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Abstract 
This thesis is a part of a twining program between schools in Sweden and schools in a town 

ship in South Africa. The purpose with the thesis is to study math teacher’s awareness of their 

mathematical language and their opinion about the importance of the mathematical language 

for the learners learning of math. The importance of the mathematical language is written into 

the curriculums of high school mathematics in both Sweden and South Africa.  Twelve teach-

ers have among other things been interviewed about their awareness of their mathematical 

language and about their opinion if the mathematical language is important for the learner’s 

mathematical learning. The results show that the teachers are aware of the mathematical lan-

guage, but how the teachers are using the language differs. It is shared views on the im-

portance of the mathematical language for learners learning of mathematics, some teachers 

says that the language is important for the learners to understand mathematics while other 

teachers says that the language is not the most important thing for the learners learning. 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete är en del av ett utbyte mellan skolor i Sverige och skolor i en kåkstad i 

Sydafrika. Syftet med examensarbetet är att undersöka matematiklärares medvetenhet om sitt 

matematiska språk och lärarnas uppfattning om betydelsen av det matematiska språket för 

elevernas lärande. Betydelsen av det matematiska språket är inskrivet i både svenska och syd-

afrikanska läroplaner för matematik på gymnasiet. Tolv lärare har blivit intervjuade bland 

annat om sin medvetenhet och om de tror att det matematiska språket är viktigt för elevernas 

lärande. Resultaten visar att alla intervjuade lärare är medvetna om sitt matematiska språk 

men även att lärare väljer att använda sig av det matmatiska språket på olika sätt. Det finns 

delade åsikter om hur viktigt det matematiska språket är för elevernas lärande av matemati-

ken, vissa lärare anser att språket är viktigt för eleverna för att de ska förstå matematiken me-

dan andra lärare anser att språket inte är det viktigaste för elevernas lärande.  

Nyckelord 
Matematik, medvetenhet, språk, Sydafrika  
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1. Inledning 
För mig personligen är matematiken som språk viktigt för att förstå matematiken. Detta med-

för att jag är medveten om hur andra personer använder sig av matematisk terminologi under 

samtal och under lektioner som jag observerat. Samtidigt har jag i kontakt med elever ute på 

skolor och studenter på universitetet märkt att det är många som har dåliga kunskaper om den 

matematiska terminologin. Matematiklärare är de som i första möter elever i matematikun-

dervisningen och därmed är det dessa lärare som ger eleverna en grund för deras matematiska 

språk och terminologi. Utifrån att elever och studenter har svårt med terminologin är det in-

tressant att undersöka hur lärare ser på matematikens språk och dess terminologi och hur de 

använder sig utav språket i undervisningen. Madeleine Löwing (2006, s. 143) skriver föl-

jande:  

En viktig förutsättning för att matematikundervisningen skall fungera är att lärare och 

elever använder ett adekvat språk.  

 

Utifrån Löwing och mina egna erfarenheter om elevernas svårigheter med det matematiska 

språket är det relevant att undersöka om matematiklärare är medvetna om sitt matematiska 

språk och hur de använder sig av detta i sin undervisning. 

 

Inför examensarbetet fick jag möjligheten att delta i ett utbyte med skolor i Sydafrika. Detta 

utbyte medförde valet att genomföra undersökningen bland lärare i både Sverige och i Sydaf-

rika för att se hur matematiklärare i de båda länderna är medvetna om språket och terminolo-

gin. Sydafrika är ett land med en speciell och problematisk historia och även med ett speciellt 

språkproblem som påverkar utbildningen och samhället, vilket innebär att Sydafrika har en 

utbildningssituation som skiljer sig från den som finns i Sverige. Denna skillnad gör det in-

tressant att genomföra undersökningen bland lärare i båda länderna. 

 

1.1 Syftet 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka om svenska och sydafrikanska matematik-

lärare på gymnasienivå är medvetna om matematiken som ett språk och om de anser att ett 

matematiskt språk och terminologi är betydelsefullt för elevernas lärande av matematiken. 
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2. Styrdokument 
I Sydafrika trädde den nya läroplanen CAPS (Curriculum and Assessment Policy Statements) 

i kraft i januari 2012, med syftet att stärka elevernas kunskaper inom de olika skolämnena. 

För matematiken står det i inledningen att matematik är ett språk som använder sig utav sym-

boler och notationer för att beskriva olika t.ex. geometriska och grafiska relationer (Depart-

ment of Basic Education, 2011). Vidare står det även att eleven för att kunna utveckla nöd-

vändiga matematiska kunskaper ska ”[…] develop the correct use of the language of Mathe-

matics” (Department of Basic Education, 2011, s. 8), även att eleven ska kunna kommunicera 

ändamålsenligt genom att använda förklaringar med ord, symboler, grafer etc. Vid en jämfö-

relse med den svenska läroplanen för gymnasieskolan framgår det under rubriken Övergri-

pande mål och riktlinjer att läraren ska ge eleven stöd för sin språk- och kommunikationsut-

veckling. I ämnesplanen för matematik står det under ämnets syfte att eleverna ska utveckla 

en förmåga att arbeta matematiskt och med det även utveckla en förståelse för matematiska 

begrepp. Därutöver står det att matematiken ska ge eleverna en förutsättning för att kommuni-

cera matematiska tankegångar muntligt, men även i skrift och i handling (Skolverket, 2011). 

Skolmyndigheterna i Sverige och Sydafrika anser båda, baserat på läroplanerna, att det för 

eleverna är viktigt att ha förmågan att kommunicera med och förstå ett matematiskt språk. 

I CAPS finns det förutom styrdokumenten för ämnet även vilka moment som ska behandlas i 

undervisningen under olika årskurser samt en tidsplan för hur lång tid som varje moment 

borde ta i veckor och timmar, och där det är specificerat vilka delmoment som det ska vara 

genomgång på. Vilka delmål som eleven tränar under olika moment framgår även det i denna 

planering av kursen (Department of Basic Education, 2011). 
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3. Tidigare forskning 

3.1 Sydafrikas historia, utbildningshistoria och universitetsutbildningen för 

lärare 
Sydafrika blev under 1600-talet en holländsk koloni och senare kom även britterna att koloni-

sera Sydafrika. Under den första halvan av 1800-talet bröt ett trefrontskrig ut mellan boerna 

(holländarna), britterna och de lokala stammarna. Britterna vann kriget och lovade boerna att 

de skulle få en representativ regering 1910, även om den vita befolkningen i landet var i mini-

oritet kom de att styra landet och började skapa ett modernt samhälle som kom att bli alltmer 

segregerat. 1913 genomfördes Native Land Act vilken kom att reglera den svarta befolkning-

ens rätt till att äga land vilket fick följden att den svarta befolkningen kom att förflyttas till 

särskilda områden i landet som de enbart fick lämna med särskilda tillstånd. 1948 kom det 

hela att kulminera till apartheid då samhället ytterligare blev uppdelat i vita, svarta, asiater 

och färgade (personer med föräldrar från olika grupper). I denna gruppering var det den svarta 

befolkningen som hade flest restriktioner och regler att leva efter. Apartheid kom att upphöra 

1994 då de första fria demokratiska valen hölls och Nelson Mandela blev president (McKay, 

Hill, Buckler, Ebray & Beck, 2007). 

 

1953 genomfördes den så kallade Bantu Education Act i Sydafrika, denna lag blev till för att 

ge den svarta delen och den färgade (även asiater räknas här som färgade) delen av befolk-

ningen viss utbildning, fortfarande bosatta inom specifika områden. Tanken med utbildnings-

systemet var att ge de svarta och färgade den utbildning som de behövde för att klara av de 

arbeten som de skulle utföra i samhället och för att kunna klara det som de behövde i det dag-

liga livet, men inte behörighet för fortsatta och högre studier. Undervisningen genomfördes 

även i segregerade skolor vilket kom att innebära för den svarta delen av befolkningen fick en 

sämre utbildning sett till utbildade lärare, lärartäthet, skolor, material o.s.v. 1976 genomfördes 

Sowetoupproret i en protest från studenterna när afrikaans (boernas modersmål) var tänkt att 

införas som obligatoriskt undervisningsspråk, även för den svarta och färgade elever med an-

nat modersmål (Wiley & Kornbluh, 2012).  

