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Matematik – när språket räknas 
En studie om barns/elevers begreppsuppfattning inom den grundläggande matematiken och 
pedagogers roll i detta 
2014     Antal sidor: 40 
_____________________________________________________________________________________ 
Studien syftar till att få en fördjupad  förståelse  av barns/elevers begreppsuppfattning, 

avseende den grundläggande matematiken med fokus på kommunikationens betydelse,  

särskilt  inom aritmetik och problemlösning. Studien syftar dessutom till att synliggöra några 

pedagogers arbetssätt samt att belysa kontextuella faktorer som kan påverka förutsättningar 

för begreppsinlärning. 

Genom  kvalitativa  halvstrukturerade intervjuer samlas källdata in, och med en sociokulturell 

teoriram analyseras resultatet. Tolv pedagoger, ett förskolebarn och tio elever i årskurs 1-4 

från fem olika skolor i samma kommun har ingått i studien. 

Resultatet visar att en medvetenhet om den språkliga dimensionens betydelse i grundläggande 

matematik finns hos de tillfrågade pedagogerna. Pedagogerna reflekterar över vidden av ord 

och begrepp som kan ställa till problem för barn/elever. Pedagoger och barn/elever uppfattar 

och förstår inte alltid grundläggande matematiska begrepp på samma sätt. Didaktiska 

strategier framkommer i arbetet med de grundläggande matematiska begreppen för att 

utveckla förståelse hos alla barn/elever. Pedagogerna lyfter fram kommunikation och 

resonemang och vikten av att barn/elever själva använder begrepp i samtalssituationer, medan 

barn/elever menar att det är pedagogen som står för pratet.  

Medvetenhet finns hos pedagogerna när det gäller språkförståelsens betydelse i matematik, 

men främst när det gäller ämnesspecifika ord. Inom matematiken har även många andra ord 

stor betydelse för förståelsen. Studien påvisar att det finns behov av en ökad medvetenhet om 

att matematik är ett skolämne där språket räknas!  

 

Nyckelord: matematiska begrepp, språksvårigheter, matematiksvårigheter, didaktik, 

kommunikation
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1 Inledning 

I OECD:s internationella studie PISA (Programme for International Student 

Assessment), där matematik var huvudämnet i undersökningen år 2012, visas 

oroväckande resultat för Sveriges del. I jämförelsen mellan PISA 2003 och PISA 2012 

syns en mycket negativ bild av hur svenska elevers prestation i matematik har 

utvecklats. Andelen lågpresterande elever har ökat, och andelen högpresterande har 

minskat (Skolverket, 2013c). Drygt 27 procent av de svenska eleverna nådde inte 

resultatmässigt upp till nivå 2, vilket enligt PISA ”utgör en basnivå för matematiskt 

kunnande”. Betydelsen av att ge alla elever kunskaper i den grundläggande 

matematiken i dagens samhälle beskrivs kortfattat i grundskolans läroplan: 

 

”Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta 

välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar 

möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.” (Skolverket, 

2011b, s 62) 

 

Förklaringar till den markanta försämringen i matematikkunnandet har diskuterats flitigt 

i massmedia, med förklaringar på organisationsnivå, men också på detaljnivå inne i 

klassrummet. I PISA 2012 syntes inte den beskrivna negativa trenden enbart i 

matematikämnet. Liknande nedslående resultat redovisas för läsförståelse och 

naturvetenskap (Skolverket, 2013a). Här kan alltså finnas gemensamma 

påverkansfaktorer för alla dessa tre ämnesområden, som utgör hinder i lärandet. En 

faktor som inte så ofta nämns i samband med matematikundervisning är den språkliga 

dimensionen av ämnet. Vukovic och Lesaux (2013) menar att den språkliga förmågan är 

nödvändig, inte bara för att förstå ord och begrepp. Den är också betydelsefull för att 

skapa meningsfullhet för matematiska aktiviteter.Tidiga språkliga erfarenheter är 

viktiga för  senare matematisk utveckling, oavsett vilken språklig bakgrund barnet har. 

Författarna förordar att flera studier i ämnet bör utföras, då det inte räcker med att 

konstatera att språket är en viktig faktor för den matematiska utvecklingen. Det behöver 

utvecklas en djupare förståelse för på vilket sätt språkliga erfarenheter påverkar 

uppfattningen av talsystemet och den matematiska förmågan (ibid.).  

I en förstudie inför denna studie genomfördes en enkätundersökning
1
. Pedagoger från 

                                                 

1
 INL1 SQA075 Sandberg respektive Söderlund (2013), Mälardalens högskola 
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förskola och upp till och med årskurs 5 ombads lista de tio ord som de ansåg vara de 

viktigaste orden för att nå grundläggande matematisk förståelse. De trettiotal pedagoger 

som deltog angav totalt över 100 ord. Trots prioritering visar förstudien att det är en stor 

mängd av ord och begrepp som pedagoger anser är viktiga att barn och elever är 

förtrogna med för att förstå den grundläggande matematiken. 

Författarna till denna studie har en erfarenhetsbakgrund inom förskola, förskoleklass 

och skola till och med årskurs 6. Med specialpedagogiska verksamhetsuppdrag inom 

grundskolan, har båda arbetat med att stödja elever i att utveckla grundläggande 

kunskaper i matematik och svenska. I mötet med elever i svårigheter, gällande både 

matematik och svenska, har båda författarna erfarenhetar av att den språkliga förståelsen 

har stor betydelse för skolframgång. I matematik finns många språkliga fällor vilket kan 

påverka resultat och måluppfyllelse. Att matematik handlar om att räkna vet alla, men 

hur ses den språkliga dimensionen av ämnet? Är matematik ett ämne där språket 

räknas? 

Med en problematisering kring språkets betydelse inom matematikämnet avser denna 

studie att undersöka hur pedagoger, barn och elever uppfattar och arbetar med ord och 

begrepp i den grundläggande matematikundervisningen.  

2 Bakgrund 

Här återges en kunskapsbakgrund, där styrdokument, tidigare empiriska studier, 

relevant litteratur och teoretisk ram presenteras. Komplexiteten i området, där de olika 

delarna begreppsuppfattning, didaktiska strategier och pedagogens kompetens ofta går i 

varandra, gör att det är svårt att urskilja tydliga skiljelinjer mellan områdets 

innehållsdelar. Detta medför att beskrivningar av liknande och angränsande ämnen kan 

förekomma under en och samma rubrik respektive under flera rubriker. En 

sammanfattning av bakgrunden ges i kapitel 2.5. 

2.1 Styrdokument 

Språkets betydelse inom ämnet matematik synliggörs i Skolverket läroplaner. Som 

strävansmål i förskolans läroplan (Skolverket, 2011a) skrivs att varje barn ska utveckla 

sin förmåga att ”urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och 

samband mellan begrepp” och att utveckla ”sin matematiska förmåga att föra och följa 

matematiska resonemang”. Detta följs upp i grundskolans läroplan (Skolverket, 2011b) 

där det i syftet för ämnet matematik bland annat skrivs att eleverna ska ”utveckla 
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förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp” och ”utveckla förmågan att 

argumentera logiskt och föra matematiska resonemang”. Grundskolans läroplan säger 

också att skolan ska ge eleverna en likvärdig utbildning med anpassning till varje elevs 

förutsättningar och behov. Undervisningen ska ”främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 

och kunskaper”. 

Skolverket har i sitt kommentarmaterial ”Få syn på språket” riktat sig till lärare i alla 

skolämnen och i alla skolformer. Där förtydligas att det språkliga perspektivet enligt 

styrdokumenten finns med i alla ämnen under hela skoltiden. Lärare i matematikämnet 

ska ha det i åtanke vid planering av undervisningen, och diskussion med kollegor nämns 

som en viktig del i utvecklandet av undervisningsformer.  

”Det räcker inte att öva ord och begrepp som är typiska för ämnet i arbetet 

med att utveckla elevens ämnesspecifika språk./…/ Ofta kan det i stället 

vara det faktum att helt vanliga, vardagliga ord används på olika sätt i 

olika ämnen som gör det svårt för eleven att förstå/…/Även så kallade 

homonymer, det vill säga ord som låter lika men har olika betydelse kan 

göra ett innehåll svårt att förstå. En elev som vet vad ordet volym betyder 

inom musikämnet kan få svårt att lösa en matematikuppgift där man ska 

räkna ut ett badkars volym.” (Skolverket, 2012a, s 19) 
 

2.2 Pedagogers didaktiska fortbildning  

Ett sätt att utveckla sin kompetens som pedagog är att tillsammans med andra 

pedagoger reflektera över sin egen, och att studera varandras, undervisning. Ticha & 

Hospesova (2006) skriver i sin studie om tjeckiska pedagogers kollegiala reflektioner 

hur både lärare och elever gagnas av detta. Pedagogerna fick bland annat en förändrad 

syn på sin roll i klassrummet, och ett ökat intresse för en djupare förståelse av hur 

eleverna uppfattar och förstår det matematiska innehållet. Eleverna märkte av denna 

kompetenshöjning på så vis att lärarna gav dem större uppmärksamhet och att lärarna då 

också upptäckte missförstånd och problem bättre (ibid.). 

Förskolans och grundskolans personal ges möjlighet till pedagogisk utveckling på olika 

sätt.  

I syfte att öka elevers måluppfyllelse i matematikämnet satsar Skolverket på en kraftfull 

fortbildningsinsats, Matematiklyftet. Fram till och med vårterminen 2016 pågår 

utbildningen, som ska stärka matematikundervisningen, och även utveckla 

fortbildningskulturen och uppmuntra till kollegialt lärande. (Skolverket, 2012b). 
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Lärarna får i uppgift att genomföra lektioner men också att läsa forskningsbaserade 

texter som grund för planering av lektionerna. I diskussion med andra pedagoger 

bearbetas texter och didaktik. Hur tas då den språkliga dimensionen upp i denna 

nationella, ämnesdidaktiska fortbildning?  

I förskolans och förskoleklassens fortbildningsmaterial i Matematiklyftet belyses olika 

matematiska aktiviteter som medvetet kan användas av pedagogen för att bygga 

begreppsförtrogenhet som exempelvis leka, förklara, designa, lokalisera, mäta och 

räkna. I dessa olika aktiviteter utökar barnen sitt förråd av ord och begrepp
2
 (Skolverket, 

2013d). I grundskolans moduler betonas att eleven måste ha en djup begreppslig 

förståelse, och hur viktig kommunikationen och det matematiska resonemanget är i 

klassrummet, både mellan elever och lärare, och mellan elever (Skolverket, 2013a; 

Skolverket, 2013b). 

2.3 Forskningsfältet 

Forskningsfältet inom området är omfattande. Studien beskriver ett begränsat urval av 

relevant forskning. Forskningsfältet avgränsas till sex delar: ”Begreppsförståelse”, 

”Läsförståelse”, ”Kommunikation och samspel”, ”Didaktiska strategier”, ”Pedagogens 

kompetens” och ”Kontextuella faktorer och lärande i matematik”. 

Begreppsförståelse 

Språket har fått en mycket viktig roll i  matematikinlärning, både när det gäller 

resonemang och kommunikation, muntlig som skriftlig. När det gäller den lexikala 

utvecklingen skriver Ulrika Nettelbladt (Nettelbladt & Salameh, 2007) att man inom 

språkforskning menar att den största delen av språkinlärningen sker före fem års ålder. 

Hon skriver också att det sker en dramatisk ökning av inlärning i samband med att 

barnet börjar i mer formell undervisning. I den tidiga grundläggande matematiken är 

prepositioner och lägesord centrala begrepp.  Spatiala termer med mer komplex 

betydelse som över, framför och mellan kräver längre tid att befästa än de vanligare 

orden som i, på, upp och ner som barn förväntas kunna redan vid 18 månader. 

Nettelbladt skriver också om mångtydighet, polysemi, och hur svårigheter inom detta 

kan påverka barn i tidig skolålder. Hon menar att det krävs att barnet  reorganiserar sitt 

                                                 

2
 I de matematiska aktiviteterna hålls det konkreta och det abstrakta integrerat och sammanhållet. 

Dokumentation efter en aktivitet blir en symbolisering, där barnet får tillfälle att med egna ord förklara, 

och pedagogen får höra barnets uppfattning. 
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ordförråd.  ”Särskilt svåra kan de spatiala termerna vara som används i överförd 

bemärkelse inom matematik /…/. Problem i matematik i skolan kan bottna i språkliga 

problem att hantera polysema ord.” (s.222). Svårigheter kring spatiala termer kan också 

handla om att förstå övergången från det konkreta vertikala byggandets betydelse till det 

mer formella horisontella över på ett papper (figur 1). De flesta barn klarar av att 

översätta den dubbeltydighet som blir, men några får svårigheter i denna viktiga fas 

(Morin & Franks, 2010).  

 
Figur 1 Att det konkreta ”över” hamnar längst bort från dig när du ser det ritat på papper kan vara svårt att förstå. 

(Morin & Franks, 2010,  s.115) 

Feist
3
 (2008) menar att i arbetet med prepositioner och lägesbestämning finns det tre 

olika faktorer att ta i beaktning, en geometrisk, en funktionell men också en kvalitativ 

faktor. Feist kategoriserar två typer av lägesord, ett generellt och ett specifikt begrepp 

och  menar att båda dessa typer av lägesbestämning måste belysas.  

