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Förord 
Mitt intresse för ämnet kan sägas ha varit den drivande kraften under hela studien och 
möjliggjort att den blivit färdig. Detta stora intresse för ämnet väcktes när jag under mina 
utbytesstudier i Finland fick förmånen att möta personer som gjorde mig bekant med denna 
språkliga ansats till matematik. Därför vill jag rikta ett stort tack till Jorma Joutsenlahti för de 
föreläsningar och idéer jag har fått ta del av. Jag vill tacka den läraren med sina elever som 
ställde upp för att delta i studien. Jag vill också tacka min handledare Anna Klisinska som har 
varit uppmuntrande och visat tålamod när jag som småbarnsförälder har haft, förutom 
examensarbetet, också mycket annat att tänka på när jag har skrivit mitt arbete. Tack också ni 
som har korrekturläst denna stora mängd text. Till sist, men inte minst, förtjänar min fru ett 
enormt stort tack för allt det stöd hon har gett mig under tiden jag skrivit detta exjobb. 

Mikko Koskinen 

  



Sammanfattning 

Syftet med studien är att få reda på hur användningen av matematikens skriftliga språkande kan 
påverka elevernas lärande i räknesättet division. Informanterna i studien var fem elever i årskurs 
4 som valdes bland de som samtyckte till deltagandet. I den praktiska delen av arbetet, 
konstruerade eleverna en textuppgift till matematiska uttrycket 24

6� − 3 . Materialet bestod av 
intervjuer och det som eleverna producerade när de konstruerade uppgifter och deras svar. 
Intervjuerna analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys.  

Resultatet visade att den största fördelen enligt eleverna var att matematikens språkande gör 
det roligare att arbeta med division. En annan viktig fördel var att elevernas förståelse i division 
ökade efter att de hade arbetat på detta sätt. De nackdelar som kom fram var att eleverna 
upplevde att det var arbetsamt och svårt att arbeta med metoden. 

Andra delen av resultatet visade att eleverna konstruerade uppgifter enbart med 
delningsdivision. De flesta elever gav siffran 24 kontexten av någonting ätbart. Största delen 
av eleverna menade att antalet 6 representerade människor. Eleverna definierade inte med 
tydlighet var antalet 3 togs ifrån. Denna del av resultatet visade också att eleverna föredrar 
användning av symbolspråket och naturliga språket framför bildspråket i deras lösningar.  

Med stöd av det som resultatet visade kan språkandet anses vara ett bra sätt att arbeta med 
matematik i räknesättet division. 

Nyckelord: Språkande, matematik, uttryckssätt, semiotik 

  



Abstract 

The aim of the study is to see how the use of textual languaging of mathematics can affect 
pupils learning in an operation of division. Participants of the study consisted of five 4th grade 
pupils which were chosen among those who agreed to participate in the study. In the study, the 
pupils were supposed to construct a word problem for a mathematical expression 24

6� − 3. 
The research data consisted of interviews and of the material pupils produced when they 
constructed their word problems and their answers to them. The interviews were later analyzed 
with a qualitative content analysis.   

Results show that the most significant advantage according to the pupils were that languaging 
of mathematics makes it more fun to work with division. Another important result was that after 
the pupils had worked this way, they were able to understand the concept division a bit better. 
Disadvantages expressed by the participants were that they felt this kind of working method in 
mathematics may demand more work than what they are used to. 

The other part of the results show that the pupils constructed their word problems with division 
by parts. Almost all the pupils gave number 24 a context of something eatable. The most part 
of the pupils meant amount of 6 represent human beings, for example friends. Pupils didn’t 
clearly define where the amount of 3 was taken away. This part of the results show also that the 
pupils preferred using symbolic language and natural language over pictorial language in their 
answers. 

Results indicates that languaging could be a recommended way to work with mathematics in 
division. 

Keywords: Languaging, mathematics, expression, semiotics  
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1 Inledning 

Troligen kopplar inte många av oss, som läst matematik i grundskolan, ihop 
matematikundervisning och språk. Från och med 80-talet har forskningen riktat sin 
uppmärksamhet mot att undersöka språkets roll i undervisningen i matematik (Moschkovich, 
2010). Senare har forskning och de teorier som utvecklats visat att detta varit fruktbart för 
elevernas kunskaper i matematik (Joutsenlahti, 2003; Lemke, 2003; Joutsenlahti & Kulju, 
2017). Denna studie fortsätter i samma spår och undersöker användningen av en mer språklig 
ansats till undervisningen i division i en svensk skolmiljö.  

I den senaste läroplanen (Skolverket, 2011a) uppmuntras till ämnesövergripande undervisning. 
När språk och matematik inte ses som två helt skilda saker, öppnas det en dörr till integration 
av ämnena svenska och matematik. Även i Skolverkets (2003) rapport tas språkets roll i 
inlärning av matematik upp. Av rapporten framgår att en god språkbehärskning och matematisk 
förståelse har väldigt tydliga samband.  

Detta arbete är inte ett försök att få bort eller ersätta några tidigare undervisningstraditioner i 
matematik. Snarare är meningen att introducera ett perspektiv till matematikundervisningen 
som kan bidra till en mångsidigare kunskapsutveckling hos eleverna. Förhoppningsvis leder 
detta till att de i den svenska skolan nu rådande traditionerna av kunskapsförmedling 
kompletteras. 

2 Begrepp 

I studien menas med begreppet modersmål, i enlighet med Nationalencyklopedin (2017a), det 
språk som ett barn har lärt sig först. 

Begreppet modersmålsundervisning innefattar i denna studie undervisningen både i ämnet 
svenska i den svenska läroplanen (Skolverket, 2011) och modersmål i den finska läroplanen 
(Utbildningsstyrelsen, 2014), vilka kan anses vara motsvarigheter till varandra. 

3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att få reda på hur användandet av matematikens skriftliga språkande kan 
enligt eleverna påverka deras lärande av räknesättet division. 

Forskningsfrågorna:  

1. Hur menar eleverna att matematikens skriftliga språkande påverkar deras lärande av 
division? 

2. På vilket sätt tolkar eleverna räknesättet division med hjälp av matematikens skriftliga 
språkande?  
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4 Bakgrund 

4.1 Matematisk kunskap och matematisk tänkande 
I alla skolsammanhang inklusive ämnet matematik är det viktigt att kunskapsbegreppet klargörs 
i syftet att lärarna ska få en klar bild om vilken kunskap eleverna förväntas behärska.  

Som rapporterna av både Skolinspektionen (2009), Bergqvist et al (2010) och Skolverket 
(2002) visat, har lärarna i många fall en något snäv bild av vad matematisk kunskap innebär. 
Samma problematiska uppfattning om matematisk kunskap ser ut att vara rådande också i den 
finska skolan. Ett flertal studier har visat att undervisningen domineras av läroböcker (Perkkilä, 
2002; Joutsenlahti & Vainionpää, 2010; Törnroos, 2004) och att i stor utsträckning tillhörande 
uppgifter leder till procedurkunskap hos eleverna (Joutsenlahti et al., 2013).  

Joutsenlahti har uttryckt att enligt honom är matematiskt tänkande en process där matematisk 
kunskap hanteras intellektuellt. Den matematiska kunskapen kan i sin tur definieras och har 
definierats på flera olika sätt. En idag vanligt förekommande definition är den som Kilpatrick, 
Swafford och Findell (2001) har utvecklat för dagens skola. 

Den matematiska kunskapen som Kilpatrick et al. anser vara viktig att eleverna undervisas i 
idag, har av dem indelats i fem olika kategorier. Enligt dem består matematisk kunskap av 
begreppslig förståelse (conceptual understanding), flytande hantering av procedurer 
(procedural fluency), strategisk kompetens (strategic competence), förmågan att resonera 
(adaptive reasoning) och produktivt sinnelag (productive disposition). En konceptuell förståelse 
eller begreppsförståelse innebär en ”uppfattning om matematiska koncept, operationer och 
relationer” (Kilpatrick et al., 2001, s.5). Procedurer som ska hanteras flytande omfattar olika 
räkneoperationer som alternativt kan kallas för rutiner (Laitinen, Rantamäki & Joutsenlahti, 
2015). Kilpatrick et al. (2001) förklarar att den strategiska kompetensen är förmågan att 
”formulera, representera och lösa matematiska problem” (s.5). ”Kapaciteten för logiskt 
tänkande, reflektion, förklaring och motivering” (Kilpatrick et al., s.5) kallas för förmågan att 
resonera. Den sista byggstenen är ett produktivt sinnelag som innebär ”en vanemässig 
benägenhet att se matematiken som förnuftig, användbar och värd besväret sammankopplad 
med en tilltro till flitighet och personens egen kapacitet” (Kilpatrick et al., 2001, s.5). Kilpatrick 
et al. menar att dessa fem kategorier av kunskap tillsammans ska bilda den matematiska 
förmågan hos eleverna i likhet med ett hopflätat rep (Figur 1). 
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FIGUR 1 FEM OLIKA DELAR AV MATEMATISK KUNSKAP BILDAR TILLSAMMANS EN HELHET SOM UTGÖR DEN 
KUNSKAP ELEVERNA SKA FÅ TILLGÅNG TILL I SKOLAN (KILPATRICK ET AL., 2001, S.5) 

 

4.2 Kunskapsbegreppet i den svenska skolan 
I den svenska läroplanen (Skolverket, 2011a) uttrycks att i varje skola ska kunskapsbegreppet 
diskuteras med syfte att främja lärandet. Denna diskussion ska ha sin utgångspunkt i olika 
aspekter på kunskap och lärande (Skolverket). I läroplanen förklaras att olika möjliga 
kunskapsformer kommer till uttryck i olika skepnader, såsom fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet som förutsätter och samspelar med varandra. I skolans arbete ska det enligt 
läroplanen ges utrymme för samtliga kunskapsformer och i lärandet ska dessa former balanseras 
och bli till en helhet.  