 

I dagsläget för att utbilda sig till lärare finns det två möjliga vägar att gå. Den första vägen är 

att läsa fyra år på universitetet och få en ”Bachelor of Education degree” inom det område 

som man vill undervisa inom eller läsa tre till fyra år på universitetet och få en ”Bachelor de-

gree” inom konst, teknik etc. och sen läsa ytterligare ett år för att få sitt ”Postgraduate Certifi-

cate in Education” (Department of Basic Education, 2012).  
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3.2 Sydafrikas språkproblematik 
Sverige och Sydafrika har i dagsläget två olika undervisningssystem där det finns likheter 

men även stora skillnader. Den största skillnaden som jag upplevde och som har en stor på-

verkan på undervisningen är den språkliga situationen i Sydafrika. Den språkproblematik som 

Sydafrika befinner sig i och som inte finns på motsvarande sätt i Sverige består i att det inom 

Sydafrika finns elva olika officiella språk som talas i olika regioner. Det är enbart afrikaans 

och engelska som talas över hela landet, men inte som första eller andra språk av merparten 

av befolkningen och inte båda språken av alla. Däremot sker undervisningen i skolorna på 

afrikaans eller engelska och det är här som problematiken för merparten av lärare och elever 

börjar. 

 

Setati och Adler (2000)  samt Setati, Chitera och Essien (2009) skriver bland annat att det är 

komplicerat att lära ut och lära sig matematik på ett språk som inte är modersmålet och att 

lärarna har en stor uppgift i att lära ut både matematik och engelska på samma gång. Setati 

(2002) och likaså Adler och Setati (2000) skriver att ett ord i vardagsengelskan och samma 

ord i den matematiska engelskan kan ha olika innebörder, vilket då kan innebära problem för 

eleverna som inte har engelska som modersmål. De fortsätter med att i de flesta klassrum väx-

las mellan ett formellt och ett informellt matematiskt språk, många lärare växlar även mellan 

att använda engelska och elevernas modersmål i undervisningen och de fann i sin undersök-

ning att lärare växlade över till modersmålet vid instruktioner för enskilda elever eller mindre 

grupper. Växlingen mellan att använda ett formellt och ett informellt språk förekommer med 

stor sannolikhet mer eller mindre hos alla lärare, oavsett undervisningsspråk, men att växla 

mellan undervisningsspråket och elevernas modersmål är enbart möjligt för de lärare som 

talar samma modersmål som eleverna.  

 

Adler och Setati (2000) tar även upp varför lärare väljer att inte undervisa helt på elevernas 

modersmål om detta är möjligt, och orsaken är framförallt för att den matematiska terminolo-

gin inte är välutvecklad på merparten av de afrikanska språken. Att utveckla matematiska 

termer på de olika språken skulle vara slöseri med tid eftersom engelskan är så pass utbredd i 

landet. I sin undersökning såg de även att lärare har en press på sig att undervisa på engelska 

baserat på att eleverna håller på att lära sig engelska och att eleverna nästintill enbart möter 

engelskan i skolans undervisning. I en annan undersökning skriver Setati m.fl. (2009) att om 

elevernas matematikresultat ska bli bra är eleverna beroende av stöd på modersmålet. Det har 

även visat sig att hur flytande eleverna talar engelska är viktigt för deras matematiska prestat-
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ioner. Att ge eleverna stöd på sitt modersmål blir till viss del problematiskt om de matema-

tiska termerna inte finns på språket, vilket innebär följande: för att förklaringar på modersmå-

let ska vara möjligt borde det vara förklaringar på ett mer vardagsspråk. Utifrån detta är det 

begripligt att undervisningen sker på ett språk som redan innehåller matematiska termer och 

begrepp som är accepterade över hela världen, med den problematiken att eleverna fortfa-

rande håller på att lära sig språket i skolan och inte behärskar språket. 

3.3 TIMSS 

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) är en internationell under-

sökning av elever i årskurs 4 respektive 8 kunskaper inom matematik och naturvetenskap. 

Undersökningarna började genomföras 1995 i intervaller på 4 år, den senaste undersökningen 

genomfördes 2011. Fler än 600 000 elever deltog i studien 2011 från 63 länder och 14 stater 

(områden som själva bestämmer hur undervisningen ska bedrivas). Från Sverige deltog 5 573 

elever och från Sydafrika deltog 11 969 elever i undersökningen, eleverna från Sverige går i 

årskurs 8 och de sydafrikanska eleverna går i årskurs 9 (länderna får välja om materialet i 

studien är för svårt för eleverna i årskurs 8 och i så fall genomföra den med årskurs 9). Det 

som bland annat är intressant i TIMSS är att eleverna besvarat frågan om hur ofta som de talar 

språket som testet är på i hemmet. De svarsalternativ som eleverna fick välja på var följande: 

alltid/nästan alltid, ibland och aldrig. De svenska eleverna svara enligt följande: 92 % svarade 

alltid/nästan alltid, 6 % ibland och 1 % aldrig. Detta skiljer sig ifrån de sydafrikanska eleverna 

som svarade följande: 26 % svarade alltid/nästan alltid, 65 % ibland och 9 % aldrig (Mullis, 

Martin, Foy & Arora, 2012). Utifrån vad detta resultat i TIMSS visar är det procentuellt en 

större andel bland de svenska eleverna som talar undervisningsspråket hemma jämfört med 

sydafrikanska elever. Det är troligt att de elever som talar undervisningsspråket hemma har 

bättre kunskaper i språket, och med detta inte behöver anstränga sig i undervisningen för att 

förstå vad läraren säger utan kan fokusera på matematiken under lektionerna. 

 

3.4 Det matematiska språket i undervisningen 
Som undervisande lärare finns det olika förhållningssätt till matematikens språk i den vardag-

liga undervisningen. Löwing (2006) tar bland annat upp problem kring det så kallade IMU-

projektet (Individualiserad matematikundervisning) med syfte att eleverna självständigt arbe-

tade med undervisningsmaterial och diagnostiska tester, med problemet att lärarna inte hann 

ge eleverna den hjälp som de behövde. Eleverna hade svårt för att komma vidare då de inte 

behärskade språket i instruktionerna och med detta kunde eleverna inte heller ta till sig de 
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termerna eller begreppen som var knutna till instruktionerna i texten. Utifrån detta skriver 

Löwing (2006) att det går att se det viktiga i att ha genomgångar där eleverna får möjlighet till 

att bekanta sig med nya begrepp och höra ett matematiskt språk.  

 

I sin studie har Johnsen Høines (2002) fördjupat sig i undervisningsmetoder som används 

inom första klass i grundskolan. Hon skriver att lärarna använder sig av elevernas egna berät-

telser som utgångspunkt för undervisningen och därmed har undvikit att använda svåra ord 

och istället använt sig av elevernas språk. Dessa lärare undviker medvetet den matematiska 

terminologin i syfte att underlätta för eleverna och använda för dem ett bekant språk. Hon 

använder sig av Vygotskijs teorier kring språknivåer och ser det matematiska språket som ett 

språk av andra ordningen. Det innebär att det kommer finnas en översättningsprocess under 

en längre eller kortare tid för eleverna från sitt egna språk till det matematiska språket. 

Stendrup (2001) menar att i stora klasser kommer eleverna själva få ett stort ansvar för sin 

begreppsbildning inom matematiken då undervisningen oftast är baserad på elev- läroboksre-

lationen och lärarens roll är att hjälpa eleverna när de stöter på problem. Den språkproblema-

tik som finns i Sydafrika syns bland annat i följande forskning som är gjord inom Sydafrika. 

För elever med ett annat modersmål än det språk som läroboken är skriven på och det språk 

som undervisningen bedrivs på har Botes och Mji (2010) sett bland sydafrikanska elever att 

eleverna får en bättre förståelse för begreppen om de får dem förklarade både på modersmålet 

och på undervisningsspråket. Detta förutsätter att läraren har samma modersmål som eleverna 

eller talar elevernas modersmål tillräckligt flytande för att kunna förklara matematiska be-

grepp på det aktuella språket. Det finns dock en studie gjord av Setati (2008) där de lärare 

som intervjuats prioriterar att eleverna ska lära sig bra engelska, och att lärarna som Setati 

skriver ”[…] does not highlight the importance of ensuring that learners are mathematically 

competent for higher classes.” (2008, s. 6). Det finns därmed en konflikt om hur elevernas 

flerspråkighet ska hanteras, endera ges eleverna en förklaring på sitt modersmål jämte under-

visningsspråket för att stärka elevernas matematiska begreppsbildning och matematiska för-

ståelse eller så bedrivs undervisningen på engelska för att eleverna ska få en bättre engelska 

på bekostnad av den matematiska förståelsen. Den undervisande läraren måste här göra ett 

ställningstagande om vad som är viktigast i undervisningen och sen vara medveten om vilket 

språk som används under lektionen för att gynna det ställningstagande som läraren valt. 