Kvantifierade ord, som exempelvis många, fler, flest, spelar en nyckelroll i vår 

kommunikation och i vårt resonerande kring summor. Det engelska ordet more är inte 

självklart enkelt för barn i engelskspråkiga länder att förstå (Odic, Pietroski, Hunter, 

Lidz & Halberda, 2013). Många nybörjarelever saknar många begrepp, och speciellt 

jämförelseord kan ställa till bekymmer med förväxlingar av ord. Ljungblad (2012) pekar 

på hur ordet före ställer till besvär för vissa barn i matematiksvårigheter. 

Den språkliga förståelsen påverkar inte bara förståelse av ord och begrepp. Den 

grundläggande matematiska förståelsen är beroende av att barn och elever uppfattar den 

betydelse orden har på rätt sätt ur matematiskt perspektiv. Purpura och Lonigan (2013) 

studerade vilka faktorer som var viktiga i den tidiga matematikinlärningen i förskolan
4
. 

En bristande förståelse av några specifika jämförelseord kan resultera i både bristande 

taluppfattning och bristande förståelse av räkneproblem:  

 “For example, a child with limited language ability may have difficulty 

understanding the terms ‘‘most’’ and ‘‘fewest’’ while also have trouble 

                                                 

3
 Studie gjord på 42 vuxna informanter med 24 olika språk. 

4
 En trefaktormodell bildar, enligt författarna, grunden i tidig matematik: taluppfattning, relationer 

(komparationer, prepositioner m.fl.) och aritmetik. 
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understanding story problems. Thus, although these two tasks 

(number/set comparison and story problems) are aspects of different 

numeracy factors, they may be limited by the same underlying language 

deficit.” (Purpura & Lonigan, 2013, s.204) 

Många begrepp som används inom matematiken återfinns också i andra 

sammanhang och ämnen, vilket kan försvåra för elever i språksvårigheter 

(Wadlington och Wadlington, 2008). Pierce och Fontaine (2009) benämner detta 

som två kategorier av matematiska ord, tekniskt och subtekniskt ordförråd
5
. Här 

pekar författarna på den medvetenhet som krävs av pedagogen, och den betydelse 

det får för didaktiken (ibid.). 

I en longitudinell studie av elever från Australiens ursprungsbefolkning pekar  

resultatet på språket som den starkaste prediktorn för hur eleven ska ha möjlighet 

att lyckas nå goda resultat. Den viktiga rörelsen mellan olika 

representationsformer styrs av språket. Nyanser i språket som elever inte uppfattar 

kan orsaka att svårigheter i den matematiska förståelsen uppstår (Warren & 

Miller, 2013). 

Läsförståelse 

För att lösa problem i textform i matematik behövs en god läsförmåga.  

”Läsning är en komplicerad färdighet som kräver lång tid och omfattande 

övning för att kunna utvecklas. Man kan urskilja två huvudmoment: 

avkodning och förståelse. Avkodning innebär att man kan identifiera 

eller känna igen skrivna ord. Förståelse är resultatet av tolkningen av 

språkliga meddelanden. God läsfärdighet innebär att både avkodning och 

förståelse fungerar väl.”  

(NE, 2014)  

Läsförståelse anges som produkten av ”avkodning x förståelse av språk x motivation ” 

(Taube, 2007). I en jämförelse, vad gäller matematisk förmåga, mellan elever i 

svårigheter med läsförståelse och elever som anses ha god läsförståelse syntes hur flera 

matematiska områden påverkas av läsförmågan (Pimperton & Nation, 2010)
6
. 

Förmågorna att kommunicera och resonera matematik påverkas allra mest. Även den 

spatiala förmågan, tidsuppfattning och förmågan att arbeta med mönster påverkas. Den 

aritmetiska förmågan påverkas dock inte nämnvärt av språksvårigheten enligt 

                                                 

5
 Ett tekniskt ord har en precis matematisk definition till exempel parallell och rektangel. Ett subtekniskt 

ord har både en matematisk men också en mer vardaglig betydelse, som volym eller mönster. 
6
 En mindre studie som inte kan generaliseras. 28 elever i åldern 7-8 år ingick i studien. 
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författarna (ibid.). 

Lärarna måste medvetet arbeta med textinnehållet i problemlösningsuppgifter, en 

uppgift som det krävs förståelse för och bör ses som en utmaning (Carter & Quinnell, 

2012). Att förstå språket i matematiska uppgifter är grunden för att eleverna ska lyckas 

med att utveckla sin matematiska förmåga. I det matematiska språket finns en stor 

komplexitet som beskrivs med utgångspunkt i det engelska språket. Mycket av det 

stämmer också in på det svenska språket där ord i textuppgifter kan skifta mellan att 

vara adjektiv och att vara substantiv, hur ordningstalens namn inte logiskt följer 

talnamnen och hur 2 är högre än 1 i det kardinala talsystemet, medan första är högre än 

andra i det ordinala talsystemet. Andra faktorer som kan försvåra är hur ord kan byta 

betydelse beroende på vilken kontext det är i, eller hur ordföljden i en textuppgift kan 

förvirra eleverna. Prepositioner är små ord som lätt förbises av elever, men som ofta har 

stor betydelse för lösningen av problemet. Till detta kommer att texten ofta innehåller 

mycket fakta på liten yta, texten har hög lexikal densitet, vilket gör den svårare att läsa. 

Missförstånd av ord i texten kan leda till misstolkning av uppgiften. Matematiska 

textproblem måste läsas med stor noggrannhet, på ett helt annat sätt än i andra uppgifter 

och ämnen. Spatiala ord och uttryck leder ofta till förvirring, speciellt om de inte är 

vanliga i vardagsspråket (ibid.).  

Kommunikation och samspel 

Kommunikationens betydelse för att skapa förståelse av matematiska begrepp 

understryks av flera forskare. Att främja elevernas kommunikation, i betydelsen att 

överföra information mellan människor, är betydelsefullt för att barn och elever ska 

utveckla grundläggande matematisk förståelse (Boaler, 2011; Hodgen & Wiliam, 2011; 

Mercer & Sams, 2006; Vukovic & Lesaux, 2013; Wadlington & Wadlington, 2008; 

Warren & Miller, 2013). Språkbruket inom matematiken kan ses ur två perspektiv. 

Pedagoger bör observera elevernas språkbruk för att se deras tänkande, men också 

utveckla elevernas tänkande med hjälp av språkbruket (Bergqvist & Österholm, 2014).  

Barnen behöver en god språklig miljö, med språkliga förebilder, med samtal och 

diskussioner, med rikt skriftspråk och högläsning. Högläsning med bilder och 

förklarande ord i kontexten ger bäst utdelning (Mills och Steele, 2011; Notari-Syverson 

och Sadler, 2008). Vikten av interaktion mellan barn och vuxen under förskoleåren, att 

prata mycket matteprat varje dag, betonas (ibid.)  

Wadlington och Wadlington (2008) menar att det är viktigt att elever får kommunicera 
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matematik. Elever måste få många, olika tillfällen att prata matematik och använda 

korrekt matematisk vokabulär. Den språkliga förståelsens betydelse för den 

matematiska förståelsen understryks. Här trycker författarna på betydelsen av lärarens 

tydliga modellande (ibid.). 

Matematisk kommunikation kan ske på  många olika sätt.  I Erdogan & Barans (2009) 

studie studerades hur drama kan påverka matematiskt lärande för en grupp 6-åringar i 

Ankara. Dessa barn fick genom dramatisering, pantomim och rollspel lära sig 

grundläggande matematik inom tal, antal och talraden. Genom ett lekfullt lärande med 

fokus på matematik, där barnen själva är aktiva, kan matematiska begrepp bättre förstås. 

Efter avslutad studie kunde författarna slå fast att denna elevaktiva undervisningsmodell 

fungerade väl (ibid.). 

Didaktiska strategier  

En tydlig, högkvalitativ pedagogik under förskoleåren förbereder barnen för den mer 

formella matematiken under skolåren. Förskolans pedagogik spelar roll, i synnerhet för 

barn och elever som är i, eller senare hamnar i, inlärningssvårigheter (Notari-Syverson 

& Sadler, 2008). För att stödja barnens matematiklärande under förskoleåren krävs 

bland annat en medvetenhet om miljöns betydelse, i såväl hem som i förskola. En miljö 

där experiment och kommunikation främjas, där matematiska begrepp integreras i 

dagliga rutiner och aktiviteter och där barnens individuella intressen, behov och 

utvecklingsnivå lägger grund för lärandet ger goda förutsättningar. I det dagliga arbetet 

krävs en variation - i situationer som kopplas till matematik, i de strategier som används 

i instruktioner och i anpassningen till olika barn - för att ge barnen en kvalitativt god 

grund i matematik (ibid.). 

Det gäller för läraren att vara uppmärksam på elevers språkbruk. Läraren måste också 

vara medveten om sitt eget språkbruk, och via den medvetenheten göra det tydligt för 

eleverna hur ord och begrepp används (Bergqvist & Österholm, 2014).  

Det finns en tydlig relation mellan elevens ordförråd och dess skolframgång, detta gäller 

speciellt inom ämnet matematik (Kovarik, 2010). Matematiken presenteras visserligen 

med visuella symboler och siffror, men dessa behöver förstås och förklaras med ord. 

Kovarik presenterar metoder som kategoriseras som direkta eller indirekta 

instruktioner
7
. Författaren betonar vikten av att lärare lägger stor kraft på att befästa den 

                                                 

7
 Indirekta instruktioner: spel, lekar,  kategoriseringsövningar, fysiska aktiviteter eller minnesövningar  
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matematiska vokabulären (ibid.). Flera forskare poängterar vikten av att använda flera 

olika representationsformer, att ha en genomtänkt undervisningsstruktur för varje 

specifikt begrepp, att ge explicita instruktioner, att integrera exempel från vardagen 

utanför skolan och att inte glömma språket i matematiken (Kovarik, 2010; Miller & 

Hudson, 2006; Warren & Miller, 2013). 

Med en medvetenhet om komplexiteten i det matematiska språket, följer att detta lärs ut 

i just matematikämnet och där måste det läras ut på ett explicit sätt. Matematiklärare bör 

använda matematikundervisning som bygger på  förståelse, i stället för att fastna i 

strukturer och ytliga ord (Carter & Quinell, 2012). 

Genom en god förberedelse där det språk som planeras att användas i undervisningen 

studeras i förväg, kan pedagogen klargöra för sig själv vilka svårigheter som kan uppstå 

i undervisningssituationen. På så vis skapas beredskap för att kunna ge förtydliganden 

och förklaringar, och att använda material som underlättar förståelsen för eleverna 

(Morin & Franks, 2010). Pierce och Fontaine (2009) menar att lärare förstår att de måste 

undervisa i de tekniska orden, men att undervisning i subtekniska ord inte är lika 

självklar. De skriver också om hur du som pedagog kan undervisa genom att använda 

vardagligt språk för att definiera ordet, samt beskriva hur det vardagligt används, men 

också att aktivt använda ordet i aktiviteter för att få en djupare kunskap. De ger exempel 

på hur elever och lärare skriver upp ord och dess betydelse i en personlig ”matteordbok” 

och på klassens egen ”matteordvägg” (ibid.).  

Det vanligaste sättet att lära sig nya ord är genom att använda språket, genom lek och 

samtal (Mills & Steele, 2011). Forskarna menar att det också krävs explicit 

undervisning. De menar att man ska förklara ord med vardagligt språk och dess typiska 

användning. Ett annat sätt kan vara att använda synonymer/antonymer och associationer 

för att förklara och hänga upp ord på, vilket Kasahara (2011)
8
 beskriver:   

”Attaching a familiar word to a word to be remembered can help learners 

to retain and retrieve the meaning of the target word, provided that the 

target is presented with the familiar cue in the decoding phase.”  

           (Kasahara, 2011, s.498) 

                                                                                                                                               

Direkta instruktioner: fokuserar på själva ordet, definitionen av ordet, studera hur ordet är uppbyggt eller 

att uppmärksamma homonymer till ordet samt rent fonologiska stavningsövningar  
8
 En japansk studie på 66 universitetstuderande. 
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I matematiska uppgifter i textform möter barn och elever ett språk som innehåller stor 

komplexitet. Det didaktiska arbetet kräver här stor noggrannhet för att missförstånd ska 

undvikas. Prepositionernas betydelse poängteras, och läraren kan uppmuntra eleverna 

att fokusera på prepositioner genom att stryka under dem (Carter & Quinnell, 2012). Att 

söka efter substantiv gör det lättare att hitta fakta, eller att konstatera verbens betydelse 

för att förstå händelsen eller processen i uppgiften. Matematiska textuppgifter är ofta 

skrivna i passiv form, vilket gör det svårare att förstå uppgiften. Läraren har en viktig 

uppgift i att visa modeller för hur man kodar textuppgifter, som eleverna sedan kan följa 

i det självständiga arbetet (ibid.). 

The development of confident readers of mathematical texts requires the 

use of planned and explicit learning opportunities in mathematics lessons 

in all year levels. The aim is to develop students who do not think of 

mathematical English as Jabberwocky. 

   (Carter & Quinnell, 2012, s 8) 

 

Goda strategier i läsförståelse bör utvecklas då det gäller problemlösning i textuppgifter. 

