbt igen utan att vi tappade 
tråden. Valet att göra anteckningar under intervjuernas gång föll även det väl ut, då lärarna 
gjorde korta pauser och gärna upprepade något då jag bad dem dröja lite.  
 

5.2  Språkets betydelse i matematikundervisningen 

5.2.1  Kunskap bildas genom språket 

Resultatet av undersökningen visar att alla de intervjuade lärarna anser att språket är viktigt i 
matematikundervisningen, men också att betydelsen av det innebär olika saker för dem. De 
aspekter som tas upp är språkets betydelse för att eleverna ska förstå matematisk information 
och kunna förklara hur de själva tänker men också, i tre av fallen, att språket hjälper eleverna 
att förstå matematiken. Två av dessa tre lärare säger att språket för eleverna framåt, något som 
också litteraturen vittnar tydligt om; ny kunskap utvecklas genom språket och genom samspel 
med omgivningen (Malmer, 1992; Adler, 2001; Löwing & Kilborn, 2002). Tankarna tydlig-
görs och kunskapen befästs då eleverna uttrycker sig muntligt eller skriftligt kring matematis-
ka frågor (Minton, 2007). Med tanke på detta anser jag det klarlagt att eleverna måste få till-
fälle att diskutera och skriva ner sina tankar i matematikundervisningen. 
 
Dessa ståndpunkter återfinns också i läroplanen, Lpo94, (Skolverket, 2006) och i kursplaner-
na för svenska och matematik (Skolverket, 2000); kunskapen bildas genom språket och den 
språkliga förmågan är därmed viktig för all inlärning. Eleverna ska få möjlighet att kommuni-
cera sitt matematiska tänkande för att på så sätt uppnå både förståelse, utveckling av nya be-
grepp och ett logiskt tänkande samtidigt som det också stärker elevernas tro på sin språkliga 
och matematiska förmåga. De lärare som poängterar språkets betydelse för utvecklingen av ny 
kunskap har alltså stöd för detta i litteratur och styrdokument. 
 

5.2.2  Gemensamt språk viktigt 

Lärarna är alla överens om att språket är viktigt för att eleverna ska förstå matematisk infor-
mation och att man behöver ha ett gemensamt språk i matematikundervisningen. Malmer 
(1992) pekar på att risken finns att elever svarar fel på lärarens frågor för att de inte förstår 
själva frågan - inte för att de inte kan svaret. Vågar man även vända på det och föreslå att lära-
ren kanske inte förstår vad eleven försöker förklara om läraren själv har brister i sitt matema-
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tiska tänkande eller språkliga förmåga? Att läraren är kunnig och väl insatt måste ses som vik-
tigt i sammanhanget och lärarens betydelsefulla roll tas upp på flera ställen i den behandlade 
litteraturen. Ett par av lärarna poängterar just sin egen roll i att eleverna ska förstå deras språk 
och menar att detta är det viktigaste för dem i fråga om språkets betydelse i matematikunder-
visningen. 
 
När det gäller matematiska uttryck menar lärarna i undersökningen att det är viktigare att ele-
verna förstår vad orden innebär än att de själva kan använda dem. Samtidigt uttalar flera av 
lärarna att eleverna måste lära sig en korrekt terminologi för att klara den kommande under-
visningen. Här upplever jag en något splittrad uppfattning från lärarnas sida, då terminologin 
sägs vara både viktig och inte. Eleverna behöver alltså inte kunna den för sin egen skull just 
nu, men däremot måste de kunna den senare - vilket innebär att de ändå måste lära sig nu. 
Lägger man som lärare ner extra energi och möda på att lära elever något man inte anser att 
de behöver kunna just nu?, undrar jag. När jag jämför med litteraturen kan jag se precis dessa 
något motsägelsefulla uppfattningar bland forskarna; Malmer (2002) menar att läraren bör 
använda en korrekt terminologi för att eleverna så småningom ska lära sig den, men hon säger 
också att eleverna inte behöver använda de rätta orden omedelbart. Kilborn (1989) anser ock-
så att läraren ska behärska den korrekta terminologin men menar att eleverna ska få använda 
sitt eget språk medan de bygger upp sitt matematiska vetande. Detta tycker jag stämmer med 
det sätt lärarna beskriver; de är måna om att använda korrekta matematiska uttryck men krä-
ver det inte omedelbart av sina elever. Jag anser att kunskap ska byggas där eleverna är i sin 
utveckling och då måste de få använda det språk de för stunden behärskar. Däremot anser jag 
också att om eleverna ska utvecklas i sin språkliga och matematiska förmåga och även förbe-
redas för studier i högre årskurser, då måste även det matematiska språket tränas och ses som 
viktigt, eller ännu hellre, naturligt. Varför inte avdramatisera det på det sätt Löwing och Kil-
born (2002) gör då de menar att det inte handlar om ett nytt, främmande språk utan om ett 
komplement till vardagsspråket?  
 