 

Saul (2001) skriver i sin rapport att de Sydafrikanska lärarna, jämfört med amerikanska lärare, 

verkade ha en annan syn på vad matematik är. Sydafrikanerna ser matematiken som ett ämne 
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man repeterar och genomför istället för att matematik är något som man ”gör” exempelvis att 

undersöka matematiska problem och finna lösning på dessa. Denna skillnad upplevde jag 

även finns mot den svenska skolmatematiken. Att vi i Sverige är mer fokuserade på problem-

lösning och hur problem löses till skillnad mot mer mängdträning för att få in en metod. Jag 

upplevde även skillnaden att skolmatematiken i Sydafrika var mer riktad mot vardagslivet och 

praktisk användning. 

3.5 Matematik som språk 

Johnsen Høines (2002) anser att vuxna lägger stor vikt vid barnens språk. Att ge barnen ett 

nyanserat och korrekt språk anses vara en av de första och viktigaste uppgifterna som vuxna 

har. Genom att vuxna vill att barnen ska ha ett korrekt och nyanserat språk innebär det även 

att det föreligger en viss risk för att barnens egna språk hämmas och att barnen/eleverna blir 

otrygga i utvecklandet av sitt egna språk. Johnsen Høines är av åsikten att ett medvetet språk-

bruk från lärarens sida kan hjälpa de elever som har svårt med matematik och som anses vara 

”svaga” och att det finns nycklar till att hjälpa eleverna i deras egna språk. Genom att ge ele-

verna möjlighet att utveckla det egna språket öppnas möjligheten för eleven att själv förstå 

problem och uppgifter inom matematiken. Löwing (2006) skriver att läraren måste använda 

ett språk som tillåter förklaringar eller lösningar av problem på ett formellt sätt, men som 

samtidigt kan konkretisera och verklighetsanpassa det som ska förklaras för eleverna. Med 

andra ord en blandning av korrekt matematisk terminologi och vardagstermer för matemati-

ken för att eleverna ska få en bra förståelse och förklaring på matematiken. 

 

Stendrup (2001) skriver vidare att när eleven lär sig matematikens räknesätt innebär det till 

lika stor del att lära sig matematikens språk med ”glosor” och ”grammatik”, dvs. inre logik 

och uttryckssätt, vilket är ett problem som enligt Stendrup ökar ju högre upp i studierna som 

eleven kommer. Desto högre eleven kommer sina studier förutsätter lärare att eleverna har 

med sig viss kunskap från tidigare skolgång och även att de har med sig ett matematiskt språk 

som är godtagbart. Johnsen Høines (2002) menar vidare att det formella matematiska språket 

till stor del är ett skriftligt språk, men att lärare genom bearbetning av elevernas muntliga 

språk kan skapa kopplingar mellan elevernas språk och matematikens symbolspråk. I förläng-

ningen genom fortsatt arbete med symbolspråket och det muntliga språket kunna få matema-

tikens språk för eleven till ett språk av första ordningen (som Vygotskij benämner det enligt 

Johnsen Høines) men att alla elever inte kommer nå denna nivå. Löwing (2004) anser att ele-

verna i skolan har problem med att översätta från ett vardagsspråk till ett mer formellt veten-
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skapsspråk, samt att ytterligare ett problem är att det matematiska språket är väldigt ordfattigt 

och exakt. Detta kan enligt Löwing leda till missförstånd för eleverna som hade kunnat åtgär-

das om eleverna hade fått lite mer information. Exempelvis Pythagoras sats: I en rätvinklig 

triangel är summan av katetrarnas kvadrater lika med kvadraten på hypotenusan. Genom en 

mening på fjorton ord formuleras en av matematikens satser som de flesta har en relation till. 

Löwing (2004) anser att en hel del matematik går att beskrivas med vardagliga termer eller 

med hjälp av ett enklare språk. Problemet uppkommer då begrepp inte preciseras, exempelvis 

att både kvadrater och rektanglar kallas för fyrkanter. Löwing fortsätter med att det är en 

långsiktig arbetsprocess som matematikundervisningen har i skolan med målet att eleverna 

ska få förmågan att abstrahera och bygga upp mer komplex matematik. Att eleverna då be-

härskar matematiska begrepp och ett matematiskt språk är en förutsättning för detta arbete. 

Löwing skriver vidare: 

På grund av språkets viktiga, för att inte säga avgörande betydelse för inlärningen, måste 

en av matematiklärarens viktigaste uppgifter vara att själv använda och hos eleven bygga 

upp ett effektivt språk (2006, s. 156). 

 

Stendrup (2001) anser att lärare inte enbart kan se matematiken som naturvetenskap utan 

måste även se matematiken som ett språk. I naturen och naturvetenskapen finns alla objekt 

och fenomen utan att vi behöver benämna dem språkligt, de befinner sig där oavsett om män-

niskan vet det eller inte, t.ex. elektroner och vitmossan. Matematiken däremot är uppdiktad av 

människan och finns därmed i den matematiska terminologin och inte enbart som en naturve-

tenskap. Exempelvis anser Stendrup att bråk- och procentbegreppen är både språkberoende 

begrepp och matematiska symboliseringar i detta fall av andelsförhållanden. En av de lärare 

som Setati (2008) har intervjuat anser att matematiken framförallt är ett språk och att vilket 

talat och skrivet språk som eleven lär sig matematiken på inte borde ha någon betydelse. 

Stendrup (2001, s. 176) skriver till sist:  

Att lära sig matematiskt tänkande är således en verksamhet på tre nivåer: 

 Den första är att lära sig och förstå det matematiska begreppet i sig. 

 Den andra är att med begreppslig förståelse symbolisera förhållanden i verklig-

heten, så att vi på olika sätt gemensamt kan tala om dem. 

 Den tredje är att kunna lösa problem med sin matematiskt begreppsliga kunskap, 

vilket är snarligt att skaffa sig argument eller göra påstående. 

 

Utifrån ovanstående citat är det den första punkten som är mest intressant, att eleverna enligt 

Stendrup måste lära sig och förstå de matematiska begreppen för att kunna lära sig ett mate-

matiskt tänkande.  
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3.6 Sammanfattning av tidigare forskning 
Sydafrika har en språkproblematik som bottnar i att det finns elva olika officiella språk men 

att undervisningen bedrivs på engelska eller afrikaans. Detta har medfört att lärarna växlar 

mellan undervisningsspråket och elevernas modersmål i de fall som läraren talar samma mo-

dersmål som eleverna. Tidigare forskning bland sydafrikanska elever har visat att de som får 

begrepp förklarade både på sitt modersmål och på undervisningsspråket, engelska, utvecklar 

en bättre förståelse för begreppen, men samtidigt att det finns en konflikt inom skolan där det 

från en annan studie visats sig att det finns lärare som är mer angelägna om att lära eleverna 

en god engelska på bekostnad av den matematiska förståelsen. Ytterligare en del i problema-

tiken är att matematiska begrepp inte finns tillgängliga på många av de afrikanska språken 

vilket medfört att undervisning på engelska eller afrikaans är nödvändig. 

 

I TIMSS från undersökningen som gjordes 2011 och som både Sverige och Sydafrika deltog i 

framgår det att det är en större andel av de sydafrikanska eleverna, procentuellt sett mot 

svenska elever, som aldrig pratar språket hemma som uppgifterna i TIMSS är skrivet på, det 

vill säga, undervisningsspråket.  

 

Ett formellt matematiskt språk är till stor del ett skriftligt språk med ett symbolspråk och sam-

tidigt ett ordfattigt språk, men som trots sin ordfattighet kan ge väldigt mycket matematisk 

information i en kort mening. Tidigare forskning visar också att eleverna måste gå igenom en 

översättningsprocess för att lära sig matematiken som ett språk. Elevens process börjar i det 

egna språket och leder succesivt över till det matematiska språket. Om eleverna ska vara 

hjälpta av lärarens undervisning, vilken betydelse har då lärarens matematiska språk för ele-

vernas lärande?  

 

Utifrån studiens syfte (s. 1) och ovanstående forskningsöversikt är frågeställningarna som 

kommer behandlas följande: 

1. Hur medvetna är svenska och sydafrikanska lärare om sitt matematiska språk? 

2. Hur ser svenska och sydafrikanska lärare på det matematiska språkets betydelse för 

elevers lärande inom matematiken? 