Genom strukturerad undervisning kan eleven efter hand ta sig an textuppgifter mer 

självständigt. Om en elev kan omformulera en textuppgift med egna ord, och förklara 

hur han /hon tänker får man som pedagog förståelse för hur eleven uppfattat det 

matematiska och det språkliga i uppgiften (Lundberg & Sterner, 2006). 

 

Pedagogens kompetens  

I det kommunikativa klassrummet blir pedagogens roll att guida elever att använda 

språket, i samtal mellan lärare-elev och mellan elev-elev. Här gäller det att få igång 

diskussioner, att lyssna på elevers förslag och få fram en variation av synvinklar och sätt 

att tänka. Med detta förhållningssätt i undervisningen utvecklas barns och elevers 

tänkande. Mercer och Sams (2006) skriver om kommunikativa arbetssätt: 

Our findings indicate that if teachers provide children with an explicit, 

practical introduction to the use of language for collective reasoning, then 

children learn better ways of thinking collectively and better ways of 

thinking alone.  
(Mercer & Sams, 2006, s. 525)  

 

Med det kommunikativa arbetssättet får pedagogen också ett verktyg för formativ 

bedömning, en bedömning för lärande. Det traditionella sättet att bedöma elever med 

prov, tester och diagnoser menar Boaler (2011) försämrar snarare än förbättrar elevernas 

lärande. En pedagog som i stället lyssnar på elevernas matteprat lär sig bättre vad 
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barn/elever kan och får insikt i hur de förstår uppgifter och begrepp (Hodgen & Wiliam, 

2011). 

En pedagogs kompetens i matematikundervisning kan påverkas av många olika 

faktorer. Med egna negativa erfarenheter av skolmatematik är det inte självklart att 

pedagogen på grund av det, bättre förstår barns/elevers svårigheter. Det kan snarare leda 

till en undervisning som förenklar så matematiken lärs ut i proceduriella steg. Att 

skydda barn/elever från de utmaningar som matematiken erbjuder, hindrar dem att få 

uppleva det intresse och engagemang som ämnet kan ge (Hodgen & Askew, 2007). En 

pedagog som ska lära barn/elever matematik behöver, oavsett vilken åldersgrupp det 

handlar om,  kunskap, medvetenhet och engagemang i matematikämnet. Ginsburg, Sun 

Lee och Stevenson Boyd (2008) skriver i deras studie i förskolan att matematiken har 

hamnat bakom en inriktning som främst framhåller social miljö och litteracitet. 

Författarna ger exempel på god pedagogisk kompetens i matematikundervisning och 

menar att det handlar om att pedagogen stimulerar kommunikation och tänkande. De 

menar att pedagogen bör sätta sig in i barns/elevers perspektiv, och inte bara följa en 

bok sida för sida utan variera material och övningar på ett kreativt sätt, koppla in 

vardagen och använda öppna problem i undervisningen. När det gäller 

begreppsinlärning i förskolan räcker det inte med spel och lek, utan pedagogen måste 

medvetet guida barn att fokusera och uppmärksamma ord och begrepp av betydelse för 

grundläggande matematisk förståelse (ibid.). 

En del av att utveckla pedagogers kompetens sker genom fortbildning vilket beskrivs i 

kapitel 2.3. 

Kontextuella faktorer och lärande i matematik 

Kontextuella faktorer handlar om skolmiljön och relationen mellan vuxna och 

barn/elever. En trygg klassrumsmiljö är av stor betydelse för barns och elevers 

utveckling. Pedagogens förhållningssätt mot eleven, där beröm och positiva 

kommentarer hörs snarare än kritik och fördömanden, skapar ett trivsamt klimat och 

motarbetar uppkomst av negativa känslor för matematikämnet. Genom att exempelvis 

erbjuda aktiviteter där eleven har möjlighet att få uppleva framgång, att ge den tid 

eleven har behov av för att befästa ord och begrepp, och att stimulera samarbete i stället 

för konkurrens mellan barn/elever slipper barnet/eleven uppleva obehag för matematik 

som ämne (Wadlington & Wadlington, 2008). 

Redan i förskoleklass finns barn som inte klarar av skolarbetet utifrån de socio-
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emotionella svårigheter de anses ha. Genom att arbeta med vuxen-barnrelationen kan 

pedagogen stödja barnet så han/hon kan  tillhöra gruppgemenskapen och lära sig 

klassrummets beteenderegler för det fortsatta lärandet (Bilmes, 2012).  

Ytterligare faktorer som spelar roll för barn och elever i språksvårigheter beskrivs i 

forskningen. Tidsfaktorn är en. Barn och elever med icke typisk språkutveckling  kräver 

många repetitioner över tid för att befästa ord och begrepp (Mills och Steele, 2011). Hur 

förståelsen för ord och begrepp skapas skiljer också mellan olika individer. Barn i 

språkliga svårigheter använder i lägre grad språkets form som ledtråd för att tolka 

betydelsen av nya ord (ibid.). Något som kan påverka  matematiklärande är 

arbetsminnet. Ett effektivt arbetsminne verkar vara nödvändigt för att lära sig nya ord, 

men också förmågan att snabbt plocka fram dem. Om individens inre lexikon inte är 

strukturerat tar det både längre tid att få fram rätt ord, samtidigt som det är lättare att det 

blir fel ord som sägs (Lundberg och Sterner, 2006). 

Kleeman, Segers och Verhoeven (2013) har i sin longitudinella studie jämfört 

hemmiljöns betydelse för barns matematiska utveckling. Resultatet visade bland annat 

att i hem där numeriska aktiviteter med föräldrar och barn förekom, och där 

förväntningar på barnet ställdes, lyckades barn i språksvårigheter nå större framgång i 

det matematiska området (ibid.). 

2.4 Ett sociokulturellt perspektiv  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande, med Lev Vygotskij som företrädare, 

betonas miljö- och kommunikationsfaktorer, och extra tyngd läggs på språkets betydelse 

(Claesson, 2007). Vygotskij talar om språket som ”det viktigaste redskapet för vår 

tanke” (Lindqvist, 1999, s. 120). Språket är ett verktyg i det sociala umgänget med 

andra men också i samtalet med sig själv, ett språkligt tänkande som utvecklar tanken. 

Att förstå ords betydelse ”är både språk och tänkande på samma gång” (ibid., s.10), och 

Vygotskij beskriver ett dialektiskt förhållande mellan tanke och språk (ibid.).  

I denna planerade studie lyfts den språkliga dimensionen i matematikämnet fram, samt 

pedagogens roll. Här framträder det sociokulturella perspektivet med 

kommunikationens centrala betydelse och språkets funktion som verktyg i den egna 

tankeutvecklingen. Utifrån teoretiska aspekter om den proximala utvecklingszonen 

leder pedagogen elevens lärande i klassrummets gemenskap. 

När det gäller just begreppsutveckling och begreppsförståelse anknyter Säljö (2005) till 

om hur Vygotskij skilde mellan spontana och vetenskapliga begrepp. Spontana begrepp, 
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som också kallas vardagliga begrepp, utvecklas genom att man först hör dem i samband 

med vardagliga, konkreta aktiviteter. Successivt identifierar barnet/eleven användningen 

av begreppet och generaliserar användandet av dem till nya situationer. Den lexikala 

förståelsen finns inte, men ordet kan användas på ett sätt som fungerar i rätt kontext som 

barnet/eleven känner igen. Lärprocessen går från det konkreta till det abstrakta. Med 

vetenskapliga begrepp däremot, går lärandet åt motsatt håll, från det abstrakta till det 

konkreta. För inlärning av de vetenskapliga begreppen krävs vägledning, en uppgift för 

förskola och skola. Generaliseringar utifrån vardagliga erfarenheter blir inte alltid 

korrekt. Den vetenskapliga principen blir betydelsefull, men ställer krav på kvalificerad 

pedagogik (ibid.).  

Samuelsson och Eriksson Gustavsson (2011) skriver om hur det sociokulturella 

perspektivet för fram samtalet mellan lärare och elever i en specialpedagogisk kontext. 

Orden som används i samtalet ger kunskap om elevens kunskap. En rörelse mellan 

spontana och vetenskapliga begrepp visar skillnaden mellan det vardagliga samtalet och 

det matematiska. Författarna betonar vikten av att barn/elever får de centrala, med 

Vygotskijs terminologi, vetenskapliga begreppen klara för sig. En ytlig, mekanisk och 

proceduriell matematikundervisning där den vägledande kommunikationen fattas, kan 

resultera i att barn/elever hamnar i behov av särskilt stöd (ibid.). 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är interaktion, kommunikation och språk i fokus. 

Det handlar inta bara om hur läraren kan handleda barnet/eleven att utveckla sitt lärande 

och tänkande, utan också om pedagogens egen utveckling inom det didaktiska 

uppdraget. Goos (2008) utvecklar i detta sammanhang Vygotskijs teori om den 

proximala utvecklingszonen med ytterligare faktorer. Författaren lägger till frågor om 

hur den professionella kontexten ser ut, vilka förutsättningar som finns att främja 

utveckling individens utveckling. 

Ett sociokulturellt perspektiv på lärande och barns utveckling utgör den teoretiska 

utgångspunkten i denna studie och grunden för analysen av resultatet. 

2.5 Sammanfattning 

I forskningsgenomgången framträder en osäkerhet i förståelsen av begrepp som handlar 

om spatiala förhållanden, lägesbestämning, jämförelser och komparationer kan orsaka 

svårigheter i den grundläggande matematikinlärningen. De små prepositionerna spelar 

en stor roll när det gäller att uppfatta instruktioner, textproblem och matematiska 

egenskaper rätt. Detsamma gäller ord som är mångtydiga och fungerar både 
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ämnesspecifikt och i vardagssammanhang. Barn och elever som inte uppfattar dessa 

nyanser får svårt med att befästa grundläggande matematiska kunskaper. Hemmiljön 

nämns som en faktor som kan påverka hur det språkliga inom det matematiska området 

kan utvecklas. För elever med annat hemspråk blir det extra tydligt med språkets 

betydelse, ett språk som måste byggas av gjorda erfarenheter. Betydelsen av 

pedagogens kompetens utifrån ett språkligt perspektiv betonas även inom matematiken. 

En medveten och noggrann språkdidaktik krävs där begrepp används med variation och 

med koppling till vardagen utanför skolan. Pedagogen kan i det dagliga arbetet använda 

bildstöd och ge barn/elever förutsättningar att kommunicera och själva förklara ords och 

begrepps betydelse. Genom att förtydliga och förklara ord, på både ett vardagligt men 

också ett mer formellt sätt, kan pedagogerna dessutom vara goda språkliga förebilder. 

Språkets roll för att öka förståelsen och utveckla tänkandet, där kommunikationen 

mellan lärare och elev och mellan elever är central, poängteras. I förskolans och 

grundskolans läroplan lyfts den språkliga kommunikationen och begreppsförtrogenhet 

fram som viktiga delar inom matematikämnet. Forskningsfältet pekar på att ett medvetet 

språkligt arbete, inom så väl förskola och skola, höjer den grundläggande matematiska 

begreppskompetensen.  

3 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att få en fördjupad  förståelse  av barns/elevers begreppsuppfattning, 

avseende den grundläggande matematiken med fokus på kommunikationens betydelse,  

särskilt  inom aritmetik och problemlösning. Studien syftar dessutom till att synliggöra 

några pedagogers arbetssätt samt att belysa kontextuella faktorer som kan påverka 

förutsättningar för begreppsinlärning. 

Studiens frågeställningar är: 

1. Vilka erfarenheter har ett begränsat antal pedagoger av hur barn/elever 

förstår grundläggande matematiska begrepp ?  

2. Hur uppfattar ett begränsat antal barn/elever grundläggande matematiska 

begrepp och hur förstås de i mötet med förskolans och skolans 

matematikundervisning?  
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3. Vad anser ett begränsat antal pedagoger är viktiga strategier för att 

utveckla barns/elevers förståelse  av grundläggande matematiska 

begrepp, särskilt inom aritmetik och problemlösning? 

4. Vilka kontextuella faktorer kan ha betydelse för lärandet i den 

grundläggande matematiken, särskilt inom aritmetik och 

problemlösning? 

4 Metod 

4.1 Metodval och forskningsansats 

För att få en djupare bild av problemområdet görs denna studie med en  kvalitativ 

ansats. En kvalitativ studie passar när man ska ”försöka förstå människors sätt att 

resonera eller reagera” eller ska ”särskilja eller urskilja varierande 

handlingsmönster”(Trost, 2010, s. 32). I studien önskas insyn i hur barn, elever och 

pedagoger uppfattar och förstår begrepp och arbetssätt inom den grundläggande 

matematiken. Genom öppna, halvt strukturerade intervjuer med både barn, elever och 

pedagoger sökes förståelse för deras tankar och erfarenheter ur deras individuella 

perspektiv.  

Intervjuforskning beskrivs av Kvale och Brinkmann (2009) som ett hantverk. Resultatet 

beror på intervjuarnas egna insatser, och författarna betonar vikten av god förberedelse 

inför studien. Den öppna halvstrukturerade intervjun liknar ett vardagssamtal, trots 

användande av en intervjuguide (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wägnerud, 2012). 

Inför denna studie genomfördes en förstudie med både enkät och intervju. Där 

framkommer fördelen med en intervjustudie då den ger djupare, mer kvalitativa insikter, 

och också erfarenheter i intervjuteknik inför denna studie. En intervjuundersökning kan 

också analyseras kvantitativt. Med en annan frågeställning som exempelvis hur stor del 

av de tillfrågade barnen och eleverna som besvarar frågor om utvalda begrepp skulle det 

krävas ett stort antal respondenter, och frågor av mer strukturerad typ (Lantz, 2007). 