Dessa fyra kunskapsformer beskrevs i Läroplanskommitténs (1992) betänkande Skola för 
bildning där kunskapsbegreppet för första gången mer ingående diskuterades i 
skolsammanhang (Gustavsson, 2009). När betygssystemet utformades användes det så att 
faktakunskap gav lägsta betyg och förtrogenhetskunskap högsta betyg, alltså var de 
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rangordnande (Gustavsson, 2009). Sedan dess har synen på detta utvecklats och i dag finns alla 
dessa kunskapsformer representerade i varje betygssteg med strävan att tillsammans bilda en 
helhet (Skolverket, 2011b). Ingrid Carlgren (2002) har i efterhand kommenterat de fyra 
kunskapsformerna som hon har identifierat i betänkandet Skola för bildning. Hon menar att de 
inte ens från början var avsedda för att rangordnas. Ytterligare en intressant tanke som Carlgren 
lyfter är att denna definition av kunskap inte utesluter andra uppfattningar om hur kunskap kan 
komma till uttryck. 

I ett särtryck Bildning och kunskap (Skolverket, 2002) ur läroplanskommitténs betänkande 
Skola för bildning (1992) definierar Carlgren (2002) faktakunskaper som information, regler 
och konventioner. Enligt henne har denna typ av kunskap en kvantitativ karaktär, det är något 
som en person har eller inte har.  

Carlgren (2002) menar att förståelsekunskapen har en kvalitativ dimension och att ett fenomen 
kan förstås från olika synvinklar. På detta sätt blir kvantiteten mindre betydelsefull. Enligt 
henne bedöms förståelsen hos en person utifrån hur denne argumenterar för sin förståelse. 
Joutsenlahti (2005) kopplar förståelsekunskapen till begreppslig förståelse och att 
faktakunskapen utgör grunden för förståelsekunskap. När faktakunskap kompletteras med 
förståelsekunskap, blir det mer meningsfullt att inneha fakta om olika fenomen (Joutsenlahti). 
Risken finns också att begrepp i vissa läromedel reduceras till termer som definieras. Därmed 
också reduceras förståelsekunskapen till faktakunskap (Carlgren, 2002). 

Förståelse utifrån ett mer socialt perspektiv innebär att kollektiva begrepp och strukturer inom 
olika ämnesområden integreras i personens egen förståelse av fenomen (Carlgren, 2002). Hon 
skriver att genom detta byggs en gemensam referensram som möjliggör kommunikation som 
överförs genom språket. Carlgren (2002) framför uppfattningen att språket bär betydelser och 
genom språket överförs också en struktur av sociala meningar och relationer. Genom 
språkutveckling fås också tillgång till fler ord och begrepp och mer nyanserade uppfattningar 
blir möjliga (et al.).  

Kunskap i form av färdighet innebär ett vetande om att hur något skall göras och även en 
praktisk förmåga att genomföra arbetet (Carlgren, 2002). Intellektuella färdigheter omfattar 
exempelvis matematiska förmågor att utföra tankeoperationer (et al.). Joutsenlahti (2005) 
menar att färdighetkunskapen motsvarar procedurkunskap.  

Carlgren (2002) uttrycker att förtrogenhetskunskap är kunskapens tysta dimension. Hon påstår 
att denna typ av kunskap är ofta förenad med sinnliga upplevelser som känna, lukta, se och 
undermedvetet veta när något är på gång. Denna form av kunskap kommer i uttryck i t.ex. 
bedömningar (Carlgren). Kunskapen tas del av genom praktiska verksamheter då reglerna i 
dessa lärs. Sedan tillämpas dessa med hjälp av förtrogenhetskunskap i olika förhållanden på 
olika sätt (et al.). När en stor mängd av exempel av olika situationer har byggts upp kan de 
tidigare erfarenheterna användas i nya förhållanden (et al.). 

I skolverkets (2011b) stödmaterial omfattar definitionen av begreppet förmåga, alla tänkbara 
former av kunskap. I samma material (Skolverket, 2011b) används ordet kunskap synonymt 
med begreppet förmåga. I kursplanen för matematik (Skolverket, 2011a) presenteras fem 
förmågor som eleverna ska ges förutsättningar att utveckla. Den första är att formulera och lösa 
problem i matematik och värdera de strategier och metoder som har använts. Den andra är 
förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Den 
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tredje är att eleverna ska lära sig att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att 
göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Den fjärde förmågan som ska utvecklas är att föra och 
följa matematiska resonemang. Den femte förmågan går ut på att använda matematikens 
uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar 
och slutsatser.   

4.3 Matematikundervisningen har utrymme för utveckling 

4.3.1 Matematikundervisningen i Sverige 

Skolverket har gjort en kvalitetsgranskning om vad som påverkar elevers lust att lära 
matematik. Granskningen gjordes i förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och 
vuxenutbildning mellan åren 2001 och 2002. Granskningens omfattning var 41 kommuner och 
kommunalförbund samt 14 huvudmän på fristående skolor. Granskningen visade att friare 
arbetssätt i matematik övergår till ett mer formaliserat lärande redan i årskurs 3. Det visade sig 
att läroboken tidigt får en central roll i matematik och att färdighetkunskap ofta går före 
förståelsekunskap. Elevernas lust att lära matematik förändras negativt ju längre de går i skolan. 
 
Rapporten (Skolverket, 2003) om kvalitetsgranskningarna visar hur matematikundervisningen 
i Sverige, särskilt efter årskurs 4 och uppåt, domineras och styrs av läroböcker och att detta har 
ifrågasatts av många elever. Eleverna och lärarna uppfattar att matematik, i många fall, först 
och främst är det som står i läroboken. En skolledare har gått så långt som till att påstå att 
elevernas lust att lära matematik avtar när lärarna tar till sig läromedlens snäva bild av vad 
matematik är.  
 
I Skolverkets rapport föreslås några åtgärder för att förbättra matematikundervisningen. I 
rapporten uttrycks behovet av en mer varierad undervisning vad som gäller innehåll, arbetssätt, 
läromedel och annat arbetsmaterial. Innehållet i matematikundervisningen ska enligt det som 
rekommenderas i rapporten (Skolverket, 2003) ge större utrymme för kreativitet, fantasi och 
nyfikenhet med hjälp av olika representationsformer. Undervisningen ska även konkretiseras 
och lärobokens totala dominans minskas. Samtalet i klassrummen ska utveckla 
begreppsförståelse, matematiskt tänkande och olika val av strategier för att lösa matematiska 
problem. Matematiken ska anknyta till andra ämnen genom ämnesöverskridande samarbeten 
och därmed ska förståelsen ökas. Utvärderingen ska bli mer allsidig med fler 
utvärderingsformer än skriftliga poängsatta prov.  
 
Skolinspektionen (2009) har senare gjort en granskning av mindre omfattning för 10 kommuner 
och 23 grundskolor varav 3 var friskolor. Bergqvist et al. (2010) har publicerat en studie som 
grundar sig på denna granskning. Studien visar hur 59 procent av tiden avsedd för 
matematikundervisning används för enskilt arbete eller arbete i liten grupp. Det framgår inte i 
rapporten hur resterande lektionstid används. Den tiden när eleverna arbetar enskilt eller i liten 
grupp, består av matematikuppgifter som eleverna får från läraren (43 %) och arbetet i 
läroboken (57 %). Detta innebär att eleverna arbetade med läroboksuppgifter drygt en tredjedel 
av undervisningstiden. Till rapporten granskades också läroboksuppgifterna och det visade sig 
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att nästan alla uppgifterna i läroböckerna övade i första hand procedurhantering, alltså att räkna 
efter regler i boken. Uppgifterna från andra källor, bland annat de som läraren gav till eleverna 
i andra former än i lärobokform, övade procedurhantering vid 60 procent av fallen.  
 
Av dessa observationer följer att när läraren väljer att använda läroböcker i en stor utsträckning 
i sin undervisning, finns en stor risk att eleverna övar allt för mycket hantering av procedurer. 
Därför får de inte möjligheten att öva tillräckligt på andra kompetenser. I Skolinspektionens 
(2009) rapport finns det uttryckt att detta kan medföra allvarliga konsekvenser för 
matematikinlärningen hos eleverna när arbete med läroboksuppgifter är så omfattande. I 
rapporten finns det också ett föreslag om att procedurhanteringsuppgifterna i läromedlen ska 
kompletteras i större utsträckning med uppgifter som kan utveckla andra kompetenser hos 
eleverna. Utöver dessa visade rapporten att läroboksuppgifter är mer vanliga i skolår 4–9 än i 
skolår 1–3. Av detta följer att mer fokus behöver läggas på undervisningstraditionerna på 
mellanstadienivån. 
 