5.2.3  Ordförråd avgörande 

Det finns ytterligare en sida av huruvida en korrekt terminologi bör prioriteras eller ej; Mal-
mer (1992) menar att om eleverna ska kunna tillägna sig ett matematiskt språk är det viktigt 
att man förankrar de grundläggande färdigheterna redan tidigt i grundskolan. Nya ord inom 
matematiken kan göra att eleverna uppfattar det som ett nytt moment trots att de redan be-
härskar det, vilket innebär en onödig belastning. Minton (2007) anser att elevernas ordförråd 
bör utvecklas och menar att undervisning i matematiska ord och begrepp är det enskilt mest 
avgörande för att eleverna ska kunna ta till sig matematisk information i tal och skrift. Då för-
ståelsen av sådan information och förmågan att kunna förklara sitt tänkande är det som alla 
lärare i undersökningen säger att språket är viktigt för, anser jag att övning av matematiska 
begrepp och terminologi samt förmågan att uttrycka sig är något som borde stå mera i fokus 
än i nuläget. Detta tycks vara något som inte är helt enkelt, då flera av lärarna uppger att de 
använder en korrekt terminologi och också förklarar vad det betyder, men att eleverna ändå 
inte förstår. En stor spridning i förståelsen bland eleverna gör det ibland svårt att hålla språket 
på en lagom nivå, menar ett par av dem. När det gäller att förankra färdigheterna tidigt, säger 
sig flera av lärarna sakna detta från årskurserna 1-3. En av lärarna säger att eleverna bör prata 
mera matematik redan på lågstadiet så att de får en vana och ett mattespråk. En annan lärare 
berättar om hur ett ökat fokus på samtal och korrekt terminologi på lågstadiet har gett positiva 
resultat till de efterföljande årskurserna. Malmer (1992) förordar ett bättre samarbete mellan 
de olika stadierna och jag tycker mig se att detta skulle underlätta för de lärare som upplever 
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att de måste prioritera ett enkelt språk i sin undervisning. Ett helhetsgrepp över årskurserna 
för ökad matematisk kommunikation borde gynna alla elever. 
 

5.3  Matematikundervisningen ur ett språkligt perspektiv 

5.3.1  Enskilt arbete 

Av nationella granskningar som genomförts under början av 2000-talet framgår att den vanli-
gaste undervisningsformen då var enskilt arbete och att Lpo94:s ökade krav på kommunika-
tion inom matematikämnet ännu inte hade fått önskat genomslag (Skolverket, 2003; 2004). 
Detta innebär att den språk- och begreppsutveckling eleverna skulle ha fått genom matematis-
ka samtal och diskussioner till en del uteblev. Lärarnas motivering till att de mest använde sig 
av enskilt arbete var att stora grupper gjorde det svårt att arbeta med till exempel problemlös-
ning (Skolverket 2003). Även i min undersökning kan man se att den vanligaste undervis-
ningsformen är enskilt arbete i läroböcker. Omfattningen i förhållande till tidigare undersök-
ningar kan jag inte bedöma, men kanske att en förändring pågår, då tre av lärarna arbetar mera 
aktivt med matematiksamtal och problemlösning i grupp och ytterligare någon skulle vilja 
göra det. Samma svårigheter med problemlösning i stora grupper kommer fram i min under-
sökning som i den nationella. Läraren har svårt att se hur grupparbeten skulle kunna fungera 
då flera av grupperna då skulle behöva en vuxen person hos sig hela tiden. Alla undervis-
ningsmetoder passar inte alla elever, men jag tror också att man i en trygg undervisningsmiljö 
har möjlighet att öva upp förmågan att arbeta i grupp i de flesta fall. Kanske kan man kombi-
nera grupparbeten med speciella uppgifter för de elever som inte klarar detta för att göra ma-
tematiska samtal elever emellan till en möjlighet för så många elever som möjligt. 
 