Utifrån de valda frågeställningarna, väljs den mer öppna intervjuformen för att erhålla 

källdata som analyseras kvalitativt. 
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4.2 Deltagare och urval  

I en förberedande studie
9
 medverkade ett trettiotal pedagoger, som av förskolechefer, 

skolledare eller skoladministrativ personal valts ut för deras matematikintresse. Tolv av 

dessa, fördelat på sex olika förskolor och skolor inom samma kommun, uppgav sin 

mailadress för möjlighet till vidare kontakt inför fördjupningsarbetet. Kontakt i denna 

studie sker i första hand genom mail med en förfrågan om medverkande. De pedagoger 

som anmäler medverkan i studien via mail, åtta stycken, kontaktas sedan per mail eller 

telefon. Elever som dessa pedagoger anser vara matematiskt eller språkligt intressanta, 

kontaktas därefter via klasslärare och målsman för intervju. Då eleverna väljs ut av 

medverkande pedagoger undviks personlig relation till intervjuaren. För att få en större 

geografisk spridning över kommunen, tillfrågas pedagoger på ytterligare två skolor. 

Även dessa ombeds att hjälpa till att välja elever.   

Tre medverkande pedagoger har inte kunnat förmedla någon kontakt till barn/elever. Då 

har andra i studien medverkande pedagoger ombetts att välja två elever. 

Urvalet av informanter är begränsat till förskola och den tidiga skolåldern då studien ska 

belysa den grundläggande matematikens begrepp. Vid typisk språkutveckling ska 

grunden vara befäst vid skolstart, vilket gör kategorin ”förskoleklass - åk 4” intressant. 

Detta blir även intressant ur ett undervisningsperspektiv gällande pedagogerna. Med 

pedagog menas i denna studie förskollärare, lärare mot de tidiga åldrarna, 

grundskollärare 1-7 och lågstadielärare. I studien igår ett barn, tio elever och tolv 

pedagoger (tabell 1).  

Tabell 1 Deltagande informanter 

 förskola 3-5år förskoleklass- åk 2 åk 3-4 

barn 1   

elever  6 4 

pedagoger 2 7 3 

 

4.3 Genomförande  

Inför studien skrivs tre missivbrev (bilaga 1-3), vart och ett för att passa den tilltänkta 

informantgruppen. Kontakt tas med pedagoger via mail av respektive intervjuare. 

                                                 

9
 PRO 1, SQA075 Sandberg respektive Söderlund (2013), Mälardalens högskola 
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Barn/elev och dess vårdnadshavare kontaktas genom respektive pedagog. 

Intervjufrågeformulär till pedagoger (bilaga 9) och barn/elever (bilaga 4) skrivs utifrån 

den förstudie som genomförts. I förstudien framkom en mängd viktiga begrepp som 

pedagogerna priotiterade som värdefulla  i den grundläggande matematiken. Begreppen 

före/efter, över och mönster väljs ut som fokusbegrepp i underlaget till 

barn/elevintervjuerna (bilaga 5-8) då dessa begrepp ses som betydelsefulla inom 

aritmetik och problemlösning. Frågorna ses som en grund som sedan anpassas till 

informantens ålder och språklig kompetens, när det gäller barn/elever. Följdfrågor ställs, 

vilka kommer att bli olika i varje intervju beroende på tankar och svar från informanten, 

för både pedagog och barn/elev. Uppdelning av informanter görs utifrån att intervjuaren 

inte ska ha personlig relation till informanten.  

Tid för intervjuer bokas in och genomförs på den plats som informanten/pedagogen 

föreslår. Samtalen spelas in och transkriberas av den som genomfört intervjun. Samtalen 

används som huvudkälldata. Den tekniska utrustningen som används ansvarar 

respektive intervjuare för. För ljudinspelning används lärplattor, diktafoner och  mp3-

spelare. Samtalens längd varierar mellan 15-30 minuter. 

4.4 Dataanalys 

Den insamlade källdatan från samtliga intervjuer analyseras av båda författarna, först 

individuellt och sedan gemensamt. Samtliga intervjuer transkriberas av vardera 

intervjuare. Analys och tolkning är beroende av den enskilde individens tycke, smak 

och kreativitet (Trost, 2010). Genom att all data i denna studie bearbetas individuellt för 

att sedan analyseras gemensamt, ges större möjlighet att den slutgiltiga analysen 

utvecklas till intressanta och givande tolkningar. Trost (ibid.) menar att analys av 

kvalitativ data startar till viss del redan under intervjuernas gång. Små noteringar har i 

denna studie gjorts under intervjuerna, vilka underlättat det stora analys- och 

tolkningsarbetet efter intervjuperioden. Utifrån syfte och frågeställningar reduceras 

datan och kategoriseras i olika teman för vidare bearbetning och tolkning. Vid 

datareduktionen strävas efter att få  med så mycket information att innehållet fortfarande 

är intressant i sammanhanget, att variationen mellan de olika respondenternas svar 

fortfarande syns och att källan verkligen speglas i materialet (Lantz, 2007). Barn/elev- 

respektive pedagogintervjuer analyseras var för sig. 

Den teoretiska bakgrunden med fokus på interaktion, kommunikation och språk är 

närvarande i databearbetningen och styr hur datan förstås. Det centrala är språket och 
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hur interaktion och kommunikation kan stimulera den grundläggande matematiska 

förståelsen.  

4.5 Tillförlitlighet och giltighet 

”Validitet och reliabilitet i studier med kvalitativ inriktning kan sägas handla om att 

kunna beskriva att man har samlat in och bearbetat data på ett intressant, pålitligt och 

begripligt sätt” (Robhan, 2007). Christer Stensmo (2002) förklarar  reliabilitet som 

noggrannhet eller pålitlighet. I denna studie används endast intervju för inhämtning av 

källdata, där människor analyserar en ljudupptagen intervjusituation. Reliabiliteten kan 

då mätas på hur väl ljudupptagningen skett och hur väl transkriberingen kan göras samt 

på hur de transkriberade texterna analyseras. Förförståelsen inom ämnet hos 

intervjuarna är god. Med författarnas bakgrund i pedagogisk verksamhet är det dock 

viktigt att inte fastna i sina egna upplevelser, sin förförståelse och vardagskunskap. 

Reflektionen över vad som sägs blir extra viktig, och den teoretiska bakgrunden är en 

hjälp i det (Thomsson, 2010). Tekniken har fungerat väl och ljudupptagningarna har 

varit av god kvalitet. Reliabiliteten kan anses acceptabel. Validitet kan förklaras som 

giltighet eller överenskommelse (Stensmo, 2002).  

4.6 Etiska överväganden 

Alla informanter som medverkar i studien upplyses om att det är frivilligt att medverka, 

att de när som helst kan avsluta sitt medverkande. Genom ett missivbrev (bilaga1) får 

vårdnadshavare till medverkande elever information, samt möjlighet att ge sitt 

samtycke/avböjande till att barnen får medverka vid intervju. Denna kontakt sker genom 

deltagande pedagoger.  Medverkande pedagoger får även de ett missivbrev (bilaga 2 - 3) 

som förklarar kortfattat syftet med studien. Data som samlas in vid en studie kallas 

källdata. Då denna studie ”utförs av enskilda personer utan anknytning till vanliga 

forskningsmiljöer” (Vetenskapsrådet, 2011, s.70) kan källdatan anses vara personlig 

egendom. Utifrån detta kan anonymitet utlovas för de medverkande. Alla personnamn 

och skolnamn kodas och kodlistan förstörs när studien är klar. Informanterna tillfrågas 

om godkännande av ljudupptagning. Om informanten avböjer inspelning, för 

intervjuaren anteckningar i samband med intervjun. Ljudfilerna raderas när studien är 

klar. Intervjun kommer att tillsammans med informant planeras i tid och plats, så att den 

stör så lite som möjligt och att den känns trygg för informanten. 
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5 Resultat och analys  

För att fånga pedagogers erfarenheter av hur barn/elever förstår matematiska begrepp 

sorteras datan i två teman: ”Begreppsförståelse” och ”Problemlösning i textuppgifter”. 

De arbetssätt de tillfrågade pedagogerna redovisar fördelas på fyra teman: ”Didaktiska 

strategier”, ”Didaktiska utmaningar”,  ”Specialpedagogiska insatser” och ”Fortbildning 

och inspiration”. ”Kontextuella faktorer” bildar ett tema där faktorer som anses ha 

betydelse för utvecklingen av matematisk begreppsförståelse hos barn/elever samlas. 

Data från intervjuerna med medverkande barn och elever delas in i tre teman 

”Begreppsförståelse”, ”Problemlösning i textuppgifter” och ”Undervisning”. (Tabell 2) 

Tabell 2 Sortering av källdatan i teman 

Frågeställning Tema  
Pedagogperspektiv 

Tema 

Barn/Elevperspektiv 

Vilka erfarenhetsr har ett 
begränsat antal pedagoger av 
hur barn/elever förstår 
grundläggande matematiska 
begrepp? 

 

Begreppsförståelse 

 

 

Problemlösning i textuppgifter 

Hur uppfattar ur ett begränsat 
antal barn/elever 
grundläggande matematiska 
begrepp och hur förstås de i 
mötet med förskolans och 
skolans 
matematikundervisning? 

  

Begreppsförståelse 

 

Problemlösning i 

textuppgifter 

Vad anser ett begränsat antal 
pedagoger är viktiga strategier 
för att utveckla barns/elevers 
förståelse av grundläggande 
matematiska begrepp, särskilt 
inom aritmetik och 
problemlösning? 

 

Didaktiska strategier 

 

 

 

Undervisning 

 

Didaktiska utmaningar 

 

Specialpedagogiska insatser 

 

Fortbildning och inspiration 

Vilka kontextuella faktorer kan 
ha betydelse för lärandet i den 
grundläggande matematiken, 
särskilt inom aritmetik och 
problemlösning? 

 

 

Kontextuella faktorer 

 

 

5.1 Pedagogers erfarenheter av barns/elevers begreppsuppfattning i 

den grundläggande matematiken 

Resultatet presenteras i två teman, avseende hur ett antal pedagoger upplever  att 

barn/elever uppfattar och förstår grundläggande matematiska begrepp: 

”Begreppsförståelse” och ”Problemlösning i textuppgifter”. Resultat av hur 
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pedagogerna uppfattar temat ”Begreppsförståelse”, sorteras i  underkategorierna ”Små 

ord och begrepp” och ”Mönster och instruktioner” utifrån källdata från 

intervjuunderlagen (bilaga 5-9). Temat ”Problemlösning i textuppgifter” presenteras 

utan underkategorier. 

Begreppsförståelse 

Små ord och begrepp 

De begrepp som lyfts fram som problematiska är jämförelseord, komparationer, 

lägesord, prepositioner och ordningstal. De ord som lätt kan uppfattas som enkla, små 

ord, ger en osäkerhet. Orden före och efter skapar förvirring:  

”Det verkar som det inte finns något självklart, från vilket håll… alltså de 

vet att man räknar så, men ändå när man plockar ut det så där… då blir 

dom osäkra” (pedagog, förskolan).  

Trots aktiviteter och lekar fortsätter begrepp som före och efter att ställa till det upp i 

skolåldern. Detta ser flertalet av pedagogerna i både läs- och skrivriktning, men också i 

arbetet med talraden. Det är inte tydligt för barnet/eleven hur riktningen påverkar 

förhållandet och användandet av begreppet.  

Pedagogerna resonerar kring begreppen hög kontra lång, att barnen använder stor 

synonymt med tung, lång eller gammal och att komparationen av lätt är lättare än 

komparationen av tung. Det finns ord och begrepp som några någon pedagog menar inte 

känns rätt och därför svåra att använda. Finns ordet färst, eller vad ska man använda när 

man menar minst antal? När blir ett nytt ord ett etablerat ord som gills i alla 

sammanhang? Dessa frågor ställs av några pedagoger. Mer korrekta matematiska termer 

som addition och subtraktion anser pedagogerna är lättare då den typen av ord mer är 

ämnesbundna och mer självklart ingår i undervisningen. För barn och elever med annat 

modersmål än svenska kan båda dessa kategorier, vardagsord och matematiska begrepp, 

ställa till problem, enligt flera pedagoger. 

Begreppen dubbelt och hälften nämns också som svåra. Här skiljer sig bedömningen om 

vilket som är svårast mellan en pedagog från förskoleklass och en annan pedagog från 

årskurs 4 och 5. De yngre eleverna har lättare med begreppet hälften, man delar lika 

med en kompis, menar en pedagog i f-klass, medan de äldre eleverna i stället har 

svårare med att tänka hälften. Det begrepp som enkelt kan jobbas praktiskt med i de 

yngre åren, är inte självklart lika enkelt när det handlar om större tal där större krav på 

abstraktions- och räkneförmåga ställs.  
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Några pedagoger beskriver att yngre barn kan använda ord som tvådje och femmonde i 

stället för andra och femte. Många använder orden mer och fler synonymt. De 

geometriska formernas namn används inte heller enligt några pedagoger, kvadrater och 

rektanglar är bara fyrkanter.   