 

Rangordningen av dessa frågeställningar har som syfte att den första frågeställningen ska ge 

en grundläggande bild av lärarnas medvetenhet om det matematiska språket. Detta ligger se-
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dan som en grund för vidare resonemang av det matematiska språkets betydelse för elevernas 

lärande.  
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4. Metod 

4.1 Val av metod 
Den undersökningsmetod som valdes för examensarbetet är en strukturerad intervjumetod 

med fasta frågeområden och fasta frågor som beskrivs av Johannson och Svedner (2006). Va-

let att intervjua lärarna utifrån fasta frågeområden baseras på de frågeställningar som exa-

mensarbetet behandlat. Då det är lärarnas egna upplevelser och tankar som är de viktiga de-

larna inom respektive frågeställning är det viktigt att läraren själv får berätta utifrån sitt egna 

perspektiv genom intervjuer som även har kunnat jämföras. För att utifrån observationer nå 

svar på frågeställningar hade observationer troligen under en lång tidsperiod hos varje lärare 

varit nödvändigt. Detta var utifrån examensarbetets tidsram inte möjligt att genomföra. Alla 

intervjuer har spelats in för att senare transkriberas och bearbetas i analysen.  

 

4.2 Urval 
Intervjuerna har genomförts på två gymnasieskolor i södra delen av Sverige och på två skolor 

i en svart kåkstad i Sydafrika som undervisar årskurserna 8-12 där årskurserna 10-12 motsva-

rar det svenska gymnasiet, de sydafrikanska skolorna har sedan tidigare kontakt med Sverige 

och utifrån ett tidstajt schema var det inte möjligt att besöka några andra skolor. Totalt sett 

blev 12 lärare intervjuade. Alla lärare var verksamma matematiklärare på sina respektive sko-

lor. Inför intervjuerna togs det inte hänsyn till lärarens kön, ålder eller hudfärg utan de lärare 

som ställde upp för intervju vid förfrågan blev intervjuade.  

 

4.3 Intervjuguide 
Lärarna har fått besvara tre bakgrundsfrågor innan själva intervjufrågorna. I bakgrundsfrå-

gorna har lärarna svarat på hur många år som de har studerat matematik på universitet eller 

college, hur många år som de arbetat som verksam lärare samt vilken typ av elevgrupper som 

läraren undervisar i. Denna bakgrundsinformation är intressant för att se om det finns skillna-

der mellan lärarnas bakgrunder och klasser som de undervisar i. 

 

Det är sannolikt att de olika lärarna haft olika utbildningsbakgrunder innan de började arbeta 

som lärare, utifrån detta har det varit intressant att fråga lärarna om de under sin utbildning 

har diskuterat betydelsen av det matematiska språket och därifrån fått med sig att det är viktigt 

att lära eleverna ett matematiskt språk. Vilket även hör samman med om eleverna får vara 

med och diskutera under lektionerna och får förutsättningen för att praktisera språket verbalt. 
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För att få en inblick i hur lärarna själva är medvetna om sitt matematiska språk har lärarna 

direkt tillfrågats om de själva är medvetna om sitt språkbruk i undervisningssituationer. Lä-

rarna tillfrågades likaså om de anser att det egna språket påverkar elevernas inlärning, mot 

bakgrund av att eleverna har bättre förutsättningar för att ta till sig texter och förstå uppgifter 

om de har ett mer utveckalt matematiskt språk. 

 

4.4 Genomförande 

Lärarna kontaktades vid olika besök på skolorna och tider för intervjuerna bestämdes till-

sammans med lärarna. Lärarna fick i förväg veta vad examensarbetet handlar om och vad in-

tervjun skulle behandla. Utgångspunkten för intervjuerna var att intervjua läraren ostört i ett 

rum utan andra personer närvarande än intervjuaren och den intervjuade. Denna metod funge-

rade i Sverige men var svårare att få fungerande i Sydafrika där det under vissa intervjuer 

kom in lärare eller elever och avbröt. Att intervjua en lärare tog mellan 5-10 minuter, under 

intervjun fördes anteckningar och allt spelades också in för att senare transkriberas för att lät-

tare kunna analyseras. Jag som intervjuaren utgick från samma grundfrågor med variationer 

på följdfrågor beroende av den intervjuades svar. Intervjuerna utgick från samma grundfrågor 

i båda länderna, med den skillnaden att frågorna för de sydafrikanska intervjuerna översattes 

till engelska, och att intervjuerna med lärarna i Sydafrika genomfördes på engelska. Det är 

värt att notera att engelska inte är modersmålet för de intervjuade lärarna i Sydafrika och för 

mig som intervjuare. Engelska var andra- eller tredjespråket för några av dem vilket innebar 

att det ibland under intervjuerna blev missförstånd och att flera frågor fick upprepas och för-

tydligas under intervjuerna.  

 

4.5 Analys 

Analysmetoden som använts i examensarbetet är en kategorisering av en grupp individer, 

denna analysmetod går ut på att gruppera de intervjuade i olika kategorier utifrån deras svar 

(Johansson & Svedner, 2006). Alla intervjuer transkriberades i sina helheter för att enklare 

kunna urskilja lärarnas svar på de olika frågorna. Var och en av intervjuerna lästes flera 

gånger och intervjuerna lästes även frågvis för att kunna jämföra svaren från lärarna med 

varandra. För varje fråga användes olika färgpennor för att lättare identifiera vilka frågor och 

teman som hörde ihop. Intervjuresultaten redovisas tematiskt utifrån de olika frågeområdena 

där lärare av samma åsikt har grupperats tillsammans men även specifika lärares svar lyfts 

fram för att förtydliga olika förhållningssätt. 
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4.6 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten är mätnoggrannheten i de intervjuer som genomförts (Johansson & Svedner, 

2006). Intervjuerna genomfördes utifrån samma mönster i så hög utsträckning som möjligt för 

att resultaten skulle vara jämförbara utifrån samma grunder, även intervjufrågorna har ställts 

på samma sätt i den utsträckning som det har varit möjligt, bortsett från de sydafrikanska in-

tervjuerna där frågorna blev omformulerade för förtydligande. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades kort efter genomförandet, då det framförallt i de sydarikanska intervjuerna 

fanns störande ljud och engelskan stundtals är svår att förstå. Genomgående under alla inter-

vjuer fördes stödanteckningar som stöd till transkriberingarna för att ihop med det inspelade 

materialet ge bästa möjliga reliabilitet. 

 

Validiten är hur sann bild av undersökningsområdet som resultaten har gett (Johansson & 

Svedner, 2006). Vid konstruktionen av intervjufrågorna, under intervjuerna och under ana-

lysen har frågeställningarna och syftet funnits med som stöd för att hålla en linje genom arbe-

tet. Då det är lärarnas medvetenhet kring sitt språk som undersökts är det svårt att säga hur 

hög validiteten är i denna undersökning eftersom det enbart är lärarnas egna ord som finns 

som resultat. De språkliga problemen och störande moment som fanns i några utav intervjuer-

na kan även de påverka resultatens validitet. Språkproblemen och det faktum att engelska inte 

är förstaspråket för de intervjuade läraren kan medfört att de sydafrikanska lärarna uppfattat 

och tolkat frågorna på andra sätt än vad de svenska lärarna har gjort. Även om samma frågor 

har ställts till alla deltagande lärare, är det troligt att de sydafrikanska lärarna har tolkat frå-

gorna och svarat utifrån de språkproblem som de själva har eller som finns i arbetet. Vilket i 

praktiken kan ha inneburit att de svenska och de sydafrikanska lärarna besvarat intervjufrå-

gorna utifrån skilda förutsättningar och med olika tolkningar av frågorna. Elever som varit i 

närheten under intervjuerna kan påverkat lärarnas svar och svaret kan från lärarens sida av-

vika från sanningen. Detta kan vara på grund av att läraren känt att svaret behövdes övervägas 

då personer i omgivningen kan ha lyssnat. Resultaten ger inte någon generalisering av lärares 

medvetenhet och användning av ett matematiskt språk utan enbart de enskilda lärarnas med-

vetenhet och användning.  

 

4.7 Etiska överväganden 

De etiska överväganden som gjordes i samband med intervjuerna är i riktning med Veten-

skapsrådets (2002) forskningsetiska principer. De principer hänsyn togs till var följande: in-

formation, samtycke, konfidentiellitet och nyttjande. Informationskravet berör all information 
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som kan vara relevant för den intervjuade att känna till om intervjun och undersökningen i 

förhand. Samtyckekravet innehåller informationen om den intervjuades delaktighet i under-

sökningen. Uppgifter kring den intervjuades namn, arbetsplats etc. ligger under konfidentielli-

tetskravet. Den sista forskningsetiska principen är nyttjandekravet som innehåller informat-

ionen kring vad data insamlad i undersökningen får användas till och hur informationen 

kommer att användas i undersökningen samt vad som sker med insamlat material då under-

sökningen är färdig. 