5.3.2  Fokus på matteprat 

En av lärarna har valt att använda halva lektionerna till matteprat, som kan bestå av problem-
lösning eller gruppdiskussioner kring olika ämnen. Två andra har delat av vissa lektioner till 
detta. Jag känner att argumenten att eleverna får igång sitt mattetänk om man startar lektionen 
med matteprat och att eleverna inte orkar hålla koncentrationen uppe till läroböcker en hel 
lektion är lätta att ta till sig. Att eleverna på något sätt måste få denna tid till kommunikation 
är dock tydligt och jag tycker att det tidigare givna citatet från ”Lusten att lära - med fokus på 
matematik” (Skolverket, 2003) visar detta: 
  

Sambandet mellan god språkbehärskning och matematisk förståelse är väl belagt såväl i 
praktiskt pedagogiskt arbete som i forskning. Ett väl utvecklat språk är en nödvändig förut-
sättning för allt annat lärande, också i matematik. Med hjälp av språket utvecklas matema-
tiska begrepp, eleven blir medveten om sitt kunnande och om hur man lär. I undervisningen 
behöver eleverna därför ges utrymme att förklara hur de har tänkt, hur de löst uppgifter och 
de behöver delta i samtal kring matematik som ett led i att utveckla sitt matematiska språk, 
sitt matematiska tänkande och sin förståelse. (Skolverket, 2003, s. 44) 

 
Den lärare som i min undersökning ägnar den största delen till matteprat och samtal eleverna 
emellan har en av de mindre klasserna, vilket kanske gör det enklare att genomföra. Till den 
största delen tror jag dock att det handlar om att våga gå ifrån ett sedan länge beprövat arbets-
sätt och inte känna sig tvungen att hinna igenom hela läroboken. Två av lärarna vittnar om att 
det är ovant att arbeta på ett nytt sätt och att man måste ha ”is i magen”, men också att det går 
bra och att man hinner det man ska ändå. Andersson (2002) menar att man måste våga prova 
mera upptäckande, kreativa delar av matematiken och ta tillvara på elevernas egna tankar. Det 
finns ingenting som heter skolmatematik, påstår han; det är bara traditioner som styr.  
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Att det är utvecklande att inte bara tala matematik utan också att skriva, hävdar bland andra 
Malmer (1992) och Ahlström m.fl. (1996). Det är även tydligt formulerat i Lpo94 (Skolver-
ket, 2006) och kursplanen för matematik (Skolverket, 2000). Om det är en långsam process 
att införa muntlig kommunikation i matematikundervisningen, tycks det vara än mer trögt att 
införa skriftlig sådan. Detta framgår tydligt av undersökningen; endast en av lärarna har mer 
rutinmässigt skriftliga övningar med eleverna. Övriga lärare vill gärna se skriftliga förklaring-
ar till hur eleverna tänker, men upplever att eleverna är allt för fokuserade på själva svaret. 
Detta är ett problem som bland andra Malmer (1992) och Adler (2001) tar upp. Även om hälf-
ten av lärarna i undersökningen arbetar aktivt med matematisk kommunikation måste jag kon-
statera att det mest rör sig om muntlig sådan. Den skriftliga varianten är mycket begränsad. 
 

5.3.3  Språket i undervisningen 

Undersökningen visar att elevernas ordförståelse inom matematiken inte är särskilt omfattan-
de; endast två av de sex lärarna uppger att eleverna själva använder en korrekt terminologi 
och också förstår då lärarna gör det samma, detta trots att de alla är måna om att lära eleverna 
detta. En av dessa två lärare använder sig av den så kallade tvåspråkighet som Malmer (2002) 
rekommenderar; att i en och samma mening använda både den korrekta matematiska termino-
login och den vardagliga motsvarigheten. Det är naturligtvis möjligt att fler av lärarna gör på 
detta vis även om det inte kom fram under intervjuerna.  
 
Det språk som finns i de läroböcker som används anses av lärarna vara bra. De flesta använ-
der Mattemosaik, vilken enligt lärarna är lättfattlig och klaras av även av lässvaga elever. Den 
erbjuder matematiska uttryck och benämnda uppgifter utan att gå till överdrift. Här känner jag 
mig något kluven, då jag å ena sidan lärt mig att man ska anpassa läromedlen efter elevernas 
förmåga och behov, men å andra sidan läser vad Sterner och Lundberg (2002) skriver; man 
bör inte ge uppgifter med små språkliga krav till elever med läs- och skrivsvårigheter. Tvärt-
om ska undervisningen innehålla språkliga faktorer som inverkar på elevernas lärande både 
när det gäller läsning, skrivande och matematik, säger de. Med andra ord; för att kunna träna 
och få ett ökat ordförråd behöver eleverna få tillgång till böcker med tillräckliga språkliga ut-
maningar. Även Minton (2007) anser att man bör använda sig av rika texter i matematikun-
dervisningen. Man gör så i svenskundervisningen, så varför inte inom matematiken, menar 
hon. Huruvida de läroböcker som används av lärarna i min undersökning är för enkla eller för 
komplicerade med tanke på språket kan jag inte bedöma utifrån denna undersökning. Däremot 
tycker jag att det är en intressant fråga att ställa sig; får eleverna tillräckliga språkliga utma-
ningar för att utveckla ett matematiskt språk och tänkande och ger jag som lärare eleverna till-
räckligt stöd när det gäller att tillgodogöra sig den information som finns i faktatexterna? Man 
tycks göra eleverna en björntjänst genom att erbjuda för enkla texter och Sterner och Lund-
berg (2002) menar att ett komprimerat och avancerat språk i läroböckerna bara är ett problem 
om eleverna har lämnats att ensamma läsa i böckerna. 
 