Svårigheten som pedagogen upplever är att hålla rätt kunskapskrav för att uppnå nästa 

kunskapsnivå och att använda rätt benämning på saker och ting för att lotsa barnet i den 

språkliga utvecklingen. Även ord som har flera betydelser tas upp i detta sammanhang. 

Dubbeltydiga ord kan vara svåra, samtidigt som det också finns elever som är medvetna 

och som reagerar och tar upp det till diskussion, menar några pedagoger.  

”Ja… rymmer, när man frågar hur mycket det rymmer, reagerar barn, 

vadå rymmer?” (pedagog, åk 1) 

Mönster och instruktioner som feltolkas 

Beträffande mönster ser pedagogen inte så stora svårigheter för barnen. Det talas om 

mönster i både bild & form, musik och matematiska mönster. En pedagog (åk 1) menar 

att barn ser mönster på ett annat sätt än vuxna och att de hittar mönster i andra saker än 

vad som kanske är ett mönster, till exempel bokhyllan. En annan pedagog menar att 

elever hittar mönster bland mattebokens räkneuppgifter . 

”Det händer att man ser att han bara har fyllt i fast han inte kan…han följer 

liksom mönstret i uppgifterna ovanför.” (pedagog, åk 3) 

Även instruktioner, såväl skrivna som muntliga, kan lätt feltolkas. Att skriva på raden, 

att ringa in och att stryka över eller under är exempel på detta enligt några pedagoger.  

”Jag får börja på väldigt låg nivå med att göra en ruta och visa hur man kryssar 

i en ruta, det är jättesvårt.” (pedagog, åk 1-5) 

 

Problemlösning i textuppgifter 

Läsförståelsen och hur läsaren tolkar det skrivna har stor betydelse enligt några av 

pedagogerna. I arbete med problemlösning i textuppgifter framhåller några pedagoger 

vikten av den ritade lösningen som ett visuellt stöd i elevens tankearbete (pedagoger, åk 

1-3). Många ord och begrepp ställer till det för eleven, både jämförelseord, lägesord 

men också innehållsord i texten. Flera pedagoger menar att ord som yngre än, också, 

flest och dvärg kan vara svåra och att det krävs en skicklig och mycket medveten 

pedagog för att underlätta för eleven. Orden får stor betydelse för den matematiska 

förståelsen. Det kan bli svårt att översätta problemets text till en räknehandling, vilken i 
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sin tur kanske är lätt för eleven. Här ser flera pedagoger samtalet som en viktig faktor 

att reda ut saker, och utveckla tänkandet hos eleven. 

 ”De får läsa texten själva, på, jag använder dokumentkameran eller 

smartboarden, och sen /…/ sen får de säga vilka ord som de inte förstår och det 

har de blivit ganska trygga i och med att vi gör så /…/ Allt faller om man inte 

vet vad orden betyder, då vet de inte vad de ska räkna ut./…/ men utveckla mer 

att de ska förklara ännu mer så att den andra förstår.” (pedagog, åk 3) 

 

5.2 Hur barn/elever förstår grundläggande matematiska begrepp 

Resultatet presenteras utifrån två teman: ”Begreppsförståelse” och ”Problemlösning i 

textuppgifter”. Resultat av hur barn/elever förstår grundläggande matematiska begrepp, 

temat ”Begreppsförståelse”, sorteras i undergrupperna ”Små ord och begrepp” och 

”Mönster och instruktioner” utifrån källdata från intervjuunderlagen (bilaga 4-8). Temat 

”Problemlösning i textuppgifter” presenteras utan undergrupper. 

Begreppsförståelse 

Små ord och begrepp  

Utan påverkan av samtalsledaren använder barn/elever många matematiska begrepp 

under intervjuerna. De använder såväl geometriska formers namn, som siffror och tal. 

Triangel, kvadrat, rektangel och cirkel är ord som med lätthet används i uppgiften med 

mönster (bilaga 8). Även i beskrivningen av det rutiga mönstret överst på samma 

formulär kommer ordet rektanglar till användning då det är ”småbitar av rektanglar” 

(barn, 5 år). På barnets vis kan det förklara ords betydelse eller hur ordet används. I 

andra fall där språkliga brister i både ordförråd och begreppsförståelse kan finnas 

uppstår problem. 

” – Finns det svåra och lätta ord i matte? 

   – Ja, ibland är de svåra för mig. 

   – Vad kan det vara för ord då? 

   – Ja, vad heter det…” (elev, åk 3) 

”Att veta vad som är svårt eller inte, är svårt”, säger en annan (elev, åk 3). ”Utematte är 

lätt, men svårt att veta vilka löv som är eklöv!”, säger en elev, åk 2.  

När barn/elever ombeds att förklara ordet och begreppet före, framkommer en mångfald 

av definitioner:  

”Före är som framfö…”, ”jag ligger före dig… då vinner jag” och ”om du 

står före mig i kön… då står jag efter dig” (elev, åk 4).  
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Talraden och placering av tal på den är lätt för barnet/eleverna. Svårigheter uppkommer 

när eleverna ska tala om vilket tal som kommer före eller efter. Det är begreppet i sig 

som är svårt. Vilket var vilket, och hur ska jag tänka?  

”Det är… man har olika håll” (elev, åk 3). 

”Den är före och den är före – det beror på vilken som är först” (elev, åk 3).  

En elev i årskurs 4 beskrev förvirringen när alla andra sa att 10 kommer efter 9, medan 

han själv var alldeles säker på att 10 kommer före 9. Förklaringen syns i figur 2. Den 

som har 10 poäng kommer först, den som har 9 kommer tvåa och den som har 8 poäng 

kommer ju då efter den som har 9 poäng. 

Ordet används också i ett tidsperspektiv vilket eleverna vet, ”före tolv” och ” före är när 

något kommer typ innan”. ”Jag kan skriva tjugo över sju som i telefonen”, säger en av 

informanterna (elev, åk 3). Eleven kan klockan, analogt och digitalt, men har inte ordet 

för det digitala begreppet. 

I en elevuppgift är ordet över fokusordet. Detta ord ställer till besvär för barn/elever 

med det felaktiga användandet av ordet över, i mening ovanför, på och i trädkronan 

(figur 2).     

 

 

Ordet över i instruktionen ”Stryk över de jämna siffrorna” tolkas på olika sätt av 

barn/elever (figur 3). Att ena gången stryka under och i nästa instruktion stryka över 

medför också problem. 

 

 

 

Figur 2 Variation av elevlösningar på uppgiften  

             ”Rita en fågel över trädet” 

Figur 3 Variation av barn/elevlösningar i uppgiften ”Stryk  över de jämna 

              siffrorna” 
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Resultatet visar hur barn/elever kan uppfatta vanliga små ord och begrepp på många 

olika sätt. 

Mönster och instruktioner som feltolkas 

Barn/elever uppmanas att visa och/eller att muntligt beskriva ordet mönster. Ordet 

betyder olika saker för barn/elever beroende på ålder, och de förklarar på olika sätt 

utifrån det. De använder både färg och form eller kombinationen av dessa. Oberoende 

av ålder använder barn/elever adekvata ord som beskriver hur mönstret ser ut. De kan 

också konstruera ett eget mönster på skjortan och förklara hur de tänkt.  

När det gäller talmönstret menar barnet/eleverna att de ser vad som ska komma.  

Elever i åk 2-4 benämner även det matematiska mönstret. Talmönstren förklaras med 

olika ”hopp”, som tvåhopp, femhopp men också med att ”så hoppar man över en siffra, 

sen tre, sen fem” (elev, åk 3). Det förklaras även med att du plussar på 2 eller 5 eller 10. 

En elev (åk 1) använder sig av mönster även i uppgiften om vilken hund som är före 

eller efter. Eleven utgår från att före är åt höger, sedan vänster, höger, vänster…  

Att fortsätta talmönster 1 3 5 7 ger flera förslag med till synes korrekta läsningar (figur 

4):  

1357  1 3 5 7   1357  7 5 3 1  1 3 5 7 

1357  2 4 6 8  1 3 5 7  1357  9 11 13 15 

Figur 4 Elevlösningar – talmönster 

Här tolkar eleverna uppgiften på flera olika sätt och löser uppgiften på det sätt som är 

logiskt i elevens begreppsvärld. 

Det visar sig att instruktioner kan vara mycket svåra att förstå. Det visas till exempel i 

uppgifterna i figur 2, 3 och 4. Ett annat exempel är när en elev i förskoleklass med 

svenska som andraspråk visar prov på stor ansträngning för att söka förstå vad 

instruktionen ”Ringa in…” betyder (bilaga 7). Förslagen är kreativa och tolkas utifrån 

tidigare erfarenheter: ta bort, lägga till, det ska bli nåt när jag ritar, ta in… Eleven talar 

god svenska, och vet mycket väl vad en ring är, men betydelsen av ”Ringa in…” är 

därmed inte självklar.  

Resultatet visar en mångfald av uppfattningar hos barn/elever när det gäller mönster och 

instruktioner. Mönsteruppgifterna löstes med lätthet utifrån var och ens förståelse, både 

i uppgifter med geometriska figurer och talmönster (bilaga 8). När det gäller 
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instruktioner uppstår osäkerhet hos flera barn/elever då de inte är säkra på att de tolkar 

orden rätt. 

Problemlösning i textuppgifter 

Beträffande problemlösning i textuppgifter nämner några elever att det är svårt att säga 

vilka ord som är krångliga i texten, att de frågar fröken om det kommer ord de inte 

förstår och att man uppmanas att rita. Att fråga sin kompis om hjälp nämns som en 

strategi, men några elever berättar om hur fröken tydligt markerar att man bara får prata 

om matte med varandra. Under intervjuerna uppmanas barn och elever att utföra vissa 

uppdrag. Barnet/eleverna ifrågasätter inte sina svar och får därför inte feedback på om 

deras svar är rätt eller inte. 

 

5.3 Arbetssätt för att utveckla förståelse gällande grundläggande 

matematiska begrepp ur pedagogers perspektiv 

De teman som framträder är ”Didaktiska strategier”, ”Didaktiska utmaningar”, 

”Specialpedagogiska insatser” och ”Fortbildning och inspiration”. 

Didaktiska strategier 

Pedagogerna visar en stor variation i det didaktiska arbetet för att utveckla förståelse för 

matematiska begrepp. Vid analys av datamaterialet framträder följande kategorier: 

”Begreppsinlärning”, ”Matteprat” och ”Lässtrategier”.  

Begreppsinlärning 

Pedagogerna beskriver allt från vardagens dukning och påklädning till nivågrupperade 

planerade övningstillfällen. Att ord och begrepp lärs i sammanhang med andra 

framkommer tydligt genom hela studien, från förskola till skola. Pedagogerna är 

medvetna om sin roll som språklig förebild och använder medvetet korrekta begrepp i 

möjligaste mån. Att gå från ett vardagligt till ett mer korrekt använt språk ses som 

viktigt. Det kan handla om att handgripligen visa vad ett ord betyder med hjälp av kropp 

och händer, till att visa med tydliga instruktioner vad som menas. Genom att koppla 

ihop vardagen med matematiska begrepp sorteras orden runt i olika sammanhang, och 

en större vokabulär byggs upp samtidigt som förståelsen ökar.  Att medvetet tänka att 

det alltid finns någon i gruppen som behöver extra tydlighet kan vara en bra strategi, 

menar en av pedagogerna, oavsett om det gäller barn med annat modersmål eller med 
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språkproblem. I skolan är vi duktiga på att prata sönder matematiken menar en annan 

informant…”det handlar om att göra!” (pedagog, åk 1)  

Vid uppgifter som handlar om att bestämma vilket tal som kommer före ett annat tal 

berättas det om en strategi som underlättar förståelsen för eleverna. Genom att byta ut 

ordet före till ordet innan blir det tydligare för eleverna vad som menas. 

När det gäller arbete med mönster poängteras olika typer av mönster, från en vardaglig 

där man studerar kläder och tapeter till en mer förfinad auditiv övning med klappade 

mönster. Det är inte självklart att barn och elever ser eller upplever mönster utan att det 

måste till undervisning för att påvisa vad som sker i upprepningen. Detta gäller särskilt i 

övergången mellan det praktiska mönsterarbetet som sker i förskola/ förskoleklass till 

det mer matematiska mönstret i skolan. Olika typer av Mandala
10

 föreslås som en 

mönster-, men också en tålamodsövande, aktivitet.  

Utematematik används i både förberedande och repeterande syfte. Många olika begrepp 

kan behandlas. ”Vi fick in allt från lång och längre till ordningstal och sånt”, berättar en 

informant (pedagog, åk 1). Att på detta sätt få arbeta praktiskt och få röra på sig ses som 

en fördel, och en pedagogen lade strategiskt in utematematiken på måndag eftermiddag. 

En undervisningsstrategi gällande begreppsinlärning är att låta barnen göra en egen bok 

där pedagogen och barnen själva bestämmer vilka ord och begrepp som ska behandlas. 

Utifrån pedagogens egna beprövade undervisning, och tips och idéer från kollegor, 

skapas materialet över tid tillsammans med barnen.  

”Det här passar jättebra till den här åldern, eller dom här barnen man har 

nu…så att man måste hela tiden förnya det. /…/ Så det…det känns 

faktiskt bättre att göra eget material.” (pedagog, förskolan) 

 

Matteprat  

Pedagogerna ser matteprat som en viktig del av det didaktiska arbetet. De menar att det 

inledande samtalet i grupp är grunden för elevens egna fortsatta arbete. Tillsammans i 

grupp resonerar gruppen/klassen fram olika lösningar och påvisar olika strategier att 

lösa uppgifter och problem. De menar att matematiska begrepp lärs in genom att 

eleverna aktivt får använda dem, både i aritmetik och problemlösning.  