I samma rapport av Skolinspektionen (2009) står det skrivet att de tidiga skolåren erbjuder 
eleverna mycket mångsidigare övning av olika kompetenser än de högre stadierna. Eleverna 
behöver argumentera eller motivera sina svar vid ungefär hälften av uppgifterna i en 
undervisningssituation i årskurs 1–3. När eleverna går i årskurs 4–6 krävs argumentation bara 
vid 15 procent av uppgifterna. Dessutom är det mer vanligt förekommande i de tidiga skolåren 
att läraren påpekar vikten av att skriva fullständiga lösningar och argumentera för sina svar.  
 

4.3.2 Matematikundervisningen i Finland 

I Finland har flertalet studier visat att läroböcker och lärarhandledningar dominerar och styr 
matematikundervisningen under grundskolans tidiga år, (Perkkilä, 2002; Joutsenlahti & 
Vainionpää, 2010; Törnroos, 2004) till och med mer än den finska läroplanen gör (Leppävuori 
& Laine, 2016; Opetushallitus, 2014). Joutsenlahti och Vainionpää (2010) menar i sin studie, 
som handlar om läromedlens användning i undervisningen, att när långsamma räknare inte 
hinner räkna lika mycket som de snabbare kan det leda till en dålig självbild i ämnet matematik 
hos eleverna. I Finland har forskningen visat att finska läroböcker i matematik motsvarar den 
tidigare finska läroplanens (Opetushallitus, 2004) mål för läroämnet men har vissa brister vad 
gäller att uppfylla den nya finska läroplanens (Opetushallitus, 2014) målsättningar (Leppävuori 
& Laine, 2016; Törnroos, 2004). Leppävuori och Laine förklarar att den nya finska läroplanen 
(Opetushallitus, 2014) ställer nya krav, dels på att bedömning ska ske mer formativt och dels 
genom att öka kraven på att eleverna mer utförligt visar sitt matematiska tänkande. Enligt dem 
blir inte dessa krav uppfyllda med de läroböcker som följer den tidigare läroplanen. 
Joutsenlahti, Kulju och Tuomi (2013) menar i sin tur att textuppgifterna i finska läroböcker ofta 
är likartade och leder till procedurkunskap hos många elever. Redan tidigare har Joutsenlahti 
(2010) problematiserat uppgifterna i grundskolans läroböcker. Han riktar sin kritik mot 
uppgiftsformuleringarna eftersom de inte leder eleverna till att lösa dem med hjälp av 
matematikens olika representationsformer. Vidare menar han att uppgifterna i läroböcker i 
matematik leder eleverna till att lösa uppgifterna enbart med hjälp av matematikens 
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symbolspråk, även om det skulle vara mer naturligt för vissa att använda andra sätt att uttrycka 
sig på.  
 

4.3.3  Matematik och genus 

I Sverige finns det fler män än kvinnor både i matematiska yrken och på högre utbildningsnivåer 
inom ämnet trots att kvinnor och män presterar ungefärlig lika bra i matematik som skolämne 
(Brandell et al., 2005). Studier (OECD, 2004; OECD, 2013) har visat att kvinnor jämfört med 
män har flera negativa upplevelser kring matematik som skolämne och de upplever den mindre 
behövlig i framtiden. Dessa skillnader på attityd och mängden män i matematiska yrken och 
utbildningar kan påverka kvinnors yrkesval och prestationer så att de väljer att läsa utbildningar 
med mindre matematiskt innehåll (Brandell et al., OECD, 2013).  
 
Finska studier (Lappalainen 2008, Opetushallitus, 2009) och PISA (OECD, 2016) har visat en 
trend där flickor presterar generellt bättre i läsning och detta antas bero på deras attityder inför 
läsande. Enligt Joustenlahti (2009) är det därför tänkbart att flickor skulle kunna ha nytta av en 
mer språklig ansats till matematiken.  

4.4 Matematik och språk 

4.4.1 Språkande 

För att förbättra undervisningen så att den skulle omfatta fler kunskapsformer har Joutsenlahti 
(2003) utvecklat teorier om hur olika språkliga uttrycksformer kan användas i matematik. 
Användandet av dessa kallar han för matematiikan kielentäminen på finska. 
 
Det engelska ordet languaging har använts i didaktisk forskning åtminstone från och med 90-
talet (Joutsenlahti & Kulju, 2015). I finsk didaktisk forskning presenterades översättningen 
kielentäminen för första gången i början av 2000-talet i samband med studier om vilken roll 
matematiska tänkandet och dess uttryck spelar i matematikens lärprocesser (Joutsenlahti & 
Kulju).  
 
Matematiikan kielentäminen har sin grund i tidigare forskning om hur det talade och skrivna 
språket kan användas som stöd i matematikinlärningen (Joutsenlahti & Kulju, 2015; Candia, 
1998).  
 
I denna studie används begreppet språkande som är en direktöversättning av det finska 
begreppet kielentäminen och engelska begreppet languaging. Ordet språkande har i svensk 
forskning haft varierande innehåll. Larsson (1995) menar att eleverna språkar när de läser, 
skriver, lyssnar eller talar. I hans uppfattning ingår att ny kunskap konstrueras när dessa 
aktiviteter pågår som en skapande process. Göransson (2011) och Ask (2007) har använt 
begreppet på samma sätt utan att inkludera den skapande processen. Lindö (1997) har haft en 
lite bredare uppfattning och tolkar att språkande aktiviteter, utöver de tidigare nämnda, omfattar 
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även bild, lek, drama, sång, musik och dans. Enligt definitionen i Skolverkets (2013) 
stödmaterial Flera språk i förskolan – teori och praktik sker språkandet när ”individer i 
interaktion skapar mening och formar kunskap och erfarenhet genom ett eller flera språk” 
(s.10).  
 
Både Skolverket och Joutsenlahti och Kulju (2015) fyller begreppen språkande och 
kielentäminen med samma innehåll och hänvisar till det engelska begreppet languaging 
introducerat av Swain. Därför kan det svenska begreppet språkande och det finska begreppet 
kielentäminen sammankopplas och anses betyda samma sak. Det svenska begreppet språkande 
används härefter i denna studie. 

4.4.2 Språkande i matematik 

När begreppet språkande för första gången presenterades i finsk ämnesdidaktisk forskning, 
innefattade det en process där ett matematiskt begrepp bildas med språkets hjälp (Joutsenlahti 
& Kulju, 2015). Enligt Nationellt centrum för matematikutbildning (2013) kan ett matematiskt 
begrepp vara ”ett matematiskt objekt, som t ex cirkel, en process, som t ex subtraktion eller en 
egenskap som t ex omkrets”. Med hjälp av den tidigare presenterade begreppsförståelsen, som 
språkande i matematik syftar till att utveckla, ökas också elevernas förståelse om hur olika 
matematiska begrepp står i relation till varandra (NCM, 2013).  Enligt Joutsenlahti och Kulju 
har även de funderingar och reflektioner över begreppets centrala drag, och strukturering av 
individens egna tankar som skett under tiden begreppet konstruerats, varit en viktig aspekt av 
elevernas språkande i matematik. 
 
Utöver dessa menar Joutsenlahti (2003) att elevernas sociala samspel ingår som en del i 
språkandet. Enligt honom relaterar eleven, i ett socialt samspel, andras förståelse till sin egen 
kring vad ett specifikt matematiskt begrepp innebär. När språkande pågår bidrar det till att 
elevens egen uppfattning av det matematiska begreppet och uppfattningen om sig själv som 
lärande individ bli synlig (Joutsenlahti).   
 
Ibland har begreppet språkande i matematikdidaktisk forskning använts i en snävare 
bemärkelse, där det bara har fått betydelsen av att uttrycka individens matematiska tänkande i 
tal eller skrift (Joutsenlahti, 2010; Joutsenlahti, Ali-Löytty & Pohjolainen, 2016).  
 
I dagsläget har begreppet språkande, förutom i ämnet matematik, fått genomslag inom flera 
olika områden i den finska skolan, först och främst i ämnet modersmål.  Begreppet har också 
haft en påverkan på arbetet med den senaste finska läroplanen (Utbildningsstyrelsen 2014). Den 
bredare betydelsen täcker modersmålsundervisningens behov och innefattar processen av 
meningsskapande som språkandet får till följd.  
 
Den bredare betydelsen av begreppet språkande har under de senaste åren blivit mer stabiliserad 
inom finsk ämnesdidaktisk forskning (Joutsenlahti & Kulju, 2015; Joutsenlahti, et al., 2016). 
Joutsenlahti och Räyttyä (2014) har i sin artikel studerat hur begreppet språkande har använts 
i didaktisk forskning. I artikeln har de beskrivit tre olika synvinklar som ämnesdidaktisk 
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forskning har haft på språkandet. Enligt den första är språkandet ett verktyg för tänkande och 
har inte enbart en beskrivande funktion. Den andra aspekten går ut på att språkande är ett 
verktyg för bedömning. Den tredje infallsvinkeln betraktar språkande utifrån den betydelsen 
som det sociala samspelet har i en inlärningssituation. I dagens finska forskning inom 
ämnesdidaktik i språk och matematik ses språkande som en central metod som kan redovisa 
tankarnas begreppsliga innehåll och strukturer hos den som talar eller skriver (Joutsenlahti & 
Räyttyä). 
 