 

Innan intervjuerna påbörjades informerades lärarna om vad examensarbetet handlar om i stora 

drag, att det kommer vara en jämförande studie mellan Sverige och Sydafrika om hur mate-

matiklärare är medvetna om sitt egna språk och deras syn på betydelsen av det matematiska 

språket. Lärarna informerades om att deltagande var helt frivilligt och att de när som helst fick 

avbryta intervjun utan några påföljder, den förväntade tiden för en intervju, att intervjuerna är 

konfidentiella och att allt material enbart kommer användas i detta examensarbete. Innan in-

tervjuerna påbörjades tillfrågades den aktuella läraren om det var godkänt att intervjun spela-

des in för att användas i analysen.  
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5. Resultat 

5.1 Bakgrundsinformation om deltagande lärare och skolor 
De olika skolorna kommer hädanefter att kallas för skola A, B, C och D. Lärarna som blivit 

intervjuade kommer hädanefter att benämnas med skolans namn och en siffra. Skolorna i 

Sydafrika undervisar klasserna 8-12 där klasserna 10-12 motsvarar de svenska klasserna 1-3 

på gymnasiet. Både i Sydafrika och i Sverige får eleverna under år 9 göra ett val för vad de 

vill läsa under de sista tre åren.
1
 

Tabell 1. Bakgrundsinformation om skolorna och lärarna 

Lärare  Antal år av matematikstudier på 

universitet/högskola eller liknande. 

Antal år i yrket. Typ av klasser. 

Sverige 
Skola A: större gymnasieskola med både studie- och yrkesförberedande program. 

A1 1,5  8,5  NV, TE 

A2 1,5  3,5  BF, OP, IP 

A3 4  4 Blandat, resursmatte 

Skola B: mindre gymnasieskola med enbart yrkesförberedande program. 

B1 1,5 8 BF 

B2 1,5 18 Yrkesprogram 

B3 1,5 0,5 Blandat, resursmatte 

Sydafrika 

Skola C: mellanstor skola med Sydafrikas motsvarighet till högstadiet och gymnasiet. 

C1 4 6 Åk. 11 och 12, Math 

Lit. 

C2 3 22 Åk. 9, Math Lit. 

C3 3 21 Åk. 8-12, Math Lit. 

C4 3 14 Åk. 8-12, Math 

C5 3 10 Åk. 9-11, Math 

Skola D: större skola med Sydafrikas motsvarighet till högstadiet och gymnasiet. 

D1 4 19 Åk. 10-12 Math Lit. 

  

                                                 
1
 I Sydafrika har de två olika typer utav matematik mellan årskurserna 8-12. Den ena typen kallar de för Mathematical Lite-

racy (kommer att använda förkortningen Math Lit. hädanefter) och den andra för Mathematics (förkortas Math). Skillnaden 

mellan dem är följande: Math Lit. är mer grundläggande matematik som är mer riktad för att kunna användas i ett framtida 

yrkesliv eller i vardagslivet och Math är mer ren matematik för att förbereda för vidare studier på universitet eller college, 

denna matematikkurs är inte lika inriktat mot praktisk användning som Math Lit..  
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5.2 Resultat  

5.2.1 Medvetenhet kring det matematiska språket  

Utifrån resultaten framgår det att alla lärare säger sig vara medvetna om hur de själva brukar 

det matematiska språket i undervisningen, utifrån den undervisning som de bedriver. Det 

framgår i intervjuerna likaså vilket ställningstagande som varje enskild lärare tagit kring ut-

sträckning som de använder sig av matematiskt korrekt terminologi i undervisningen. Från 

resultaten går det inte att se om det finns någon skillnad mellan de olika lärarna beroende av 

vilket land som de arbetar i, utan alla lärare verkar medvetet ha gjort sitt val om hur de använ-

der sig av språket baserat på de klasser som de undervisar i för tillfället. Några av de sydafri-

kanska lärarna påpekar språksituationen som i deras undervisning med att det inte är moders-

målet som de undervisar på och att detta påverkar undervisningssituationen. Problemet med 

att undervisa på elevernas modersmål framgår i en intervju där det framkommer att elevernas 

modersmål inte är lämpat att undervisa matematik på då matematiska termer och begrepp inte 

existerar på detta språk. De lärare som har samma modersmål som eleverna är medvetna om 

vilka brister som modersmålet har och är medvetna om varför de behöver genomföra under-

visningen på engelska. 

 

Några av lärarnas svar är följande: Lärare A1och A3 är de lärare som själva tänker mycket på 

språket och på vilken terminologi som är den korrekta i olika sammanhang, lärare A1 säger 

”[…] ibland kan jag komma till situationer där jag funderar själv på vad det heter”. Lärare B2 

säger att det matematiska språk som används i klassrummet inte är samma språk som används 

vid möten med lärarkollegor. Lärare B3 säger att det är en konstant självanalys av sig själv 

och det språk som används i klassrummet för att se vad som fungerar, om eleverna förstår det 

som sägs och att centrala matematiska begrepp behandlas under lektionstid. I jämförelse med 

lärarna ovan som anser att ett korrekt språk är viktigt för eleverna anser tre lärare (A2, B1 från 

Sverige och D1 från Sydafrika) att användningen av ett matematiskt korrekt språk inte är det 

viktigaste i undervisningen. Lärare C5 säger att problemet även är att det finns många inter-

nationella termer inom matematiken som skulle behövas översättas framförallt till xhosa. 

 

5.2.2 Elevernas lärande och kommunikation  

Lärarna på de olika skolorna, oavsett land, tycker att det matematiska språket mer eller 

mindre är viktigt för elevernas matematiska lärande. De lärare som anser att det är viktigt att 

använda till störst del matematisk korrekt terminologi i undervisningen motiverar det med att 

det är viktigt för eleverna att utveckla sitt matematiska språk för att kunna arbeta självstän-
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digt, vara delaktiga i diskussioner på ett fungerande sätt och för att eleverna ska ha förutsätt-

ningarna för att kunna följa genomgångar på ett bra sätt. Att eleverna även ska ha möjlighet 

att förstå instruktioner i examinationer lyfts fram som ett argument för att använda matema-

tisk terminologi i undervisningen. Lärarna som är av motsatt åsikt, att det inte underlättar för 

eleverna om läraren använder korrekt terminologi, motiverar detta med att många elever har 

så stora kunskapsbrister inom matematiken att användningen av matematisk korrekt termino-

logi och ett matematiskt språk inte skulle hjälpa eleverna utan försvårar ännu mer för dem och 

bli ytterligare ett orosmoment för eleverna. Flera av lärarna som anser att terminologin är vik-

tig, inklusive en lärare som är av motsatt åsikt, påpekar att det är viktigt att förklara begrepp 

och termer som eleverna inte förstår för att eleverna ska förstå och kunna använda begreppen i 

framtiden. Bland lärarna finns även förhållningssättet att det är viktigare för de elever som 

kommer att studera matematik inom högre utbildningar att de har med sig ett fungerande ma-

tematiskt språk. 

 

Det finns delade åsikter bland lärarna kring vilken utsträckning som eleverna ska vara med 

och är med i diskussioner under lektionerna. Lärarna är uppdelade i tre grupper utefter sina 

åsikter kring eleverna och diskussioner. En del av lärarna anser att det i klassrummet före-

kommer många diskussioner kring matematiken och några av lärarna utnyttjar dessa diskuss-

ioner även till att få feedback från eleverna på vad som är svårt och vad som går bra i under-

visningen. Några av lärarna anser att eleverna lär sig mer av en lärarledd undervisning med 

många genomgångar och tavleundervisning, inte genom att vara med och diskutera det mate-

matiska innehållet under lektionerna. Motiveringen till denna undervisningsmetod är bland 

annat att det är många elever som inte klarar av att arbeta självständigt vilket resulterat i detta 

arbetssätt.  

 

Lärare A2 nämnde att det i nya ämnesplanen är tydligare kring vikten av att eleverna får med 

sig en begreppsförståelse och att den hör samman med ordförståelsen. I övrigt var det ingen 

av de andra lärare som nämnde läro- eller ämnesplanen under intervjuerna. Några av de andra 

lärarnas svar under intervjuerna är bland annat: lärare B2s åsikt kring hur terminologin an-

vänds i undervisningen: 

[…]tror inte på det där om att sitta med lexikon att addition är… utan det är när jag an-

vänder det i verkligheten och jag använder begreppen som de kan förstå vad det är och 

själva kanske kan använda det […].  
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Lärarna C4 och C5 menar att det matematiska språket är ett vetenskapligt språk med egna 

termer och begrepp och att detta motiverar användandet av matematiken som språk. Lärare 

D1 säger ”[…]it’s such a big gap that I got to fill full in the years that I have them.” och där-

för är det omöjligt att använda korrekt terminologi i undervisningen och följaktligen används 

ett mer vardagsspråk för att alla elever ska ha förutsättningen att följa undervisningen, detta är 

även en motivering till att bedriva undervisningen i helklass vid tavlan.  