                                                 

10
 En sorts meditationsfigurer konstruerade av cirklar och former, vilka används för färgläggning. 
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”Jag jobbar i förskoleklass och vi pratar ju matte varje dag. Det gäller att ge 

ledtrådar så att barnen kan fortsätta och få till ett resonemang. Jag försöker 

ställa öppna frågor för att få barnen att argumentera.” (pedagog, f-klass) 

En vilja till att utveckla sin egen didaktik med hjälp av fortbildning och litteratur 

framhålls av pedagogerna. I intervjuer av pedagoger som deltar i Matematiklyftet talar 

de villigt om den inspiration de får därifrån. De ger tydligt uttryck för att 

kommunikationen inom matematikämnet ökat på deras lektioner tack vare den. Det 

kollegiala samtalet som fortbildningen bygger på har också ökat medvetenheten i det 

didaktiska arbetet. Det sociokulturella perspektivet visas här på både pedagog- och 

barn/elevnivå.  

Genom pararbeten skapas möjlighet till matematisk kommunikation. Vid dessa tillfällen 

kan även språkförbistringar överbryggas genom samarbetet. Den som är mindre bra på 

aritmetik kan vara väldigt duktig i problemlösning. 

Flera pedagoger framhåller pararbete som en bra undervisningsstrategi, både när det 

gäller lästal och arbete på lärplattor. I dialogen får eleverna användning av de 

matematiska begrepp som de behärskar men även de som eleven inte känner sig bekväm 

med än, säger pedagogerna. I den lilla gruppen ser några pedagoger en vinst i att stärka 

självförtroendet hos den enskilda eleven som inte kommer till tals i stor grupp. Eleven 

får möjlighet att prova de matematiska begreppen och över tid göra dem till sina. 

Grupparbeten där den kommunikativa, resonemangs- och problemlösningsförmågan 

tränas ses som bra undervisningsstrategier.  

”Det gäller att få till pratgrupper där jag kan gå emellan för att höra hur de 

resonerar.” (pedagog, f-klass)  

Dock varnar någon pedagog för att det lätt kan bli elever som inte är så aktiva. Att låta 

eleven utgå från svaret vid problemlösning, och få ställa rätt fråga kan vara ett sätt att 

träna korrekta begrepp och visa sin förståelse. 

Lässtrategier 

Även i matematik kan lässtrategierna från ”En läsande klass”
11

 användas. Detektiven 

och dess vänner kan vara till stor hjälp för att ta sig an textuppgiftens olika innehåll. ”Vi 

lyfter verkligen språket” menar en av pedagogerna som använder strategierna i alla 

ämnen (pedagog, åk 3). Ord, begrepp, bild och sammanhang är ledtrådar som 

                                                 

11
 ”En läsande klass” är ett landsomfattande projekt i syfte att stimulera arbete med läsförståelse. 
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pedagogen använder för att elever ska förstå uppgiften. Det är inte alltid ord som fler än 

som är det svåraste ordet, dvärg eller sovsäck kan vara minst lika svårt. Vid 

problemlösning i textuppgifter krävs en viss grad av läsning, både avkodning och 

förståelse. Genom pararbete menar någon pedagog att den något svagare läsaren får 

hjälp av sin kamrat och på det sättet klarar en svårare uppgift än om den skulle jobba 

ensam. Pararbete ger dessutom tillfälle till diskussion, och utveckling av förmågan att 

förklara ”så den andre förstår”. Ett strukturerat arbetssätt när det gäller lästal 

framkommer: läsa, förstå, rita och skriva på mattespråk.  

Didaktiska utmaningar 

Flera didaktiska utmaningar i ett brett spektrum framträder i resultatet. Några pedagoger 

beskriver stora barn- och elevgrupper med vitt kunskapsfält och utmaningen blir att nå 

såväl de som kan mycket som att hjälpa de svagare. De menar att de lätt ”tappar elever”.  

Brist på uthållighet, att ge upp lätt, påverkar elevernas förmåga negativt att ta till sig de 

strategier som pedagogerna menar att de ger eleverna i inlärningssituationer. I 

par/grupparbete menar någon pedagog att den enskilda elevens uthållighet inte blir lika 

kännbar.  

Även när det handlar om att läsa instruktioner och sedan göra det som uppmanas ser 

flera pedagoger att det behövs explicit undervisning. Det är inte självklart vad som 

menas med att stryka under/över, dra streck eller sätt ett X.  

Barn och elever med svenska som andraspråk kan hindras i sin grundläggande 

matematiska utveckling, då ord och begreppsförrådet är begränsat.  

”/…/ det kommer att bli vår utmaning att få barnen som kanske har varit i 

Sverige i tre månader att kunna ta till sig, hur lär de sig alla begrepp. De får ju 

följa med och får kanske många luckor på vägen. Utmaningen blir ju också att 

jag ska lyfta de som kan begreppen i sitt muntliga och i deras tankar, det är en 

utmaning.” (pedagog, åk 3) 

 I förskola och i förskoleklass ingår dessa barn och elever i ordinarie undervisning 

medan elever i skolan har rätt till undervisning i Svenska som andraspråk, SVA. Några 

pedagoger berättar om ett nära samarbete mellan SVA-lärare och matematiklärare. 

Specialpedagogiska insatser  

Nivågruppering nämns, av en pedagog, som ett specialpedagogiskt arbetssätt för att 

möta eleverna på den begreppsnivå de är. Ett screeningtest i taluppfattning ser en annan 

pedagog som ett medel för att hitta elever i behov av extra stöd. I en matematiksamling 
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kan användning av formativ bedömning ge svar, samtidigt som pedagogen ser det som 

ett tillfälle att arbeta i grupp och få till situationer med matteprat. Det kan också vara i 

enskilda samtal om ett visst begrepp som någon pedagog beskriver att den ser att eleven 

inte förstår. En pedagog i f-klass berättar om hur man vid upptäckt av stora språkliga 

svårigheter, sen språkutveckling och språkstörningsdiagnoser kontrollerar elevens 

bakgrunden extra noga och ta del av eventuella tidigare gjorda  åtgärder.  

Matematisk kommunikation är inte bara det talade ordet. Inom matematiken menar flera 

pedagoger att de ger eleverna möjlighet att visa hur de tänker och resonerar, genom att 

uppmana till ritade lösningar. Några pedagoger framhåller bilden som en central artefakt 

Finns inte ett tillräckligt talat språk blir den ritade bilden, text och kroppsspråket ett 

kommunikationsverktyg för elever i behov av särskilt stöd, menar flera pedagoger.  

”Oftast visar man ju höjd så här och längd så här/…/jag använder 

kroppen och händerna.” (pedagog, åk 1) 

Allt från små Whiteboardtavlor till interaktiva tavlor, men också TAKK, tecken som 

kompletterande kommunikation, används. Genom att pryda rummen med bilder och 

begrepp och där igenom låta barn och elever se begreppen ofta, är också en strategi som 

återkommer särskilt gällande elever i svårigheter med grundläggande, matematisk 

begreppsuppfattning.  

”Det är svårt att veta hur många bilder man ska ha på väggen utan att det 

blir rörigt.” (pedagog, åk 3) 

Bildstöd ses även som viktigt i elevernas egna problemlösningssituationer där några 

pedagoger framhåller ritandets betydelse för förståelsen, särskilt för elever i 

matematiksvårigheter.  

Fortbildning och inspiration 

Genom Matematiklyftet, gemensamma föreläsningar, kollegial handledning, nätverk, att 

bolla med varandra, sker utveckling av pedagogiska strategier för att utveckla barns och 

elevers begreppsförståelse menar några pedagoger. Men även i det direkta mötet med 

barnen/eleverna kan man som pedagog få inspiration.  

”I dialogen med barnen får man ju tips! De har ju idéer om saker och ting 

ibland som man kan spinna vidare på, tycker jag. Och då kanske man 

hamnar mer på deras nivå.” (Pedagog, åk 1) 
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Kurser på högskolan som inspirerar till görandet i barngruppen är också en 

inspirationsskälla, menar några pedagoger. 

Flera pedagoger beskriver läromedlets handledning som idébank, uppslagsbok, en källa 

till struktur, för tips och idéer, då det gäller arbetssätt för att utveckla barns/elevers 

förståelse för grundläggande matematiska begrepp. Lärarhandledningen går dessa 

pedagoger gärna tillbaka till och läser om igen för att se övningar ur ett annat perspektiv 

efter genomförd lektion. De upplever att lärarhandledningen ofta ger andra 

infallsvinklar och mer varierad undervisning i aritmetik och problemlösning, som 

exempelvis samarbetsövningar, lekar och spel. Eftersom handledningarna fokuserar på 

språk, ord och begrepp på olika sätt anser de att det är bra och utvecklande att ha flera 

handledningar och inte bara till det material man använder just nu.  

En annan fortbildning som nämns är en Reading to learn-kurs, om 

undervisningsstrategier som utvecklar elevers läs- och skrivförmåga i alla skolans 

ämnen.  

”Jag var på en föreläsning Reading to learn. Åh, det är bra man får påvisa 

strukturer hur texter är uppbyggda och så…jag är helt såld.” (pedagog, åk 

1-5) 

 

5.4 Uppfattning av matematikundervisning ur barns/elevers 

perspektiv  

Matematikboken 

Matematikboken har en central roll för barn/elever. Arbetet i boken är det som de främst 

tycker är matematik. Där läser, räknar, ritar och skriver man.  

Matteprat  

Att prata matte ses som något pedagogen gör och eleverna svarar på det som pedagogen 

frågar. Det händer att eleverna själva får prata. Barnet/eleverna ger en vag bild av 

matteprat. Det matteprat som de upplever är att vid arbetstillfällen så kan man få hjälpa 

varandra och förklara, bara man inte stör.” Om nån har gjort en sida….om nån har gjort 

den sidan… om nån kommer till den…om inte den vet, och om den vet…typ den som 

har gjort det, då kan man fråga den.” (elev, F-klass) Några elever nämner att enstaka 

grupparbeten genomförs.  
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Praktiska matematikövningar 

I arbetet med lärplattor ser eleverna tre syften, att träna något speciellt moment, när 

eleven är klar med något men också som en aktivitet. Att matematik kan vara spel och 

lekar framkommer, men är odefinierat i flera fall ” vi brukar nånting annat ibland men 

jag kommer inte direkt ihåg” (elev, F-klass). Memory med siffror nämns, och leka matte 

sägs snarare med en fråga än att konstatera att så händer. 

5.5 Kontextuella faktorer 

Att själv medvetet arbeta med matematiska begrepp och att prata matematik är något 

som pedagogerna framhåller som en självklarhet och tillmäts störst betydelse för 

barns/elevers möjlighet att utveckla god begreppsförståelse. Pedagogerna i studien 

pekar på flera områden där de ser att barn och elever får svårigheter som resulterar i 

missförstånd. En pedagog konstaterar att ”Man måste vara väldigt kunnig och hela tiden 

leta vilka svåra ord som finns i texten” (pedagog, åk 3). De matematiska begreppen är 

många, och varje enskilt begrepp kräver medvetet arbete under lång tid för att bli 

befästa.  

I undervisning med elever som har SVA  ställs det extra stora krav på tydlighet. 

Grunden för att kunna kommunicera finns i basen, det vill säga ordförrådet som en 

infödd svensk sjuåring kan, cirka 10 000 ord. Pedagogen måste hela tiden använda både 

basen och utbyggnadsordförrådet där skolans alla ämnesord finns. 

”Jag måste pendla hela tiden, för utan bas blir det ingen fortsättning 

samtidigt som jag inte kan fastna där. /…/Fokus på allt gör att det blir 

svårt.(pedagog, åk 1-5). 

På organisationsnivå kan bemanningsstrukturen påverka det didaktiska arbetet genom 

att ha samma pedagog från förskoleklass in i skolan. Pedagogen lägger medvetet en 

språklig grund i förskoleklass och bygger vidare i skolan. Han/hon har en tanke om vart 

det språkliga och matematiska arbetet leder. 

Det är mycket som har förändrats sett ur ett tidsperspektiv och som påverkar det 

didaktiska arbetet, enligt några pedagoger. Hemmet har en central roll för barnet. 

Benämner föräldrar saker och företeelser, förs en dialog i vardagen om det som händer? 

Flera pedagoger tar upp samtalets roll för såväl ordförråd som pragmatisk förmåga. De 

upplever en förändring över tid när det gäller föräldrars förhållande till deras roll som 

språkliga förebilder för barnet. Föräldrar upplevs mer stressade och många ger, enligt 
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några pedagoger, inte den tid barnet behöver för läxhjälp och kommunikation. En 

upplevelse av att det är större skillnad i barns och elevers ordförståelse beskrivs. Det 

som tidigare gjordes i skolan görs i många fall i förskola eller i förskoleklass idag, 

menar pedagogerna. Många har ett större ordförråd på grund av all tillgång till 

information via IT, samtidigt som desto fler i stället har fått ett tydligt minskat 

ordförråd. Ord som sågs som självklara förr, är numer ofta osäkra.   