Enligt den tidiga uppfattningen som Joutsenlahti (2003) har haft, möjliggör matematikens 
språkande, att när eleven uttrycker innehållet av ett matematiskt begrepp med sitt eget 
vardagsspråk kan andra elever och läraren få en bredare uppfattning av hur eleven förstått 
begreppet. Efter att läraren har fått en god uppfattning om elevernas begreppsliga förståelse kan 
läraren sedan modifiera sin undervisning utifrån de nya insikterna. Vidare menar Joutsenlahti 
att eleverna genom användande av språkande formulerar det matematiskt begreppet även för 
sig själv; när eleven uttrycker innehållet för andra behöver eleven fundera vilka de centrala 
aspekterna i det matematiska begreppet är samt reflektera över sitt matematiska tänkande. De 
övriga eleverna kan under tiden jämföra detta med sin egen begreppsförståelse och med hjälp 
av interaktion formulera både sin egen och andras uppfattningar. När språkande används i både 
ämnet matematik och i modersmålsämnet blir tillvägagångssättet mer vardagsnära och 
individualiserat och ämnenas vardagliga bruk används som en utgångspunkt (Joutsenlahti & 
Kulju, 2015). Joutsenlahti och Räyttyä uttrycker sin förhoppning att språkande i framtiden 
kommer att introduceras i ett tidigt skede av elevernas skolgång och därmed bli ett naturligt 
verktyg för dem i deras fortsatta studier. 
 
I svensk matematikdidaktik samt i den svenska läroplanen (Skolverket, 2011) används termerna 
uttrycksform och representationsform. Dessa begrepp är i svensk forskning det som närmast 
kan förknippas med språkande i matematik. Exempelvis Bergsten, Häggström och Lindberg 
(1997) menar att en representation är någonting som representerar (återskapar) ett annat objekt 
och vid olika tidpunkter kan syfta på olika saker. Som exempel använder de ordet stol, som kan 
beskriva vad en stol är utan att ha en i närheten. Även Kiselman och Mouwitz (2008) använder 
i sin bok Matematiktermer för skolan ordet representationsform i den meningen att olika 
symboler för olika antal i olika talsystem är skilda symboliska representationsformer som 
föreställer en och samma sak. De menar att ett matematiskt uttryck är en meningsfull 
sammanställning av tecken och avser särskilt symboler för tal och variabler samt tecken för 
räkneoperationer.  

4.4.3 Matematikens språkliga dimension 

Språkets roll i matematikundervisningen har enligt Moschkovich (2010) diskuterats från och 
med 80-talet. Ett viktigt begrepp i detta sammanhang är register. Moschkovich talar om ett 
språkligt register som en omfattning av alla betydelser och orden inom ett ämnesområde. Detta 
innebär att alla matematiska betydelser i ett visst sammanhang finns sammanställt i ett register 
som innehåller ord, grammatik och språkliga uttryck som är lämpliga just i den situationen och 
kan i en annan miljö ha en annan innebörd. I tidigare forskning har begreppet register använts 
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på åtminstone två olika sätt. Halliday (1987) som tidigast har introducerat matematikens 
register, menar att det är en uppsättning av betydelser som är lämpliga till det naturliga språket 
som används i matematiken, tillsammans med ord och strukturer som uttrycker dessa. Pimm 
(1987) menar i sin tur att en del av matematikinlärningen handlar om att lära sig behärska det 
matematiska registret.  

Moschkovich har kommit fram till att matematiken med sin struktur och hur den används har 
en mycket språkliknande karaktär. Tidigare har Pimm (1987) gått ännu längre och påstått att 
matematiken i sig är ett språk. I dagens forskning har kommunikationen i matematikinlärningen 
blivit allt viktigare och därför har forskarna fokuserat på språkets roll i interaktionen i 
matematikklassrummen sett ur olika perspektiv. De sociokulturella och konstruktivistiska 
perspektiven har under en lång tid varit de mest framträdande, men på senare tid har även ett 
semiotiskt perspektiv fått mer inflytande (Moschkovich, 2010). 

Med begreppet semiotik, som är en nära besläktad term med språkande, menas den 
ämnesöverskridande ansatsen till forskning av innebörd där olika tecken ses som ett verktyg att 
förmedla betydelser, semiotiken är med andra ord en vetenskap om tecken (Anderson et al, 
2003). Anderson et al menar att de olika tecken som semiotiken undersöker kan vara mentala 
och kroppsliga, medvetna eller omedvetna, språkliga eller egenkonstruerade involverade i 
meningsskapandet som alltid är en öppen och dynamisk process. Enligt ett semiotiskt 
perspektiv är språket utöver att vara ett verktyg för representation och kommunikation också 
ett redskap för tänkandet och kunskapskonstruktion (Moschkovich, 2010).  

Meningen med användandet av olika semiotiska system i inlärningsaktiviteter är att utveckla 
elevens egen process av att skapa mening, och Joutsenlahti och Kulju (2016) kallar denna 
process för språkande.  

Det semiotiska perspektivet på språkanvändning i klassrummen kan ses som en strävan efter 
att sammanföra de konstruktivistiska och sociokulturella perspektiven (Moschkovich, 2010). 
En utav dagens mest framträdande semiotiker, Jay Lemke (2003) har i sin artikel Mathematics 
in the middle: Measure, picture, gesture, sign, and word förklarat hur matematikens 
symbolspråk historiskt har grundat sig på och utvecklats från det naturliga språket, så att dessa 
två system på ett grundläggande sätt står i relation till varandra. Moschkovich (2010) menar att 
Lemke har vidareutvecklat Pimms teori om att matematiken i sig är ett språk, och på ett 
nyanserat sätt visat hur språk och matematik är relaterade till varandra. Enligt Moschkovich har 
Lemke på ett nyanserat sätt förklarat hur matematiken, när den utvecklades i historien, växte 
fram ur det naturliga språket och skapade det symboliska språket och de visuella 
representationerna i matematik.  

Lemke (2003) påstår att en semiotisk ansats förklarar hur matematiken fungerar som ett verktyg 
för problemlösning i den verkliga världen och hur denna funktion kan ha spelat en avgörande 
roll i den historiska evolutionen av matematiken. Semiotiken ska enligt honom bidra till 
förståelse över hur det naturliga språket, matematiken med sina symboliska uttryck och visuella 
representationer, formar ett gemensamt system för meningsskapande. Även Moschkovich tar 
upp dessa tre semiotikens byggstenar och förklarar i enlighet med Lemke hur matematiken 
innehåller ett symboliskt språk som utvecklades från det naturliga språket och också använder 
visuella representationer för att konstruera komplexa betydelser i olika sammanhang.  
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Tidigare har exempelvis Moschkovich (2010) och Lemke (2002) identifierat tre semiotiska 
system i matematikens klassrumsmiljö som består av det naturliga språket, symbolspråket och 
de visuella representationerna. Joutsenlahti och Räyttyä (2014) urskiljer fyra språk eller 
semiotiska system under begreppet språkande i matematik på grundskolenivå och de menar 
också att interaktionen i klassrummen i ämnet matematik då kan betraktas som ett 
multisemiotiskt system.  

De fyra språken som enligt Joutsenlahtis och Räyttyäs (2014) uppfattning begränsar de 
språkliga aktiviteterna i matematikklassrummen är matematikens symbolspråk, naturligt språk, 
bildspråk och taktilt språk.  Eftersom Joutsenlahti och Räyttyä identifierar och synliggör det 
taktila språket, vidgas det semiotiska systemen som används i klassrummen till att också 
omfatta den fysiska aktiviteten som sker, och den får därmed en språklig dimension. Det taktila 
språket innefattar enligt dem bland annat allt laborativt material som kan användas i 
matematikundervisningen. När laborativt material används uttrycks tankar i form av agerande 
med hjälp av muskelsinnen (Joutsenlahti & Räyttyä). 

Enligt Joutsenlahtis och Kuljus (2010) definition innefattar matematikens symbolspråk siffror 
och matematiska satser med deras lösningar. Med det naturliga språket syftar de på modersmål, 
och de officiella eller nationella språken som människorna använder till sin kommunikation i 
tal eller i skrift. Enligt Nationalencyklopedin (2017b) är ett officiellt språk i sin vidare mening 
ett språk som används inom administrationen och i andra offentliga sammanhang. I de flesta 
fall är elevernas naturliga språk deras modersmål (Joutsenlahti & Räyttyä, 2014). Bildspråket 
är däremot enligt Joutsenlahtis och Kuljus (2010) begreppsförklaring ritade figurer av olika 
slag, exempelvis geometriska figurer.  