 

Av de tolv intervjuade lärarna är det enbart två av lärarna (A3 och B2) som framhöll att det 

viktigaste är att få eleverna att våga diskutera under matematiklektionerna, de menar att det 

finns väldigt många elever som är rädda för att prata om matematik vilket innebär att det 

första steget är att få eleverna att börja våga prata och diskutera kring matematiken utan att 

känna kravet på att använda ett korrekt språk. Ett mer matematiskt korrekt språk kan eleverna 

sedan tillägna sig succesivt på lektionerna och under diskussionerna. Lärare A1 säger att det 

inte går att utgå ifrån att alla elever har med sig ett matematiskt språk från de tidigare årskur-

serna utan att begrepp och termer kontinuerligt behöver förklaras för eleverna. 

 

5.2.3 Betydelsen av språket under utbildningen 

Hur svårigheter och betydelsen av matematiken som språk och terminologin har diskuterats 

under lärarnas utbildning varierade mellan de olika lärarna, och det syns även en viss skillnad 

mellan länderna. Merparten av de lärare som är verksamma i Sverige är av åsikten att det i 

alla fall någon gång under utbildningen har pratats om matematiken som språk. Bland de lä-

rare som är verksamma i Sydafrika finns det delade åsikter kring hur det matematiska språket 

har behandlats under utbildningen. Utav de lärare som anser att betydelsen av språket har dis-

kuterats är det enbart tre lärare som är av åsikten att det diskuterades i stor utsträckning i ut-

bildningen, en av de svenska lärarna och två av de sydafrikanska. Övriga lärare är mer av 

åsikten att problematiken med det matematiska språket mest har nämnts som en liten del i 

didaktikundervisningen. En av de lärare, lärare B2, som anser att ämnet behandlats säger även 

att ”[…] plus att man tittade rätt ofta på hur andra mattelärare som man haft gör på universite-

tet ibland”.   
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5.3 Resultatsammanfattning 
Alla lärare säger att de är medvetna om sitt matematiska språk och även hur de använder sig 

av språket i undervisningen. Bland lärarna finns det delade åsikter kring hur viktig de tror att 

den matematiska terminologin är för elevernas lärande av matematiken. Merparten av lärarna 

anser att det är viktigt för elevernas lärande att de kan behärska den matematiska terminologin 

samtidigt som resterande lärare anser att användningen av ett korrekt matematiskt språk skulle 

försvåra elevernas lärande då eleverna inte har tillräckliga förkunskaper. Fyra av de intervju-

ade lärarna tycker att de under sin utbildning inte pratat om det matematiska språkets bety-

delse, övriga lärare anser i olika utsträckningar att språket har berörts under utbildningen. I 

vilken utsträckning som eleverna får vara med och diskutera under lektionstid varierar mellan 

de olika lärarna. Vissa av lärarna menar att det är viktigt att eleverna är aktiva och är med och 

diskuterar under lektionerna, baserat på att de som lärare använder denna diskussion som 

feedback för att veta vad eleverna tagit med sig från undervisningen. 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion  
Den metod som användes för intervjuerna var en strukturerad intervjumetod med fasta fråge-

områden. Utifrån att lärarna har besvarat samma frågor har det varit möjligt att jämföra lärar-

nas svar med varandra. En svårighet med att använda denna metod var att merparten av lärar-

na i Sydafrika hade svårt att i vissa frågor förstå kärnan i frågan, vilket medförde att frågorna 

förtydligades och omformulerades under intervjuernas gång för att den intervjuade skulle för-

stå vad frågorna handlade om. I några av de sydafrikanska intervjuerna förekom det stör-

ningsmoment, detta kan resulterat i att den intervjuade läraren tappat tråden i intervjun och 

även om jag som intervjuare har försökt få läraren tillbaka till där intervjun var innan avbrot-

tet har det varit svårt att få läraren uttrycka sig mer inom frågan. Dessa avbrott kan med andra 

ord påverkat den intervjuade lärarens svar och utförlighet i svaren, som likaså kan blivit på-

verkade av de språkliga problem som fanns under vissa intervjuer. Som en följd av att vissa 

frågor fått förtydligas kan detta påverkat lärarnas svar då de kan ha känts sig osäkra på vad de 

egentligen ska svara och osäkra på om de verkligen förstått frågan.  

 

Utifrån att en kategoriserande analysmetod använts har det varit möjligt att se om flera lärare 

delat synsätt inom olika områden och likaså hur olika lärargrupper skiljer sig åt. Genom att 

kategorisera lärarna utifrån sina uppfattningar blev det även synligt om sydafrikanska och 

svenska lärare delade uppfattning eller om de hade olika uppfattningar inom temat. Analys-

metoden som baserades på att markera text som hade samma tema i de olika intervjuerna fun-

gerade som tänkt. Genom att alla intervjuer har lästs igenom flera gånger har olika resultat 

från lärarna varit möjligt att placera under lämpligt tema i resultatdelen, samt att det varit möj-

ligt att jämföra vad de olika lärarna har svarat under en fråga. 

 

Bland de sydafrikanska resultaten kan det finnas en viss risk för att de intervjuade lärarna till 

viss del svarat det som de tror att jag som intervjuare vill höra och inte hur de egentligen un-

dervisar eller sina personliga åsikter inom frågorna. Utöver detta finns det även en viss möj-

lighet till att de sydafrikanska lärarna inte definierar diskussion på samma sätt som de svenska 

lärarna, utan att sydafrikanerna med diskussion menar att det finns en dialog i klassrummet. 

Utifrån de erfarenheter jag gjorde under min tid i Sydafrika på de olika skolorna var att lärar-

na under de lektioner som jag var med på hade mer föreläsningslektioner än diskussionslekt-

ioner. Anledningarna till detta kan självfallet vara flera, dels var det i slutet av läsåret och 
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flertalet av eleverna inte kom till skolan utan stannade hemma och studerade för examenspro-

ven. Det kan även vara så att lärarna ville visa på den matematiska kunskap som de besitter 

när jag var där och baserat på detta hade lektioner som var mer föreläsande. Om inte jag hade 

varit i klassrummet finns möjligheten att eleverna hade varit mer delaktiga i lektionen och det 

hade varit mer dialoger i klassrummet. Orsaken till att jag upplevde en annan undervisning än 

den som några av lärarna i intervjun pratade om kan med andra ord vara en direkt följd av att 

jag var med under lektionstid och att lärarna ville visa vad de själva kan. 

 

Medvetenhet kan av olika lärare definieras på olika sätt. En lärare kan säga sig vara medveten 

om matematikens språk och med det mena att han/hon bara tänker på språket då och då, sam-

tidigt som en annan lärare kanske tänker på språket under varje lektion. Detta innebär att re-

sultaten kan ha blivit annorlunda om jag som intervjuare bestämt ett tidsintervall inom vad 

lärarna ska ha tänkt på språket under lektionstid för att räkna det som att vara medveten. Uti-

från detta går det att konstatera att bland resultaten kan finnas lärare som besvarat frågorna 

utifrån skilda definitioner och därmed kanske inte ett helt rättvisande resultat.  

 

6.2 Resultatdiskussion  

6.2.1 Medvetenheten om det matematiska språket 

Baserat på de språkliga problem som Sydafrika befinner sig i och som troligen påverkar de 

sydafrikanska lärarna om att bli medvetna om det matematiska språket på andra grunder än de 

svenska lärarna. Det är sannolikt att jämförelsen mellan resultaten från de båda länderna inte 

går att genomföra rakt av, utan att man måste ha med sig de olika förutsättningarna som lärar-

na ställs inför i klassrummet vid en jämförelse i resultaten.   

 

De sydafrikanska lärarna brottas dagligen med den språksituation som de befinner sig i, detta 

kan medföra att dessa lärare blir mer medvetna om vad de säger och hur de använder sig av 

terminologin utifrån att de själva eller att deras elever har problem med undervisningsspråket. 