5.4  Sambandet mellan språklig och matematisk förmåga 

5.4.1  Olika erfarenheter 

När det gäller läsförståelse och matematiksvårigheter kan alla lärare i undersökningen se att 
benämnda tal utgör en svårighet för elever med läs- och skrivsvårigheter. Huruvida detta an-
ses vara ett problem eller ej varierar. När det däremot gäller sambandet mellan språklig och 
matematisk förmåga går uppfattningarna isär; två av lärarna i undersökningen ser ett tydligt 
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samband mellan ord- och läsförståelse och matematisk förmåga medan andra är osäkra eller 
bestämt kan säga att det inte finns ett samband. Svenssons (2002) jämförelser visar på ett tyd-
ligt samband mellan ord- och läsförståelse och matematikresultat. Sambandet finns där även 
när det gäller rättstavning och uppsatsskrivning. Däremot kan hon inte säkert säga att be-
nämnda uppgifter är ett särskilt problem för elever med läs- och skrivsvårigheter, trots att det-
ta är en vedertagen uppfattning. Både Svensson, Lundberg och Sterner (2006), Adler (2001) 
och Kay och Yeo (2003) konstaterar att sambandet finns och diskuterar hur detta yttrar sig. 
Det väntade resultatet av min undersökning borde då bli att alla lärare kan se detta samband, 
men så är inte fallet. Detta kan endera bero på att läraren inte tänkt på det, att sambandet fak-
tiskt inte finns i den aktuella klassen eller att undervisningen är så anpassad att problemen 
minimerats. Vetskapen om ett samband borde enligt min mening automatiskt innebära en 
satsning på att just minimera problemen. 
 

5.4.2  Åtgärder 

Malmer (2002) konstaterar att ett väl utvecklat språk ger goda förutsättningar för en effektiv 
inlärning och menar att bland annat arbete med ordförrådet, problemlösning och kommunika-
tion är viktigt i undervisningen för alla elever - inte bara dem med läs- och skrivsvårigheter 
eller matematiksvårigheter. De åtgärder lärarna i undersökningen främst använder sig av vid 
direkta läs- och skrivsvårigheter är, förutom undervisning hos specialpedagog, att ge de elever 
som behöver det hjälp med läsningen och att eleverna får fråga varandra. Att kommunicera 
för att utöka ordförrådet, som Malmer förespråkar, är en metod jag tror mycket på. Jag tror 
också på att försöka se över ämnesgränserna och ta tillvara på de möjligheter som ges; att trä-
na extra i svenskämnet och få ett positivt resultat även i matematiken, som en av lärarna berät-
tar om, och att som Svensson (2002) föreslår träna matematik och få positiva effekter på 
språkfärdigheterna är ett par exempel på detta. Bland de förbättringsförslag lärarna ger i den-
na undersökning finns just att samtala och diskutera mera kring matematiska frågor och att 
samarbeta över ämnes- och klassgränserna. 
 

5.5  Slutdiskussion 
Det finns många positiva aspekter på språkets betydelse i matematikundervisningen. Att språ-
ket utvecklar tanken är nog det viktigaste, som jag ser det, men att genom språkliga aktiviteter 
ge eleverna ett gott självförtroende och en positiv syn på matematik är också viktigt. Genom 
att utveckla den kommunikativa förmågan stärks tron på den egna språkliga förmågan, säger 
Lpo94 (Skolverket, 2006), vilket i sin tur är viktigt för all inlärning. ”Lusten att lära - med fo-
kus på matematik” (Skolverket, 2003) visar att elever uppskattar gemensamma samtal och 
diskussioner i matematikundervisningen, vilket också enligt rapporten höjer elevernas själv-
känsla. Att den kommunikativa delen av matematikundervisningen är viktig men inte helt im-
plementerad tycker jag har visat sig i denna undersökning. Att det aldrig är för sent att bli 
medveten om språkets mångsidiga betydelser i matematikundervisningen är också tydligt, då 
ett par av lärarna relativt nyligen har ändrat sitt arbetssätt med ökat matematiskt kommunice-
rande bland eleverna som följd.  
 