Joutsenlahti och Räyttyä framhåller att ett multisemiotiskt system med fördel kan användas i 
matematikundervisningen. Detta kan i lägre årskurser ske genom att mening för matematiska 
objekt skapas med hjälp av det naturliga språket, bildspråket och taktila språket samtidigt, som 
de länkas samman med det matematiska symbolspråket som tidigare använts. Senare kan 
utgångspunkten vara vilket av de nämnda språken som helst och eleverna kan fundera över hur 
ett matematiskt tankeuttryck kan se ut när det översätts till de andra språken.  I denna mening 
används de olika språken förutom som ett uttryck också till att utveckla det matematiska 
tänkandet. Tidigare forskning inom området har visat hur användandet av bildspråk och det 
naturliga språket hjälper de flesta elever i lösning av matematiska problem (Joutsenlahti & 
Kulju, 2017, Joutsenlahti, et al., 2016). 

En bild kan användas för att illustrera hur de olika språken förhåller sig till det matematiska 
tänkandet och till varandra (Bild 1). Bilden grundar sig på en figur av Joutsenlahti och Räyttyä 
(2014) med inslag av pilar åt båda håll för att illustrera samspelet som språkande har med 
matematiskt tänkande samt hur de olika språken förhåller sig till varandra. Det matematiska 
tänkandet uttrycks med hjälp av de olika matematiska språken. Under tiden språkandet sker, 
utvecklas det matematiska tänkandet. De olika språken överlappar varandra eftersom en och 
samma matematiska tankegång kan uttryckas med hjälp av flera olika språk samtidigt och på 
det sättet kan ett matematiskt uttryck få olika språkliga skepnader. Matematikens register 
omringar de matematiska språken och definierar vilket matematiskt ordförråd som kan 
användas under språkandet. 
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FIGUR 2 DE OLIKA MATEMATISKA SPRÅKEN, MATEMATIKENS REGISTER OCH HUR DE FÖRHÅLLER SIG TILL 
VARANDRA. ILLUSTRATIONEN GRUNDAR SIG PÅ EN FIGUR AV JOUTSENLAHTI OCH RÄYTTYÄ (2014) 

 

4.4.4 Olika modeller för att lösa problem i matematikens skriftliga 
språkande 

I samband med ett projekt som döptes till ”Sanan lasku” undersökte finska lärare och forskare 
hur undervisning i matematik och modersmål kan kombineras för att öka elevernas intresse för 
matematik och för att förbättra undervisningens kvalitet. Metoder för användandet av de fyra 
språken i matematik utvecklades och olika modeller för att lösa uppgifter i matematik 
konstruerades (Joutsenlahti, 2010; Joutsenlahti & Kulju, 2010b).  

”Sanan lasku” var enligt Joutsenlahti och Kulju (2010b) ett forskningsprojekt för 
matematikdidaktik och modersmålsdidaktik i Finland som påbörjades vid Tammerfors 
universitetet i avdelningen i Tavastehus i år 2008. De beskriver att det var ett projekt där 
matematikens språkande och lärande av grammatikinnehållet i ämnet modersmål undersöktes 
tvärvetenskapligt i ett problemlösningssammanhang. Joutsenlahti och Kulju menar att syftet 
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med projektet var att studera och utveckla nya idéer utöver de tidigare existerande studie- och 
undervisningstraditioner för matematik och modersmålsundervisning. Tidigare hade 
Joutsenlahti och Kulju (2010a) lagt märke till att både inlärning av modersmål och inlärning av 
matematik har likheter vad som gäller exempelvis argumentation. 

De olika relevanta modellerna för detta examensarbete beskrivs här i enlighet med Joutsenlahtis 
(2010) framställning. I denna studie används modellerna standard, berättelse och vägkarta, och 
de beskrivs mer djupgående.  

Standardmodell 

Standardmodellen är den typiska mallen i matematikundervisningen som grundar sig på 
användandet av matematikens symbolspråk. I denna modell styrs användaren till att uttrycka 
sig enbart genom matematikens symbolspråk. Först skrivs en matematisk sats, sedan görs 
beräkningar, och till slut skrivs ett svar med rätt enhet. I denna modell löses uppgifterna alltid 
med liknande struktur. Därför får processen där förståelse utvecklas och en begriplig 
presentation för andra inte mycket stöd.  

Berättelsemodell 

Berättelsemodellen beskriver lösningens grunder och stegen dit med hjälp av ord och (eller) 
med figurer. Karakteristiskt för modellen är att, exempelvis i bredd med figurer, presentera de 
använda anteckningarna och med hjälp av rubriker beskriva textuellt vad som görs och varför, 
i lösningens nästa steg. I lösningen används de olika matematiska språken å ena sidan för att 
stödja och strukturera upp lösningsprocessen och å andra sidan för att göra den förståelig och 
för läsaren lätt att följa. På detta vis kan läsaren bli övertygad om att den som löst uppgiften har 
förstått alla stegen i sin lösning. Dessutom underlättar modellen för läsaren att påpeka i vilka 
steg det finns brister.  

Vägkartamodell 

I vägkartamodellen beskrivs lösningsprocessen i början helt med hjälp av egna ord och möjligen 
med figurer. Då blir det lättare för läsaren att få en bild över den ”röda tråden” och se 
resonemanget bakom resultatet. Lösningen representeras för det första med hjälp av naturligt 
språk och bildspråk och sedan med hjälp av det matematiska symbolspråket. Senare delen i 
denna modell motsvarar ”standard”- modellen. ”Vägkarta”- modellen kan anses visa den 
tankeverksamhet som i ”standard”- modellen lämnas osynlig och behöver spåras med hjälp av 
matematiska satser och beräkningar. 

I alla presenterade modeller förutom standardmodellen, förväntas att svaret ska ges som tydliga 
och för det mesta fullständiga meningar. Genom att svara med hela meningar inkluderar 
studenten enheterna på ett naturligt sätt i sitt svar och kontrollerar vilken den ursprungliga 
frågan var. Dessutom leder det studenten till att uppskatta svarens rimlighet i den givna 
uppgiftskontexten (Joutsenlahti, 2010). Av de olika presenterade modellerna har 
berättelsemodellen visat sig vara den mest användbara modellen för språkande i matematik 
(Joutsenlahti & Kulju, 2010b; Joutsenlahti 2010).  
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4.5 Division 
Division kan förstås på två olika sätt, antingen som innehålls- eller delningsdivision (Kilborn, 
1989). Skillnaden mellan innehålls- och delningsdivision kan tydliggöras med hjälp av en 
uppgift  12

3� = 4.  

4.5.1 Delningsdivision 

Delningsdivision tycks enligt Kilborn (1989) vara det enklaste räknesättet av alla och till och 
med betydligt enklare än addition. Detta kan exemplifieras genom att ge siffrorna kontexten av 
12 godisbitar och 3 påsar. Frågan är: Hur många godisbitar blir det då i en påse när godisbitarna 
fördelas jämt mellan påsarna? 

I enlighet med Kilborn är den mest grundläggande lösningen till denna typ av division att 
fördela de 12 godisbitar i 3 högar som representerar 3 påsar och sedan kontrollera hur många 
godisbitar det blir i varje påse (Figur 3). 

 

FIGUR 3 DELNINGSDIVISION DÄR VARJE BOLL REPRESENTERAR EN GODISBIT 

4.5.2 Innehållsdivision 

Innehållsdivision kan illustreras med hjälp av en uppgift där 12 godisbitar ska fördelas i 
godispåsar som rymmer tre godisbitar. Frågan lyder: Till hur många påsar räcker 12 godisbitar? 

I detta fall är den naturligaste lösningen enlig Kilborn en upprepad subtraktion. Från det 12 
godisbitar subtraheras 3 bitar för varje påse tills alla godisbitarna är slut och ligger i påsarna 
(Figur 4).  

 

FIGUR 4 INNEHÅLLSDIVISION DÄR VARJE BOLL REPRESENTERAR EN KRONA 

Härefter kan konstateras att svaren blir helt olika. I det första fallet av delningsdivision är svaret 
till exakt samma uppgift 12

3� = 4 , fyra godisbitar och i fallet av innehållsdivision, fyra 

Påse 1 Påse 3 Påse 2 

Biljett 1 Biljett 2 Biljett 3 Biljett 4 
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godispåsar. Enligt Kilborn tenderar uppgifter med delningsdivision vara enkel att lösa för 
eleverna. Att lösa uppgifter med innehållsdivision brukar i sin tur vara mycket svårare.  

4.5.3 Divisionens relation till multiplikation 

Kilborn tar också upp att när division enbart betraktas som en ren räkneoperation kan den 
definieras som en omvänd operation till multiplikation. Lösningen till en division 12

3�  kan då 
förstås som en lösning av ekvationen 𝑋𝑋 ∙ 3 = 12. De två olika formerna av division motsvarar 
enligt honom lite olika typer av multiplikation. Han menar att i delningsdivision fungerar det 
okända talet som multiplikand och i innehållsdivision multiplikator. Kilborn menar att de olika 
problemen som presenterats i division (Figur 3 och Figur 4) kan tecknas som multiplikationer 
och då finner vi att delningsdivisionen ger svar till frågan hur mycket och leder till en operation 
3 ∙ 𝑋𝑋 = 12. Däremot svarar innehållsdivisionen på frågan hur många gånger och ser ut som 
multiplikation 𝑋𝑋 ∙ 3 = 12 (Kilborn, 1989). 