Utifrån att undervisningen inte är på modersmålet är det sannolikt att de sydafrikanska lärarna 

tänker mer på hur de använder språket då det kanske inte kommer lika naturligt för dem som 

det kanske gjort på modersmålet. De svenska lärarna som intervjuats undervisar på sitt mo-

dersmål, och en övervägande del av eleverna har undervisningsspråket som modersmål. Att 

lärarna undervisar på sitt modersmål kan innebära att istället för att fokusera på att använda 

sig av rätt ord och det talade språket ex. engelska, kan fokusera mer på precis vilka ord de 
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använder och nyanser av hur matematiken uttrycks i språket. Vad som däremot är gemensamt 

för alla lärare oavsett språk som det undervisas på är att man behöver vara medveten om att 

som vuxen har man naturligt ett rikare och mer nyanserat ordförråd än vad eleverna har och 

att språket måste anpassas till varje undervisningssituation som läraren befinner sig i. 

 

6.2.2 Språkproblematiken inom skolan 

Språkproblematiken som finns inom Sydafrika påverkar lärarna i det dagliga arbetet och li-

kaså påverkas intervjuresultaten av denna problematik, då lärarna är en del av problematiken. 

På de skolor som finns med i undersökningen har varken elever eller lärare engelska som mo-

dersmål, men undervisningen bedrivs på engelska och allt undervisningsmaterial är på eng-

elska. Bland annat som Setati m.fl. (2009) skriver innebär detta en stor utmaning för både 

lärarna och eleverna. För eleverna och lärarna är engelskan andra- eller tredjespråket som de 

talar. Eleverna håller fortfarande på att lära sig engelska parallellt med att de har övrig under-

visning på engelska och som Setati m.fl. påpekar (2009) innebär detta att alla lärare även un-

dervisar eleverna i engelska, även matematiklärarna får som uppgift att undervisa eleverna i 

engelska samtidigt som de undervisar i matematik. Som Adler och Setati (2000) skriver väx-

lar lärare som har möjligheten till det mellan elevernas modersmål och engelskan under lekt-

ionernas gång. En del av eleverna till de lärare som jag har intervjuat har möjligheten att få 

begrepp i matematiken förklarade på sitt modersmål i de fall som läraren har samma moders-

mål. De lärare som har denna möjlighet använder sig av modersmålet för att förtydliga be-

grepp för eleverna men en av de intervjuade lärarna nämner även att det är problematiskt ef-

tersom alla termer inte finns på xhosa. Vilket innebär att delar av undervisningen inte kan 

bedrivas på modersmålet utan måste bedrivas på i detta fall engelska för att eleverna ska få 

med sig termerna. Lärare som inte har denna möjlighet säger att det ibland vore bra att kunna 

prata med eleverna på deras modersmål, för att kunna förtydliga och ge extra förklaringar. Det 

är intressant att det enbart var de sydafrikanska lärarna som sa att det ibland vore bra att 

kunna tala samma modersmål som eleverna. Även de svenska lärarna undervisade elever som 

hade ett annat modersmål än svenska, men dessa lärare nämnde inte att det vore bra att kunna 

tala med eleverna på deras modersmål i undervisningssyfte. Många elever uppskattar nog om 

de får möjligheten att höra förklaringar på sitt modersmål, och som Botes och Mji (2010) 

skriver, de elever som får möjligheten till begreppsförklaringar även på sitt modersmål ut-

vecklar en bättre begreppsförståelse på undervisningsspråket. Setati m.fl. (2009) är inne på 

samma spår när de skriver att elevernas resultat är starkt beroende av om de kan få stöd på sitt 

modersmål. De lärare som däremot inte talar elevernas modersmål fick inget extra stöd från 
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en lärare som talar modersmålet, utan dessa elever fick enbart undervisning på engelska. Att 

ge eleverna stöd på modersmålet är något som även tillämpas i viss mån i de svenska skolorna 

med extralärare som kan ge eleverna stödundervisning på modersmålet. Men även detta är 

väldigt beroende av skolornas resurser och av mina erfarenheter mer vanligt på grundskolan 

jämfört med gymnasiet. Personligen anser jag att det är viktigt att kunna ge eleverna stöd på 

deras modersmål om det finns möjlighet till detta, även om eleven förstår mycket på under-

visningsspråket kan det behövas en förklaring på modersmålet för att få den sista biten att 

lossna till en ”aha-upplevelse”.  

 

Adler och Setati (2000) framhåller även att lärare växlar mellan det formella och det vardag-

liga språket under lektionerna, och av vad som framkommit från resultaten gäller denna väx-

ling både svenska och sydafrikanska lärare. I vilken grad som de intervjuade lärarna väljer att 

använda sig av det mer informella språket är individuellt och jag antar att detta även växlar 

mellan vilken typ av elevgrupp som läraren undervisar i. Den grad som lärarna använder sig 

av ett vardagsspråk kan även komma ifrån i vilken utsträckning som de själva är vana att ar-

beta och höra den matematiska terminologin. Om man från början redan är van att arbeta med 

terminologin kan jag tänka mig att man som lärare är mer benägen att använda den i under-

visningen till skillnad om man är mer van att höra och använda ett mer vardagsspråk. Även 

om det är viktigt att eleverna får med sig ett fungerande matematiskt språk för framtida bruk 

är det lika viktigt att eleverna förstår den matematik som de arbetar med för tillfället och till 

detta kan det krävas att läraren växlar över till ett vardagsspråk för att ge eleverna en förstå-

else för matematiken.  

 

Jag förmodar att de elever som hemma talar undervisningsspråket har bättre förutsättningar 

för att ta till sig matematiska termer på samma språk än de elever som får termerna presente-

rade på ett språk som de vanligen inte talar. Den andelen av eleverna som inte talar undervis-

ningsspråket hemma utan kanske enbart i skolan får två språk samtidigt att arbeta med, dels 

undervisningsspråket där eleven redan kan ha svårt att förstå det vardagliga talet och att följa 

undervisningen, men även det matematiska språket som är specifikt och där det ofta är svårt 

att förstå begrepp och termer första gångerna som de presenteras. De elever som talar under-

visningsspråket i hemmet har troligen under lektionstid enbart ett språk som kan innebära mer 

problem för dem, genom att de antagligen inte har problem med att förstå undervisningssprå-

ket. Detta kan innebära att det finns elever som kan utföra beräkningar i matematiken men 
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som får problem med problemlösningsuppgifter och förklara arbetet som de gör genom munt-

ligt eller skriftligt språk.  

 

6.2.3 Språket för elevernas lärande 

Det jag har upplevt under min utbildning och i den undervisning som jag bedrivit är att många 

elever/studenter inte har med sig tillräckliga matematikkunskaper från tidigare skolgång, och 

likaledes bristande kunskaper om matematiska begrepp. Det blir då bekymmersamt dels för 

eleverna om läraren enbart använder ett matematiskt språk och dels för läraren om eleverna 

inte förstår genomgångar och kan ta till sig informationen på lektionerna. Att kunna avväga 

när man ska gå över till vardagsspråket i undervisningen blir viktigt för att undervisningen ska 

bli så givande som möjligt för eleverna, och även för de elever/lärare som talar ett annat mo-

dersmål att veta när det är lämpligt att växla över till modersmålet för förtydliganden.  Person-

ligen anser jag inte att det är att hjälpa eleverna om man undviker de matematiska termerna i 

det långa loppet, utan att vi som lärare försvårar för våra elever om vi inte låter dem få ta del 

av det matematiska språket. Dels kommer alla elever behöva skriva nationella prov, både i 

Sydafrika och i Sverige och dessa examinationer är skrivna med ett matematiskt språk dels för 

att våra elever ska förstå problem och uppgifter i dessa examinationer måste de inför examin-

ationerna haft förutsättningen att bekanta sig med det matematiska språket. Många av elever-

na kommer även gå vidare till högre studier, vilket även några av lärarna nämner som skäl för 

att använda ett matematiskt språk i undervisningen. Vi som lärare kan inte säga om dessa stu-

dier inbegriper matematik eller inte, där lärare kommer att använda sig av ett matematiskt 

språk. Om alla matematiklärare redan från början använder ett matematiskt språk och eleverna 

succesivt får lära sig använda det matematiska språket, kommer troligvis betydligt fler elever 

få det enklare att klara matematiken. 

 

Några av lärarna anser det svårt att bedriva någon annan undervisning än lärarledda genom-

gångar, samtidigt anser två av dem (C2 och C3) att det är viktigt att eleverna kan använda sig 

av ett matematiskt språk. Dessa lärare som med sitt arbetssätt har många genomgångar har 

möjligheten att använda sig av ett konsekvent matematiskt språk med eleverna och ge elever-

na förutsättningarna för att lära sig matematiska begrepp och vad begreppen betyder genom 

att själva använda dem i sin undervisning. Det dilemma som jag kan se lärare C2 och C3 

hamna i är att de använder sig av ett matematiskt språk och anser att det är viktigt att eleverna 

kan hantera språket för examinationer och liknande, men att det är få tillfällen i undervisning-
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en som eleverna ges möjlighet att själva praktisera det matematiska språket muntligt. Under-

visning som är till stor del lärarledd förutsätter att läraren vet när det är läge att växla mellan 

ett korrekt matematiskt språk och ett vardagsspråk och även kanske mellan att växla mellan 

undervisningsspråk och modersmålet.  