Syftet med undersökningen var att ta reda på lärares syn på språkets betydelse i matematikun-
dervisningen och att samtidigt få en bild av den faktiska undervisningssituationen ur ett språk-
ligt perspektiv. Undersökningen visar att lärarna anser att språket är viktigt i matematikunder-
visningen men också att det skiljer sig märkbart i vilken betydelse de anser att det har. Hälften 
av lärarna anser, liksom litteraturen, att språket för eleverna framåt i utvecklingen och hjälper 
dem att förstå matematiken. Samtliga lärare anser att språket är viktigt för att eleverna ska 
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förstå undervisningen och att man behöver ha ett gemensamt språk för detta. Samtidigt tycks 
elevernas kunnande i detta gemensamma språk vara tämligen begränsat. Den mesta undervis-
ningen utgörs, precis som vid tidigare nationella undersökningar, av enskilt arbete även om en 
relativt hög grad av samtal och diskussioner, inte minst kring gemensam problemlösning, ock-
så finns i några av fallen. Jag är övertygad om att elevernas språkliga och kommunikativa för-
måga inom matematiken bara kan förbättras genom att de regelbundet får öva sig i detta; att 
tillsammans med lärare och andra elever prata och skriva kring matematiska frågor. Om kurs-
planens (Skolverket, 2000) mål att eleverna ska kunna utveckla sin ”förmåga att förstå, föra 
och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt 
förklara och argumentera för sitt tänkande” (s. 26) ska kunna uppfyllas måste eleverna få trä-
na på just detta. Jag upplever att matematikundervisningen är på väg åt ett mer kommunice-
rande håll, även om det finns en god bit kvar att gå. Praktiska exempel på hur man kan gå till 
väga är något jag tror är viktigt att få då man står inför att förändra sitt undervisningssätt. För-
hoppningsvis har denna undersökning även kunnat bidra något till detta. Själv har jag genom 
detta arbete lärt mig mycket om språkets betydelse i matematikundervisningen och fått många 
goda insikter i hur detta kan te sig i den praktiska undervisningen. 
 
Det finns många intressanta och viktiga frågor att undersöka kring detta tema och som inte 
kunnat få utrymme i denna undersökning. Några förslag till fortsatt forskning är: 
 

• Är resultatet från denna undersökning representativt för landet i stort? 
• Kan man se effekter av de olika undervisningsmetoderna i elevernas matematikresul-

tat? 
• Ger olika läroböcker i matematik olika resultat med avseende på de i kursplanen upp-

satta målen? 
• Hur väl anpassade till kommande behov är undervisningsmetoder och läromedel i ma-

tematik för de yngre skolåren? 
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Bilaga 

 

Intervjuguide 
 
 
 
1) Skulle du kunna beskriva en vanlig matematiklektion? 
  

a) Ungefär hur stor del av tiden talar du till eleverna? 
b) Och ungefär hur mycket talar eleverna (med varandra eller dig)? 
c) Vad talar de om (löser problem tillsammans, ber om hjälp osv.)? 
d) När du pratar med eleverna; vilket ordförråd brukar du använda då (matematiska ut-

tryck, ”vanlig” svenska)? 
e) Och hur är det med ordförståelsen hos eleverna?  
f) Använder de själva matematiska uttryck (om ja; vilka)? 
g) Händer det att eleverna skriver ner hur de har tänkt när de har löst ett problem eller en 

uppgift (om ja; hur ofta)? 
h) Vad går resten av tiden till (om läroböcker/annan text; hur är språket och hur klarar 

eleverna det)? 
 

 
2) Hur viktigt skulle du säga att språket är i matematikundervisningen? På vilket sätt? 
 
 
3) Vilka matematiksvårigheter har eleverna som du skulle vilja säga har med språket att 

göra? 
 

a) Kan du se något samband mellan t.ex. läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårig-
heter? 

b) (Om ja;) hur arbetar du för att underlätta matematikinlärningen för dessa elever?  
 (Om nej; du kanske inte har någon med matematik- eller språksvårigheter i klassen?) 
c) Har du (fler) förslag till hur man skulle kunna göra för att underlätta matematikinlär-

ningen (t.ex. m h a språket)? 
 
 
4) Är det någonting i matematikundervisningen du skulle vilja ändra på (eller ha annorlun-

da)? 
 
 