4.6 Social konstruktivism 
När Joutsenlahti (2003) har introducerat och börjat utveckla idén om matematikens språkande 
har han använt social konstruktivism som teoretisk referensram för att det enligt honom på den 
tiden har utgjort den teoretiska referensramen för lärandet. Med andra ord bygger språkande i 
matematik och dess nytta för inlärningen på teorin om att kunskap konstrueras socialt. Phillips 
och Soltis (2010) definierar social konstruktivism som ett synsätt enligt vilken kunskapen 
konstrueras i sociala aktiviteter. Enligt dem tar social konstruktivism avstånd från synsättet där 
kunskapen bara konstrueras på individnivå. Vidare förklarar Phillips och Soltis hur all 
vetenskaplig kunskap har konstruerats i social interaktion under en väldigt lång tid. Därför har 
all dagens kunskap, enligt deras uppfattning, uppstått i en socialkonstruktivistisk referensram. 

Sociala konstruktivismen innebär att kunskap konstrueras tillsammans med andra genom de 
erfarenheter som görs (Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz, 2000). Kunskapen är hela tiden 
någonting som är relativt och i form av mentala modeller som individer bildar utifrån de gjorda 
erfarenheterna.    

Den i sociala konstruktivismen och även konstruktivistiska utvecklingsteorier bygger lärande 
på reflektion, processen är viktigare än produkten.  Den sociala dimensionen betonar vikten av 
att problemen ska betraktas ur olika synvinklar och uppfattningar ska tilldelas med varandra för 
att underlätta kunskapsbyggandet. Social konstruktivism kan komma till uttryck i klassrummen 
som ett strukturerat och autentiskt samtal om matematiska begrepp (Wyndham et al., 2000).  

Wyndhamn et al (2000) har försökt förklara skillnaden mellan social konstruktivism och 
sociokulturella utvecklingsteorier genom att hävda att den förstnämnda försöker hålla isär den 
sociala processen och den kunskapskonstruktion som sker hos individen. Däremot trycker det 
sociokulturella perspektivet på att sociala och individuella processer är ihopkopplade och skall 
tolkas utifrån kulturen och historien. Sociokulturella teorier vill inte se klassrummet som en 
isolerad miljö men vill däremot se den som en naturlig del av en sociokulturell gemenskap.   
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4.7 Förankring i lagar och förordningar  
I läroplanen (Skolverket, 2011a) har olika sätt att uttrycka matematik fått en relativt stor plats. 
Det står i kursplanen i matematik att eleverna ska utveckla sina förmågor att kunna föra och 
följa matematiska resonemang och använda matematikens uttrycksformer (Skolverket, 2011a). 
Uttrycksformerna ska i enlighet med kursplanen användas till att samtala om, argumentera och 
redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Språkande har en stark koppling till 
matematikens uttrycksformer och kan anses vara en språklig variant av dem. Även språket i sig 
kan ses som en typ av uttrycksform. 

Med tanke på bedömning av elevernas kunskaper ska eleverna på ett fungerande sätt kunna 
beskriva hur de har gått tillväga för att lösa en uppgift (Skolverket, 2011a). Eleverna ska också, 
som det står i matematikens kursplan, redogöra för och samtala om dessa tillvägagångssätt med 
hjälp av matematiska uttrycksformer. Av dessa har särskilt bilder och symboler nämnts. När 
eleverna språkar matematik visar eleverna, enligt Joutsenlahti (2003), på ett mer nyanserat sätt 
hur de har tänkt. 

I kunskapskraven (Skolverket, 2011a) betonas också vikten av att eleverna har grundläggande 
kunskaper om matematiska begrepp. Eleverna ska sättas in i situationer där de får visa att de 
kan använda dem i olika sammanhang på ett fungerande sätt. Dessutom ska eleverna också 
kunna visa att de kan välja och använda olika matematiska metoder med anpassning till 
sammanhanget.   

4.8 Tidigare studier i området 

4.8.1 En studie i gymnasieskolan 

Språkandet i matematik har tidigare studerats i samband med projektet ”Sanan lasku” i Finland. 
Jorma Joutsenlahti (2010) har gjort en studie i gymnasieskolan där eleverna har prövat olika 
lösningsmodeller (standard-, vägkarta-, berättelsemodell) i lösning av textuppgifter i 
matematik. I studien deltog 24 flickor och 16 pojkar. Materialet samlades in i form av enkäter 
förstärkta med öppna frågor. Forskningsfrågorna var: 

1. Hur erfar eleverna språkandemodellernas användbarhet i lösning av textuppgifter? 
2. Hurdana språkandemodeller används av eleverna?  

Den första forskningsfrågan besvarades med hjälp av svaren från enkäter som bestod av 
flersvarsfrågor och öppna frågor.   

Eleverna upplevde att skriftliga språkande i matematik är användbar och hjälper dem att 
strukturera upp sina tankar för sig själva och därmed bidrar till förståelse. Eleverna ansåg också 
att språkandet kan användas till att presentera för andra hur de har löst en uppgift i matematik. 
Eleverna tyckte också att språkandemodeller är användbara för att när lösningen till en uppgift 
skrivs fram med egna ord, blir det fort uppenbart huruvida personen har förstått uppgiften eller 
inte. Vidare tyckte eleverna att matematikens bildspråk hjälpte dem att förstå när de löste 
uppgifter med hjälp av det. Största delen av eleverna var osäkra om de skulle använda olika 
språkandets modeller att lösa matematiska uppgifter i framtiden och några var positiva till det. 
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I de öppna frågorna om språkandets fördelar var den mest framträdande åsikten att den bidrog 
till att strukturera upp elevernas tankar. Det fanns också elever som ansåg att språkande inte 
var till någon hjälp när de löste textuppgifter. Eleverna menade också att skrivandet kan 
användas som ett stöd för minnet. 

Nackdelarna som i de öppna frågorna kom fram var att språkande tar mer tid, det är jobbigt att 
komma på hur egna tankar kan uttryckas i form av text och att svaren blir långa. Det fanns 
också elever som tyckte att skriftliga språkande i matematik har inga nackdelar.  

Svaret på den andra forskningsfrågan är att berättelsemodellen är den modellen som eleverna 
föredrar att använda när de löser uppgifter. 

4.8.2 En studie på grundskolan 

En annan studie av Joutsenlahti, Kulju och Tuomi (2013) har gjorts i Finland i en fjärdeklass 
med 21 elever. Eleverna gjorde ett projektarbete som integrerade modersmålsundervisning och 
matematik. I samband med studien gjordes ett undervisningsförsök som bestod av sju olika 
moment: 

1. Bekanta sig med typiska drag i textuppgifter i matematik. 
2. Konstruera en textuppgift till en matematisk sats 24

6� − 3 
3. Planering av en större berättelse till textuppgiften 
4. Konstruera en textuppgift i form av en bredare berättelse utifrån planeringen 
5. En lösning med hjälp av språkande först med matematikens symbolspråk och naturligt 

språk och sedan med matematikens symbolspråk och bildspråk 
6. Formulera en berättelse som innehåller både problemet som tidigare uppfunnits samt en 

lösning till det. 
7. Rita berättelsen i form av en tecknad serie 

 

Studiens syfte var att se vilka meningar eleverna skapar till en matematisk sats. 

Resultatet visade att 19 elever konstruerade en uppgift med delningsdivision och två med 
innehållsdivision. 11 av de elever som formulerade en uppgift med delningsdivision 
subtraherade 3 från varje grupp som 24 föremål hade delats till och 8 elever bara från en utav 
grupperna. 

Eleverna använde sin fantasi när de tolkade siffrorna. Den vanligaste kontexten eller meningen 
som eleverna gav till siffrorna var någonting ätbart. Vissa elever kopplade siffrorna till djur, 
vardagliga föremål, pengar och spelkort. 

I delningsdivision kopplade eleverna siffran 6 till kompisar eller till sig själv och 5 kompisar. 
Det fanns inga synliga könsskillnader i de betydelser eleverna gav för siffrorna. 

4.8.3 En artikel till undervisningsförsöket 

Joutsenlahti och Kulju (2017) har vidare skrivit en artikel grundande sig på samma 
undervisningsförsök. I den har de ytterligare belyst frågan: hur erfar eleverna användning av 
skrivning och ritning i sin matematikinlärning?  
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Resultatet visade att största delen av eleverna tyckte om att skriva en textuppgift och göra den 
till en större berättelse. Det visade sig att flickor tyckte mest om att skriva en textuppgift och 
berättelse och pojkarna tyckte bäst om att rita serier. Vidare visade resultatet att nästan alla 
elever var av den åsikten att skriva med det naturliga språket hjälpte dem när de löste 
textuppgiften. Där fanns inga könsskillnader och Joutsenlahti och Kulju menar att det är 
intressant med tanke på att pojkarna hade precis innan svarat att de tyckte mest om att rita och 
flickorna att skriva. 

Eleverna svarade också på en öppen fråga där de förklarade varför det är viktigt att använda 
naturligt språk i problemlösningsprocessen. Med hjälp av innehållsanalys hittades fyra 
huvudteman. Dessa teman var: förståelsen ökar, det underlättar konstruktionen av svaret, det 
hjälper kontrollera att svaret är rätt och möjliggör inlärning av modersmål samtidigt med 
matematik.  
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5 Metod 

5.1 Undersökningsmetodernas teoretiska grund 
Studien är en kvalitativ studie och därför var det just kvalitativa metoder som togs till bruk. 
Olsson och Sörensen (2011) beskriver hur kvalitativ forskning försöker ofta karaktärisera det 
unika i en situation eller händelse och bygger på en individuell tolkning och bearbetning av 
omständigheterna. Enligt dem kan det unika i en situation eller händelse komma fram med hjälp 
av ett försök att karaktärisera det som är typiskt just för den.  