 

Jag tror för att eleverna ska ha möjligheten att själva kunna använda sig av ett matematiskt 

språk måste de få förutsättningar att själva använda språket. För att begrepp och termer ska bli 

en naturlig del i elevernas ordförråd måste eleverna själva få använda sig av och utforska 

språket. Att enbart få höra språket från någon annan är inte tillräckligt för att själv kunna an-

vända det inom rätt sammanhang. För att eleverna ska få möjlighet att behärska flera olika 

representationer av ett begrepp måste eleverna få möta begrepp från flera olika synvinklar på 

lektionstid, vilket innebär att läraren måste visa på olika representationer av begreppen. 

 

6.2.4 Språket i förhållande till styrdokumenten 

Det är intressant att se att det enbart är en av de intervjuade lärarna som nämner styrdokumen-

ten och att det i styrdokumenten står att det är viktigt att eleverna tillgodoser ett matematiskt 

språk och att de kan kommunicera med hjälp av det matematiska språket. Möjligheten finns 

att lärarna är medvetna om att språket nämns i styrdokumenten men att de av okända anled-

ningar valde att inte referera till styrdokumenten under intervjun, men möjligheten finns även 

att lärarna inte läst all inledning i styrdokumenten utan enbart delarna kring innehållen i kur-

serna och betygskriterierna. De syften och mål för matematiken som är med i styrdokumenten 

är med för att de har en viktig roll för matematiken och för elevernas lärande. Utifrån att både 

Sverige och Sydafrika har valt att skriva i sina respektive styrdokument att eleverna ska kunna 

kommunicera med ett matematiskt språk och eftersom det är styrdokumenten som lärare har 

till grund för det arbete som utförs, har vi som lärare i arbetsuppgift att se till att våra elever 

får de förutsättningar som behövs för att kunna utveckla sitt matematiska språk i enlighet med 

styrdokumenten.  

 

6.3 Sammanfattning av resultatdiskussionen 

Lärarna från Sverige och Sydafrika är troligen medvetna om det matematiska språket utifrån 

olika förutsättningar. De sydafrikanska lärarna arbetar dagligen med att undervisa på ett språk 

som inte är deras eller elevernas modersmål, vilket troligtvis innebär att de blir medvetna om 

terminologin på ett annat sätt jämfört med de svenska lärarna som undervisar på sitt moders-
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mål. Lärarna kan även ha olika definitioner för vad medveten betyder, från att bara tänka på 

uttryckssätten ibland till att tänka på det under varje lektion. 

 

Sydafrika brottas dagligen med en språkproblematik som består i att det finns elva officiella 

språk men att undervisningsspråken är afrikaans eller engelska som inte är modersmål för 

merparten av eleverna. Detta innebär att eleverna undervisas på ett språk som de lär sig paral-

lellt med övrig undervisning på detta språk. Detta har lett fram till som bland annat den tidi-

gare forskningen visat att lärare växlar över till modersmålet för att ge eleverna extra stöd och 

förklaringar på ett språk som de behärskar flytande. Förutsättningen för detta är att undervi-

sande lärare talar samma modersmål som eleverna. Att veta när det är tid för att växla över är 

ett övervägande som den undervisande läraren måste göra för att undervisningen ska bli gi-

vande för eleverna. En annan del av problematiken är att den matematiska terminologin inte 

finns på de afrikanska språken vilket lett till att undervisningen har varit på engelska eller 

afrikaans där begreppen finns.  

 

Alla elever kommer någon gång behöva skriva olika examinationer i matematiken som är 

skriva på ett matematiskt språk och som de då behöver kunna förstå. Om alla matematiklärare 

successivt skulle använda ett mer matematiskt språk redan från det att eleverna börjar studera 

matematik på grundskolan är det troligt att flera elever skulle ha det enklare att förstå mate-

matiken och att de kunskapsluckor som idag finns bland eleverna i Sverige och Sydafrika 

kanske skulle minska. 
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7. Slutsatser 
Den första frågeställningen som jag har arbetat utefter var hur medvetna svenska respektive 

sydafrikanska matematiklärare är om det egna matematiska språket. Resultatet utifrån de in-

tervjuer som gjorts är att alla de intervjuade lärarna säger sig vara medvetna om det matema-

tiska språket och även om hur de använder sig av det. Men det är sannolikt att lärarna är med-

vetna om det matematiska språket utifrån olika grunder. 

 

Den andra frågeställningen handlade om hur svenska och sydafrikanska lärare ser på det ma-

tematiska språkets betydelse för elevernas lärande inom matematiken. Resultatet från under-

sökningen visar att det bland lärarna finns två grupper, dels de lärare som anser att det är vik-

tigt att eleverna har och kan hantera det matematiska språket och dels de lärare som anser att 

det matematiska språket inte är lika viktigt för elevernas lärande. Det finns lärare från båda 

länderna inom de två grupperna, vilket medför att det inte är en uppfattning som lärarna har 

beroende av vilket land som de kommer ifrån. De lärare som är av åsikten att det matematiska 

språket är viktigt för elevernas lärande motiverar detta utifrån att eleverna behöver kunna be-

härska språket för att kunna förstå instruktioner och problem i läroböcker och på examinat-

ioner och för framtida studier. Den grupp av lärare som inte anser att språket är av samma vikt 

utan använder ett vardagligare språk har motiveringen att eleverna har så stora kunskapsluck-

or att användningen av ett matematiskt språk skulle innebära mer problem för eleverna än det 

skulle hjälpa dem. Den slutsats som jag har nått är att en kompromiss är nödvändigt. Som 

lärare måste man dels använda matematiskt korrekt terminologi för att eleverna ska få förut-

sättningen att lära sig språket, men även använda ett vardagligare språk i genomgångar och 

förklaringar för att eleverna ska förstå matematiken som de arbetar med och för att de ska få 

en förståelse för de matematiska begreppen. Det är även viktigt att om läraren har förutsätt-

ningar för det kunna stötta eleverna på deras modersmål om det inte är samma språk som 

undervisningsspråket.  
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8.  Förslag på fortsatt forskning 
Detta examensarbete har handlat om verksamma svenska och sydafrikanska lärares medve-

tenhet och användning av det matematiska språket. Det skulle också vara intressant att under-

söka studenters syn på det matematiska språket både inom enskilda länder men även mellan 

länderna. Att även undersöka hur lärare med olika utbildningar och hur lärare som arbetar 

med elever i olika åldrar använder sig utav det matematiska språket vore ett intressant område 

att undersöka. Genom att undersöka lärares förhållningssätt genom alla stadier i skolan kan 

möjligheten finnas att upptäcka om det finns olika förhållningssätt till språket mellan de lärare 

som undervisar de yngre eleverna och de lärare som undervisar de äldre eleverna. Ett annat 

angreppssätt på området är att undersöka elevernas syn på det matematiska språket och om 

eleverna anser att det matematiska språket är viktigt för deras lärande inom matematiken. Det 

vore även intressant att göra begreppsförståelsetest med både lärare och elever även här göra 

undersökningar inom de enskilda länderna men även mellan länderna.  
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Bilaga  

Intervjufrågor i Sverige 

Bakgrundsfrågor 

Hur många år har du studerat matematik på universitet eller liknande? 

Hur många år har du arbetat som lärare? 

Vilka typer av elevgrupper undervisar du i? 

Grundfrågor 

Talade ni om betydelsen av det matematiska språkets betydelse under din utbildning? 

Har ni många diskussioner i klassrummet eller arbetar eleverna mest med eget räknande? 

Är du medveten om ditt matematiska språk? 

Tror du att ditt matematiska språk påverkar elevernas lärande och förståelse? 

 

Intervjufrågor i Sydafrika 

Background questions 

How many years have you studied mathematics at the university or similar? 

For how many years have you worked as a math teacher? 

What kind of student groups are you teaching? 

Basic questions 

During your education, did you talk about the importance of the mathematical language? 

In your classroom, do you have many discussions with the learners or are they working on 

their own for the most time? 

Are you aware of your own mathematical language? 

Do you believe your mathematical language is important for the learners learning and under-

standing of mathematics?  

 

 

 

 