Tiden i förskola och skola känns otillräcklig, då det är många moment som ska rymmas 

däri. Tidigare sköttes en stor del av färdighetsträningen i hemmet, så lektionerna i 

skolan kunde ha annat, mer utvecklande matematiskt innehåll. Föräldrar upplevs inte ha 

kunskap om vikten av att träna och använda begrepp, eller den färdighetsträning som 

gjordes i hemmet förr. ”Det är ju så många begrepp, jättejättemånga. Det är ju så 

mycket svenska i matten.” (pedagog, åk 3) Något som några pedagoger poängterar är 

vikten av att föräldrar får möjlighet till kunskap om vilka ord och begrepp som är 

aktuella för barnens arbete i förskola/skola.  

”Och det är väl sånt man ska prata om på föräldramöten också, och sen 

vara noggrann att meddela föräldrarna att nu jobbar vi med det här… att 

dom kanske kan prata om det hemma nån gång också.” (pedagog, åk 1) 

 

5.6 Resultatsammanfattning 

De intervjuade pedagogerna beskriver att de matematiska begreppen är många, och 

kräver medvetet arbete för att befästas. Jämförelseord, lägesord och innehållsord i 

problemlösning i textuppgifter, nämns som viktiga för den matematiska förståelsen. 

Barn/elever tycker att det kan vara svårt att förstå ord och begrepp, men det kan vara 

svårt att förklara vad och hur.  

En stor variation av didaktiska strategier lyfts fram av de intervjuade pedagogerna. 

Språkliga och kommunikativa aktiviteter, i samband med aritmetik och vid 

problemlösning i textuppgifter, för att befästa begrepp och utveckla grundläggande 

matematisk förståelse beskrivs både ur pedagogiskt och specialpedagogiskt perspektiv. 

Att övningar där interaktion, kommunikation och språk är viktiga komponenter 

återkommer i de intervjuade pedagogernas beskrivningar. Barn och elever uppfattar 

dock att matematik i första hand handlar om att arbeta i matteboken, och att det är 

pedagogen som står för pratet.  

Trots stor medvetenhet och  varierade strategier uttrycker flera pedagoger att det är svårt 
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att kontinuerligt få kontroll över alla elevers förståelse och utveckling.  

Några pedagoger har en positiv inställning till att öka sin kompetens genom att läsa 

didaktisk litteratur och delta i fortbildning. Skolverkets fortbildning Matematiklyftet har 

enligt pedagoger som deltagit däri markant ökat medvetenheten och användandet av 

kommunikativa strategier. De intervjuade pedagogerna betonar sin egen roll som 

modell, en förebild som tydligt använder begrepp på rätt sätt. En brist på tid för att 

säkert befästa kunskap förs fram, och samverkan med hemmet ses som en möjlighet.  

6 Diskussion 

I studien fås en fördjupad förståelse av barns/elevers begreppsuppfattning, avseende den 

grundläggande matematiken med fokus på kommunikationens betydelse,  särskilt  inom 

aritmetik och problemlösning. Studiens syfte är dessutom till att synliggöra några 

pedagogers arbetssätt samt att belysa kontextuella faktorer som kan påverka 

förutsättningar för begreppsinlärning. 

Genom halvstrukturerade intervjuer har  elva barn/elever och tolv pedagoger fått ge sin 

bild av grundläggande matematiska begrepps betydelse och användning.  

6.1 Metoddiskussion 

I studien ingår såväl informanter som var med i den förstudie
12

 som gjordes under 

hösten 2013 och nya informanter utan förkunskap i ämnet. De pedagoger som var med i 

förstudien valde aktivt att vara med även i denna studie. I ett första skede valdes dessa 

pedagoger ut, av skolledare och administrativ personal på olika skolor i kommunen, på 

grund av sitt intresse för matematik. Detta intresse påverkar troligen att de senare väljer 

att fortsätta vara med  i studien och kan även ha påverkat resultatet. Om 

informantgruppen bestod av pedagoger utan matematikintresse skulle kanske andra 

delar belysas. Dock saknas flertalet av förskolans personal som också ingick i 

förstudien. De valde att inte vara med i fortsättningen. Pedagogerna ombads att föreslå 

barn/elever att intervjua. Kan det vara en av anledningarna till att förskolans pedagoger 

valde att avstå?  

Barn/elever som pedagogerna i studien valde ut som intressanta ur ett matematiskt 

perspektiv, vet författarna inget om. Pedagogerna ombads inte att redogöra sitt val. På 

detta sätt får inte intervjuaren någon förutfattad uppfattning om barnets/elevens 

                                                 

12
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kunskapsnivå. Det gör att intervjuaren måste vara extra lyhörd i inledningen av 

intervjun, för att skapa sig en bild av barnet/eleven. En strategi hade kunnat vara att be 

pedagogerna välja ut elever i språkliga svårigheter, eller välja ut elever som är 

kommunikativa. I det första fallet kunde det blivit svårt att få källdata då den 

kommunikativa förmågan är begränsad, vilket i sig är en viktig aspekt att belysa då 

undervisning gäller alla barn/elever. I det andra fallet hade perspektivet från barn/elever 

i svårigheter inte kunnat bli synligt i resultatet. Den valda strategin att låta pedagoger 

fritt välja ut barn/elever kan ge en blandning av barn/elever med matematisk och 

språklig förmåga, och kan då även ge en varierad bild av barn/elevperspektivet. 

Eftersom språket till största del ska vara befäst vid skolstart valdes barn och elever i 

ålderskategorin 5-10 år och därtill pedagoger som arbetar med dessa åldrar. Endast ett 

barn ingår i studien, vilket är ett val av medverkande pedagog. Hur antal barn, i 

förhållande till elever, påverkar kan inte ses i resultatet. Fokusorden i 

barn/elevintervjuerna valdes ut utifrån ett pedagogperspektiv om viktiga matematiska 

begrepp
13

. Om det i förstudien varit begreppsuppfattning gällande äldre elever skulle 

troligen andra begrepp framträda.  

Intervjuarnas bakgrund speglas också i resultatet. Båda är lärare med stor erfarenhet av 

specialundervisning i de lägre åldrarna. Att vara helt opåverkad är omöjligt. Att 

intervjua främmande informanter ger dock en större chans att förhålla sig mer neutral än 

om det är kända personer som intervjuas. Båda författarna har erfarenhet inom såväl 

matematik som språkdidaktik och påverkar således intervjuerna genom sin 

bakgrundskunskap. Den halvt strukturerade kvalitativa intervjun kan i detta fall bli lite 

spretig eftersom olika följdfrågor ställs utifrån informantens svar.  

I studien ingår ingen speciallärare/specialpedagog, vilket är ett medvetet val. I 

förstudien ingick inga speciallärare/specialpedagoger och då tillfrågades heller inga i 

denna studie för att få en homogen informantgrupp. Med dessa yrkesgrupper skulle 

källdatan kunnat ge annat resultat. 

Resultatet i studien påverkas av informantval, intervjufrågorna med dess följdfrågor och 

intervjuarnas/författarnas bakgrund och kan endast ses som en skärva av sanningen 

kring matematiska grundläggande begrepp och dess användning. 

                                                 

13
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6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet ur pedagogperspektiv ger svar på frågeställningen om pedagogers 

erfarenhet kring begreppsförståelse och dess betydelse för matematisk förståelse. 

Många problematiska ord/begrepp framkommer under intervjuerna med 

pedagogerna, såväl innehållsord och ord som igår, varenda, hel och halv/hälften. 

Resultat gällande barns/elevers perspektiv ger inte samma tydlighet då de har 

svårt att sätta ord på svårigheterna. Intervjuunderlagets spatiala termer i 

instruktionerna ger med sin mångtydighet många olika barn/elevlösningar, ett 

problemområde som flera forskare påpekat (Feist, 2008; Morin & Franks, 2010; 

Nettelbladt & Salameh, 2007). Under pågående intervjuer har flera pedagoger fått 

någon typ av ”aha-upplevelse” när det gäller småordens betydelse. De har satt ord 

på sin erfarenhet och tydliggjort didaktiska strukturer för sig själva. De har trots 

sina genomtänkta didaktiska strategier, tankar och idéer reflekterat över vad de 

inte gör idag och vad de kunde göra mer genom att belysa matematikämnet ur ett 

mer språkligt perspektiv. De ämnesspecifika, tekniska orden berättar flera 

pedagoger didaktiska strategier kring, medan de subtekniska orden ej verkar 

behandlas lika medvetet (Pierce & Fontaine, 2009). Den rent språkliga metodik 

som förts fram av flera forskare (Kovarik, 2010; Mills & Steele, 2011; Pierce & 

Fontaine, 2009) nämns inte av de intervjuade pedagogerna.  

Studiens resultat visar på stor variation av didaktiska strategier, där interaktion, 

kommunikation och språk är viktiga komponenter i den teoretiska ramen. 

Pedagogerna använder flera strategier, en variation som enligt forskarbakgrunden 

är av stor betydelse för utveckling av grundläggande matematisk förståelse 

(Kovarik, 2010; Miller & Hudson, 2006; Notari-Syverson & Sadler, 2008; 

Purpura & Lonigan, 2013). Dessa strategier speglar en sociokulturell syn på 

lärande där samtal, resonemang och interaktioner är framträdande begrepp. 

Kommunikation, på olika sätt, inom aritmetik och problemlösning ser de 

intervjuade pedagogerna som en viktig del av undervisningen. De ser hur 

barn/elever kan ha svårt att sätta ord på sin kunskap i olika situationer, beroende 

på kontextuella faktorer och andra påverkansfaktorer och detta beskrivs även i 

forskningen (Bilmes, 2012; Kleeman et al., 2013; Lundberg & Sterner, 2006; 

Wadlington & Wadlington, 2008). Språkets påverkan på den matematiska 

kommunikationen ses som en viktig problematiserande faktor och då inte bara den 
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verbala, utan även när elever ska visa hur de tänker med bild, text och/eller 

symboler.  

För de intervjuade barn/eleverna är det matematikboken som främst  uppfattas och 

förstås som matematik. Med fokus på kommunikation, ges en vag bild av 

kommunikativt lärande av barn/elever. De menar att det är pedagogen som står för 

pratet. Pedagogernas intention uppfattas, enligt studien, inte av barn och elever. 

Hur kan pedagogen tydliggöra syftet med den kommunikativa undervisningen så 

att barn/elever förstår att även samtal kring matematik är en del av 

undervisningen, att bild och text ingår som en del av det kommunikativa lärandet? 

Kan det vara så att barn/elever har större förståelse än vad de kan uttrycka i ord 

och att de svarar enkelt för att slippa krångla in sig i något de inte riktigt 

behärskar, under intervjuerna? 

En kontextuell faktor som i positiv bemärkelse nämns av några pedagoger i 

resultatet är en organisation där pedagogen från förskoleklass följer klassen in i 

skolan, vilket kan ge förutsättningar för ett långsiktigt och medvetet språkligt 

arbete. Vid en organisation med byte av pedagog i övergången förskoleklass och 

skola riskeras att språkliga faktorer tappas eller förbises, enligt någon pedagog. 

Oavsett organisation inom skolan har den kunskap som pedagogen får under 

elevens år i förskoleklass, om elevens språkliga och matematiska kompetens, stor 

betydelse. Den utgör en grund för det fortsatta lärandet och den matematiska 

förståelsen, och är viktig att medvetandegöra vid övergången mellan förskoleklass 

och skola.  

Sammanfattningsvis verkar en sociokulturell syn på lärande råda, där såväl 

språket som det matematiska tänkandet utvecklas i kommunikationen. 

6.3 Specialpedagogisk relevans 

I studien belyses grundläggande matematiska begrepp och didaktiska strategier för att 

alla barn/elever ska utveckla matematisk kommunikativ kompetens inom aritmetik och 

problemlösning. Ur ett pedagogiskt, men också ur ett specialpedagogiskt perspektiv, vill 

pedagogen hitta strategier som kan bidra till att utveckla eleven inom  dess proximala 

utvecklingszon. Svårigheten i klassrummet är att spridningen i matematisk och språklig 

kompetens är stor och att barn/elever behöver olika lång tid och olika många 

upprepningar för att befästa ord och begrepp. Detta kan medföra att begreppsarbetet 

måste eller bör delas mellan klasslärare, SVA-lärare och speciallärare.  
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Vikten av bildstöd talar såväl medverkande pedagoger som Mills och Steele (2011) om, 

att genom bilden vidga barnets/elevens förståelse av ordet eller begreppet. Denna 

strategi är ett utmärkt sätt att förhålla sig till i den specialpedagogiska undervisningen. 

Till detta kan också tilläggas Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation, 

TAKK, som en av pedagogerna nämner i studien. 

När det gäller att i åtgärdsprogram skriva om de grundläggande matematiska begrepp 

bör de olika nivåerna, skola/undervisning/grupp/individ,  beskriva specifika insatser i 

arbetet. Det kan vara fortbildning, vilket framkommer i studien som en viktig aspekt, 

icke statiska gruppindelningar eller specifika undervisningsmaterial. 

6.4 Fortsatt forskning 

Denna studie behandlar den språkliga dimensionen av matematikämnet, och hur 

pedagoger didaktiskt arbetar med den. Forskningsfältet betonar vikten av att befästa en 

språklig förståelse och säkerhet hos barn och elever för att nå grundläggande 

matematisk förståelse, och belyser exempel på fallgropar som finns. Många viktiga 

och  intressanta aspekter finns att forska vidare kring i framtiden , både ur pedagogiskt 

och specialpedagogiskt perspektiv. Att jämföra didaktiska strategier skulle kunna visa 

på mer specifika exempel på tydlig framgång. En undersökning kring hur den språkliga 

dimensionen i skolmatematiken behandlas för elever i högre skolålder där både antal 

tekniska och subtekniska begrepp ökar, vore intressant, och leder tankarna till 

ytterligare en aspekt. Hur ser den röda tråden genom hela skolgången ut i detta ämne?  