Som grund till denna studie fanns en egenkonstruerad inlärningssituation där eleverna löste 
uppgifter med hjälp av matematikens språkande. För att besvara forskningsfrågorna behövde 
studien sätta sig in i djupet och finna det som var unikt just för denna egenkonstruerade 
situation. När det var fråga om elevernas inre förståelser, lämpade det sig att använda en 
kvalitativ forskningsansats. Inre förståelser kan nämligen aldrig vara direkt räkningsbara. De 
teoretiska traditionerna som ligger till grund för studien styrde så att studien hade ett kvalitativt 
perspektiv. I denna studie söks det ej heller sanningar huggna i sten för att fenomenologin med 
sin undersökande natur och hermeneutiken med sin tolkande natur förutsätter ett material som 
är beskrivande och tolkningsbar.  

5.2 Metodval 
Utifrån forskningsfrågorna lämpade det sig att använda både kvalitativa intervjuer och 
sammanställning av elevernas producerade material som metod. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades. De transkriberade intervjuerna gav tillgång till 
informanternas egna uppfattningar i form av text. Enligt Patton (2002) fungerar transkribering 
av intervjuer väl som ett sätt att nå djupare i datan. Han menar att transkriberingen underlättar 
analysen av den insamlade informationen. Widbergs (2002) uppfattning är att informanterna 
har lättare att ta upp svårare saker när de inte är under press, med det i åtanke bjöds eleverna på 
fika under intervjun och på så vis byggdes det upp en lättare stämning.  

Som tidigare konstaterats, fokuserade studien på elevernas egna förståelser både kring 
konceptet division och språkande som undervisningsmetod. Widberg (2002) förklarar, att när 
ändamålet är att få fram människors förståelse över ett fenomen, är intervjuer ett bra 
tillvägagångssätt. Patton (2002) förklarar, i sin tur, att under intervjuer kommer det fram exakta 
berättelser om informanternas erfarenheter, åsikter, känslor och kunskaper. Intervjuer var 
behövliga för att i studien kunna belysa det som inte är observerbart, alltså det som eleverna 
har inom sig. Patton bekräftar Widbergs upplevelse att när det eftersträvas att osynlig 
information samlas in kan intervjuer vara en relevant datainsamlingsmetod.  

Enligt Patton är grundtanken med kvalitativa intervjuer att tillåta respondenterna uttrycka deras 
egna uppfattningar på deras egna villkor. Han menar att egna ord från de som blivit intervjuade 
är väsentligt att spara i en form eller annan och denna typ av data är det bästa som kan finnas i 
kvalitativ forskning. 
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Semistrukturerad intervju användes som intervjumetod i studien. Semistrukturerad intervju 
kombinerades med ostrukturerade delar i den meningen att informanterna fick möjligheten att 
yttra sig fritt ifall de hade något att tillägga i slutet av intervjun. Detta är enligt Backman et al. 
(2012) vanligt förekommande i intervjuer. I en semistrukturerad intervju formuleras frågorna 
noggrant innan själva intervjutillfället. 

En av anledningarna att det i denna studie användes semistrukturerade intervjuer var att tillfället 
skulle bli mer spänningslöst och samtalsliknande, så att barnen kände sig mer bekväma i den. 
Det kunde innan studien förväntas, att eleverna på grund av sin ålder, inte var vana vid att bli 
intervjuade. Patton sammanfattar de största orsakerna till att använda en semistrukturerad 
intervju till fyra punkter. Två utav dessa punkter var relevanta orsaker till att det i denna studie 
samlades in data med hjälp av en semistrukturerad intervju. Den första orsaken var att 
semistrukturerade intervjuer är kompakta och därmed blev tidsanvändningen effektiviserad. I 
studien togs det hänsyn till att barn troligen inte orka vara fokuserade om intervjuerna blir långa 
och därför undveks det att förvirra och trötta ut dem med långa och helt öppna intervjuer. Den 
andra orsaken var att öppen standardiserad intervju underlättar analysen eftersom svaren är lätta 
att hitta och jämföra sinsemellan.  

Som nackdelar till denna metod lyfter Patton (2002) upp att intervjuerna inte tar hänsyn till 
särskilda individer eller förhållanden. Standardiserade ordval kan enligt honom begränsa 
naturligheten och relevansen av frågorna och svaren. Risken är att denna typ av intervjuer inte 
tillåter intervjuaren eller informanten att gå in på ämnesområden eller problemen som inte var 
förutsedda när intervjun planerades (Patton). Enligt Backman et al. kan intervjuaren påverka 
respondenterna i en intervjusituation och det är en ofta diskuterad nackdel med intervjuer i 
allmänhet. En sådan påverkan kan enligt dem vara särskilt stor när de handlar om att en vuxen 
intervjuar barn, och detta ska tas hänsyn till när data ska bearbetas och användas.  

Dessa nackdelar har studien tacklat så, att informanten under intervjun gavs friheten att gå in 
på ämnen som inte blev behandlade under den standardiserade delen av den. Stor vikt lades 
också vid att intervjufrågorna var väl genomtänkta och att intervjusituationerna var 
konstruerade på det sätt att barnen kände sig bekväma under dem.  

I enlighet med Pattons råd har intervjuerna inte börjat med en lång lista med frågor om 
informanternas bakgrund, istället har bakgrundsfrågorna fått en väldigt liten plats och varit få i 
antalet. Utöver detta påpekar han vikten av att informanterna aktivt involveras i att ge 
beskrivande information redan i ett tidigt skede av intervjun. Detta råd har följts så att första 
intervjufrågan formulerades noggrant så att den ledde informanterna till att ge deskriptiv 
information (Bilaga 1).  

För att få en bredare bild av det som studerades användes triangulering av två skilda 
datainsamlingsmetoder; intervjuer och textkällor. Begreppet triangulering innebär att olika 
vetenskapliga metoder kombineras med strävan att se på det som undersöks ur flera olika 
synvinklar (Backman, T. Gardelli, V. Gardelli & Persson, 2012; Patton, 2002; Widberg, 2002). 
Triangulering används i stor utsträckning i olika vetenskapliga verk och Patton (2002) 
framhåller att triangulering alltid är ett idealfall i studier. Enligt Pattons argumentation blir 
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studier som bara använder en metod mer utsatta för de brister som den enskilda metoden har 
jämfört med de studier där flera metoder används.  

5.3 Urval 
Klassen blev vald via de kontakter som hade knutits under lärarutbildningen. Med hjälp av 
kontakterna hittades en lärare vilkens klass var i passande ålder och situation för att delta i 
studien. Forskningsgruppen bestod av fem elever i årskurs fyra. Urvalet gjordes bland de elever 
vilkas vårdnadshavare hade uttryckt sitt samtycke via en samtyckesblankett (Bilaga 3) som hade 
skickats hem till dem före den praktiska delen av studien. 
 
Antalet deltagare i studien var inte så stort. Detta ska dock inte ses som ett stort problem för att 
kvalitativa studier inte i många fall ens har som mål att generalisera resultaten utan snarare 
eftersträvar de att undersöka djupet i det unika i en situation och möjligen bereda väg för vidare 
studier (Patton, 2002). Urvalet ska däremot enligt Pattons uppfattning göras utifrån 
undersökningens ändamål. Denna studie behövde inte undersöka en stor grupp av elever för att 
få fram vetenskapligt underbyggda svar på forskningsfrågorna. Studien har istället mer i djupet 
analyserat ett egenkonstruerat exempel där eleverna har introducerats till matematikens 
språkande i en mindre grupp. 
 
Det var inte heller möjligt att i en studie av denna omfattning analysera mer data än det som 
fem elever kan producera. Även Patton (2002) ger sitt stöd till att urvalets storlek måste 
övervägas utifrån tillgänglig tid och resurser och dessa har stor inverkan.  

 
Urvalsgruppen påverkades, utöver den lämpliga årskursen, av den variabeln att eleverna 
behövde vara bekanta med divisionskonceptet innan det var möjligt för dem att använda 
språkande i området. Urvalsgruppen hade ganska nyligen före projektet satt sig in i ämnet 
division. 

5.4 Genomförande 
Studien genomfördes under vårterminen 2017. Själva tidpunkten till studien övervägdes bland 
annat utifrån elevernas ledigheter. Detta stödjs av Patton (2002) som förklarar att det har visat 
sig föga givande att genomföra studier precis innan eller efter ledigheter för att eleverna kan 
vara mindre fokuserade. Därför genomfördes den praktiska delen av studien en vecka efter 
elevernas påsklov och intervjuerna därefter 

Innan arbete påbörjades fick eleverna en samtyckesblankett (Bilaga 3) hemskickad. I samband 
med utdelningen av blanketten förklarades kortfattat för eleverna hur studien kommer att gå till 
och hur urvalet kommer att ske. Denna var en viktig del för att väcka förtroende hos dem som 
blev undersökta. Här fick gruppen också en möjlighet att ställa frågor kring studien. 