I denna studie visar de intervjuade pedagogerna på stor medvetenhet om hur viktigt det 

är att lyfta språket och stimulera det kommunikativa i matematikämnet. Hur skulle det 

kunna studeras i en större studie? På vilket sätt kan pedagoger stimuleras till att inom 

matematikämnets ram arbeta med den språkliga delen? På vilken teoretisk grund vilar 

undervisningen i matematik hos dagens pedagoger? Sådana frågeställningar kan ligga 

till grund för fortsatta studier inom området matematik och språk. 

6.5 Avslutande reflektioner  

Vår förhoppning är att vår studie visar att det språkliga inte går att utesluta från 

matematikämnet, utan snarare att en medveten didaktik som behandlar den språkliga 

dimensionen i ämnet gynnar både inställning och prestation hos barn och elever. I en 

matematikundervisning där pedagoger lyssnar efter barns och elevers uppfattning i 

kommunikativa aktiviteter och fortlöpande gör formativa bedömningar skapas 

engagemang hos både pedagog och barn/elev. Ett ensidigt användande av skriftliga 
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diagnoser, test och prov i matematik kan skymma sikten för pedagogen. Det kanske inte 

är den matematiska förmågan som visas i resultatet, utan snarare den språkliga 

förmågan som mäts. Missuppfattningar av begrepp, bristande läsförståelse och 

misstolkning av instruktioner syns inte i den kvantitativa mätning denna typ av test 

utgör.  

I PISA 2012 mäts inte bara prestationsresultat utan också elevers attityd till, och tankar 

kring, ämnet. I jämförelse med PISA 2003 syns inte samma negativa trend som i 

resultatet av elevernas matematiska lösningar. Relationen lärare och elev anses ha 

förbättrats jämfört med PISA 2003, och får ett högre resultat än flera andra länder 

(Skolverket, 2013c). Sett ur det språkliga perspektivet ser vi det med positiva ögon. En 

förutsättning för att utveckla den kommunikativa förmågan och göra det verbala 

matematiska språket till sitt, är att man själv verkligen får använda det. Goda relationer 

och trygg miljö i förskola och skola är grundläggande för att alla barn och elever ska 

våga prata, våga fråga och våga delta i det kommunikativa matematikklassrummet. 

Vi valde att studera den tidiga matematiken men har över tid förstått att problematiken 

fortsätter högt upp inom matematiken. Vem har eller tar ansvar för ord- och 

läsförståelse i matematikämnet, ämnesläraren i svenska eller matematikläraren? 

Trots att båda författarna arbetar med elever i behov av särskilt stöd, i matematik 

och/eller svenska, har vi under studiens gång förundrats över och ibland överraskats av 

informanternas svar, oavsett om det har varit från barn/elever eller pedagoger. Vi 

kommer i fortsättning att bära med oss många kloka kommentarer som våra informanter 

delgett oss. Genom samtal och reflektioner har intervjuer och källdata givit oss vinklar 

på vår egen profession som berikar, men också väcker nya frågor att reflektera kring. Vi 

ser med stor tillförsikt fram mot att andra också tar del av tanken att matematik är något 

där språket räknas!  
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Hej!     Västerås 2014-XX-XX 

Du/ni har fått detta brev då ditt/ert barn har blivit utvald av sin lärare som intressant att 

intervjua om matematiska begrepp. Läraren i sin tur har själv valt att delta i studien och 

intervjuas också. 

Vi är två lärare som studerar till speciallärare i matematik på Mälardalens högskola. Under 

våren 2014 ska vi genomföra vårt enskilda examensarbete. Det ska ge oss fördjupad kunskap 

kring matematiska begrepp och kommunikation. Detta får vi bland annat genom att intervjua 

barn/elever från förskola till årskurs 5 om hur de uppfattar matematiska begrepps innebörd 

och förklaring. Deras lärare kommer att intervjuas om samma sak. Intervjuerna kommer att 

spelas in för att sedan skrivas ut i text.     

De intervjuade barnens namn kommer att ändras så att det inte blir möjligt att förstå vem som 

har sagt vad. Barnen kommer från olika skolor i kommunen.  

Vi ämnar följa Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningsetik. http://www.vr.se/. Givetvis 

är det helt frivilligt att delta och barnet ska också veta att det när som helst kan avsäga sitt 

deltagande.  

Till detta behöver vi målsmans medgivande. 

Vi hoppas på ett gott samarbete. 

Med vänlig hälsning 

Birgitta Sandberg Nina Söderlund Tina Hellblom-Thibblin 

studerande  studerande  handledare Mälardalens högskola 

birgitta.sandberg@skola.vasteras.se   tina.hellblom-thibblin@mdh.se 

carina.soderlund@skola.vasteras.se 

 

Lämnas till klasslärare 

 

Ja, vi tillåter att                              medverkar i studien. 

 

 

Målsmans underskrift:  



  Bilaga 2 

  Birgitta Sandberg, bsg03001, SQA066 

  Carina Söderlund, csd10002, SQA066 

   

 

 

Hej!     Västerås 2014-XX-XX 

Under hösten 2013 deltog du i en mindre studie som vi, Birgitta Sandberg och Carina 

Söderlund, gjorde angående matematiska begrepp i grundläggande matematik. Du valde att 

uppge kontaktuppgifter så att vi kunde återkomma till dig. 

Resultatet från höstens undersökning var att våra 31st. informanter uppgav ungefär 115 olika 

viktiga begrepp. Dessa kunde sorteras i olika kategorier där lägesord och jämförelseord var 

mest representerade. 

I vår fortsatta studie under våren, det självständiga arbetet inför speciallärarexamen, kommer 

vi att fördjupa oss ytterligare i begrepp och kommunikation i främst aritmetik och 

problemlösning. Vi önskar intervjua dig om detta och innebörden av det i din undervisning. 

Vi önskar spela in intervjuerna/ samtalen för att i efterhand transkribera dem. Din identitet 

kommer att vara synlig för oss, men avkodas i samband med att intervjun skrivs ner.  

Barnperspektivet är en viktig del i vår studie. Vi ber dig därför hjälpa oss att få kontakt med 

en elev/ett barn som är lämplig att intervjua. Ett brev till berörda föräldrar skickas om du 

tackar ja till medverkan. 

 

Vi ämnar följa Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningsetik. http://www.vr.se/. Givetvis 

är det helt frivilligt att delta och du kan när som helst avsäga ditt deltagande.  

Till vår hjälp har vi vår handledare Tina Hellblom-Thibblin på Mälardalens högskola, 

tina.hellblom-thibblin@mdh.se. 

Vi kommer att återkomma till dig för att boka en tid så snart du medgivit ditt deltagande 

genom att svara på detta mail. 

 

Med vänlig hälsning 

Birgitta Sandberg   Carina Söderlund 

birgitta.sandberg@skola.vasteras.se  carina.soderlund@skola.vasteras.se  



  Bilaga 3 

  Birgitta Sandberg, bsg03001, SQA066 

  Carina Söderlund, csd10002, SQA066 

   

 

 

Hej!     Västerås 2014-XX-XX 

Vi är två lärare som går Speciallärarprogrammet, med inriktning matematik, på Mälardalens 

högskola. Under våren kommer vi att genomföra det självständiga fördjupningsarbetet, 

uppsatsen, där vi kommer att fokusera på matematiska begrepp och kommunikation i främst 

aritmetik och problemlösning.  

Vi önskar intervjua dig om detta och innebörden av det i din undervisning. Vi vill gärna spela 

in intervjuerna/ samtalen för att i efterhand transkribera dem. Din identitet kommer att vara 

synlig för oss, men avkodas i samband med att intervjun skrivs ner.  

 

Barnperspektivet är en viktig del i vår studie. Vi ber dig därför hjälpa oss att få kontakt med 

en elev/ett barn som är lämplig att intervjua. Ett brev till berörda föräldrar skickas om du 

tackar ja till medverkan. 

 

Vi ämnar följa Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningsetik. http://www.vr.se/. Givetvis 

är det helt frivilligt att delta och du kan när som helst avsäga ditt deltagande.  

Till vår hjälp har vi vår handledare Tina Hellblom-Thibblin på Mälardalens högskola, 

tina.hellblom-thibblin@mdh.se. 

Vi kommer att återkomma till dig för att boka en tid så snart du medgivit ditt deltagande. 

Med vänlig hälsning 

 

Birgitta Sandberg   Carina Söderlund 

birgitta.sandberg@skola.vasteras.se  carina.soderlund@skola.vasteras.se  

 



  Bilaga 4 

  Birgitta Sandberg, bsg03001, SQA066 

  Carina Söderlund, csd10002, SQA066 

   

Intervju av barn/elev 

Frågor av öppen halvstrukturerad form 

På vilka sätt kan man ha matematik i skolan? 

När ni pratar matematik i skolan, finns det då några ord som är lätta och finns det 

några ord som är svåra? 

Kan du komma på ord som du använder både i matematiken och hemma eller i 

leken? 

 

Hur kan du förklara vad som menas med före? 

När använder du ordet före? 

Finns det något ord som betyder ungefär det samma? Vilket? 

 

Hur kan du förklara vad som menas med över? 

När använder du ordet över? 

Finns det något ord som betyder ungefär det samma? Vilket? 

 

Hur kan du förklara vad som menas med mönster? 

När använder du ordet mönster? 

Finns det något ord som betyder ungefär det samma? Vilket? 

 



  Bilaga 5 

  Birgitta Sandberg, bsg03001, SQA066 

  Carina Söderlund, csd10002, SQA066 

   

Uppgifter till barn/elevintervju – före/efter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   2    3    4    5    6    7  

 

 

 

 

 

 

7 
  

32 
 



  Bilaga 6 

  Birgitta Sandberg, bsg03001, SQA066 

  Carina Söderlund, csd10002, SQA066 

   

 

 

Frågor till bilder – före/efter (se bilaga 5) 

 

Vilken färg har hunden före den rosa hunden? 

Vilken färg har hunden efter den gråa hunden? 

Vilken färg har formen före rektangeln? 

Vilket tal kommer före 6? 

Beskriv med ord vilka tal som ska vara före och efter i talradsrutan. 



  Bilaga 7 

  Birgitta Sandberg, bsg03001, SQA066 

  Carina Söderlund, csd10002, SQA066 

   

Uppgifter till barn/elevintervju - över 

 

 

Stryk under rätt ord till bilden        ko sko bro 

 

 

Stryk över de jämna siffrorna      1    2    3    4    5    6    7    8    9 

 

 

Ringa in tio prickar. Hur många blir över? 

 

 

 

 

 

 

Rita en fågel över trädet    Hur mycket är klockan?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.se/imgres?hl=sv&biw=1280&bih=874&tbm=isch&tbnid=XfgN8dT54g1n_M:&imgrefurl=http://www.elevspel.se/amnen/matematik/klockan.html&docid=xyYZ-Vh2LVGq-M&imgurl=http://www.elevspel.se/amnen/matematik/klocka/analog-klocka.png?t=1293862800&s=100&hidesek=1&w=150&h=150&ei=KgcFU5SAC-jc4QSs9YCwDg&zoom=1&ved=0CMEBEIQcMCE&iact=rc&dur=1904&page=2&start=22&ndsp=30


  Bilaga 8 

  Birgitta Sandberg, bsg03001, SQA066 

  Carina Söderlund, csd10002, SQA066 

   

Uppgifter till barn/elevintervju - mönster 

 

 

 

 

 

 

På vilket sätt är detta ett mönster? Fortsätt talmönstret 

1   3   5   7    

 

5   10   15   20 

 

100   200   300   400 

 

Rita ett mönster på skjortan 

 

Beskriv ditt mönster 

 

 



  Bilaga 9 

  Birgitta Sandberg, bsg03001, SQA066 

  Carina Söderlund, csd10002, SQA066 

   

Intervju av pedagog 

Frågor av öppen halvstrukturerad form 

 

• Hur arbetar du med matematisk kommunikation? 

• Ser du några speciella faktorer som kan hindra elevers möjlighet att förstå 

begrepp inom aritmetik/problemlösning? 

•  Finns det några betydelsefulla ord inom aritmetiken och/eller problemlösning 

som du upplever är svåra för barnen att förstå? Vilka?  

• Det finns ord som betyder olika saker i det vardagliga och i det matematiska 

sammanhanget, som exempelvis mönster. Har du någon gång upplevt det 

problematiskt för elever med den typen av ord i matematiken? (Visa bilderna 

till elevintervjun - mönster, före/efter, över)  

Hur arbetar du med dessa uttryck i barngruppen/klassen? 

• Upplever du att läromedel och dess lärarhandledning hjälper dig i arbetet att 

befästa förståelse i matematisk begreppsförståelse? 

• Det finns naturligtvis en variation i hur barn/elever uppfattar och förstår 

begreppen. Berätta om hur du tänker och handlar kring det.  

• Har du fler tankar och synpunkter kring hur den språkliga förståelsen kan 

påverka den matematiska förståelsen 

 