När undervisningsmomentet startade fick eleverna först en beskrivning av uppgiften och sedan 
en visning av hur genomförandet av den praktiska delen av studien går till. Eleverna gjordes 
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bekanta med de tre språken av matematikens skriftliga språkande som var relevanta för studien: 
bildspråket, symbolspråket och det naturliga språket. De fick se exempel på hur matematiska 
tänkandet kan uttryckas med hjälp av dessa. Information gavs om vad som menas med 
matematikens skriftliga språkande och eleverna fick göra en exempeluppgift. Deras uppdrag 
var att lösa en enkel uppgift där de räknade 14 − 7 − 2. Meningen med exempeluppgiften var 
att eleverna skulle bli bekanta med den kommande uppgiften och matematikens språkande. 
Exempeluppgiften påminde så lite som möjligt om den riktiga uppgiften som användes i 
forskningsprojektet för att inte påverka elevernas tänkande.  
Eleverna fick till uppgift att konstruera en textuppgift till divisionen 24

6� − 3. Sedan löste 
eleverna varandras textuppgifter med hjälp av matematikens tre språk, först med hjälp av det 
naturliga språket och symbolspråket och därefter med bildspråket.  
 
I nästa steg genomfördes intervjuerna på eleverna. I början av intervjuerna togs det upp att 
viktigast med situationen är att barnen känner sig bekväma under intervjun. Om barnen inte 
kände sig bekväma under intervjuerna skulle kvalitén på svaren troligen blivit betydligt mycket 
sämre (Patton, 2002; Backman et al., 2012; Widberg, 2002). En mer bekväm stämning byggdes 
genom samtal med informanterna om mer vardagliga saker innan bandspelaren slogs på 
kombinerad med att de blev bjuden på lite fika under intervjun.  

5.5 Etiska överväganden 
I enlighet med vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) gavs 
eleverna information om vad som deltagandet i studien innebär. Elevernas vårdnadshavare fick 
underteckna en samtyckesblankett med information om studien där de antingen samtyckte till 
att barnet deltar eller inte (Bilaga 3). Innan den praktiska delen av studien påbörjades lästes 
blanketten för eleverna i syfte att säkerställa att de visste vad de och deras föräldrar hade 
samtyckt till. Eleverna fick när som helst under studien avbryta sitt deltagande och detta 
framgick också i samtyckesblanketten. I samtyckesblanketten framgick även att allt som 
eleverna producerar bara används i forskningssyfte. 

I studien fick eleverna, för att behålla sin anonymitet, beteckningarna elev 1, elev 2, elev 3, elev 
4 och elev 5. Dessa användes sedan i allt material som eleverna producerade. Elevernas riktiga 
namn var avkodade på ett separat papper. Alla bandade intervjuer raderades efter 
transkriptionen och därför är det omöjligt för utomstående att identifiera enskilda deltagare i 
studien även om de ser deras producerade material. 

5.6 Bearbetning av empiri och bortfall 
Databearbetning kan ses som en övergång mellan datainsamling på fältet och dataanalys 
(Patton, 2002). För det mesta handlade bearbetningen om att intervjusvaren transkriberades. 
Patton (2002) menar att det är en fördel att transkriberingarna görs av den som ska analysera 
materialet. Detta bidrar till att den som analyserar blir insatt i den och genom denna process for 
också djupare insikter. Med andra ord rekommenderar Patton att forskaren gör transkriberingen 
själv. 
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Utanför studien lämnades de delar av intervjuerna och elevernas konstruerade uppgifter som 
inte ansågs ha någon betydelse för studien. Bortfallet påverkades också av den kvalitativa 
innehållsanalysen som i sig reducerar och lämnar utanför data som inte är relevant för studien, 
med tanke på forskningsfrågorna.  

5.7 Analys 
Det är enligt Patton (2002) av stor vikt att den som analyserar data rapporterar olika delar av 
sin egen analys så utförligt och sanningsenligt som möjligt. Det är strävan också i denna studie. 
 
Kvalitativ innehållsanalys användes som analysmetod för de transkriberade intervjuerna. En 
innehållsanalys används till att minska mängden kvalitativa data och göra den mer förståelig 
genom att identifiera det väsentliga i den (Patton, 2002). Innehållsanalysen kan ske både 
induktivt och deduktivt eller dessa två tillvägagångssätt kan med fördel kombineras (Schreier, 
2012). När analys utförs induktivt upptäcks mönster, teman och kategorier i det insamlade 
materialet till skillnad från en deduktiv analys där data analyseras i enlighet med ett existerande 
ramverk (Patton). I denna studie genomfördes analysen för det mesta induktivt och 
underkategorierna konstruerades i växelverkan med de transkriberade intervjuernas innehåll. 
Deduktiva drag blandades in i form av att huvudkategorierna formulerades utifrån 
intervjufrågorna som hade formulerats redan före intervjuerna genomfördes. Detta ledde till att 
ett slags existerande ramverk fanns och data analyserades utifrån den. Underkategorierna var i 
sin tur helt induktiva.  
 
Enligt Schreier (2012) kan en kvalitativ innehållsanalys delas in i åtta systematiska steg. För 
det första bestäms forskningsfrågan. I denna studie var forskningsfrågan bestämd redan innan 
analysen påbörjades. Kvalitativ innehållsanalys valdes som metod för att kategorisera det 
väsentliga i intervjuerna och därmed besvara forskningsfrågan. I steg två bestäms materialet 
som analyseras. I detta examensarbete analyserades alla intervjuer och en intervju motsvarade 
en enhet av analys. Tredje steget går ut på att en ram för kodning konstrueras. I denna studie 
konstruerades kodningsramen (Bilaga 2) deduktivt med hjälp av intervjufrågorna och de 
användes som grund när huvudkategorierna bildades. Detta menar Schreier vara ett vanligt och 
fungerande tillvägagångsätt. Underkategorierna konstruerades, i enlighet med Schreiers 
förslag, induktivt utifrån två enheter av analys (två intervjuer) och applicerades sedan till 
materialet i sin helhet. I steg fyra delas materialet till enheter, eller till så kallade sekvenser, 
som sedan sorteras in i de konstruerade kategorierna. I denna fas finns en möjlighet att lämna 
sådant utanför som inte är relevant för forskningsfrågan, i denna studie inkluderades alla de 
intervjuer som var transkriberade. Vid steg fem av kvalitativ innehållsanalys testas 
kodningsramen genom att applicera den till en del av data, i detta arbete testades ramen i en 
utav intervjuerna. Vid steg sex utvecklas kodningsramen utifrån det hur bra den har passat in i 
materialet. I denna studie fungerade kodningsramen så bra på pilotfasen att det inte var 
behövligt att göra några ändringar. Efter detta steg görs huvudkodning och då måste 
kodningsramen vara färdig för att få tillförlitliga resultat. Om det framkommer stora brister i 
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kodningsramen ska huvudkodningen göras igen. I steg åtta presenteras det resultat som 
materialet visat. 
 
Andra delen av analysen som bestod av analys av elevernas svar på uppgifter gjordes utifrån 
det som Joutsenlahti et al. (2013) har tittat på i deras studie. I denna studie analyserades svaren 
med hjälp av samma frågor som de använt i sin studie. Först har Joutsenlahti et al. analyserat 
vilken typ av division det finns i elevernas uppgiftskonstruktioner; delnings- eller 
innehållsdivision samt hur eleverna tolkar subtraktionen −3. Sedan har de tagit reda på vilket 
sammanhang eleverna ger för siffrorna 24, 6 och 3. 
 
Schreider (2002) förklarar att reliabiliteten av en kvalitativ innehållsanalys kan översättas till 
konsekvens. Detta innebär att reliabiliteten kan prövas genom att data analyseras flera gånger. 
Hon menar att i fall det finns bara en person som analyserar kan detta prövas genom en analys 
av samma material vid olika tidpunkter. Om de meningsbärande enheterna placeras i samma 
kategorier vid olika tidpunkter kan det huruvida analysinstrumentet, i detta fall kodningsramen, 
är reliabel avgöras. 
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6 Resultat 

6.1 Elevernas beskrivning av språkande i division  
För att beskriva, vilken betydelse språkandet hade för elevernas förståelse samt vad de tycker 
om språkandet, redovisas studiens resultat genom att besvara frågeställningen: Hur menar 
eleverna att matematikens skriftliga språkande påverkar deras inlärning i division? 

6.1.1 Matematikens språkande har sina fördelar 

Det vanligaste i denna kategori och även bland alla kategorier var att eleverna uttryckte att 
arbetsmetoden har flera fördelar. Varje elev beskrev som en fördel att det var roligt att studera 
division med metoden.  

”jag tyckte det va liksom kul” (Elev 1) 

”jag tänkte att det var ganska roligt, att det var roligt att göra det hära” (Elev 2) 

”Det var ganska kul” (Elev 4) 

Den ena orsaken till att metoden gav en rolig erfarenhet för eleverna var, att när den användes, 
vidgades deras syn på matematik.  

”för att man gjorde liksom nåt annat än vad man brukar göra, nånting nytt” (Elev 2) 

Den andra orsaken var att när förståelsen över uppgiften ökades under arbetet, blev det roligt 
efter ett tag när känslan av förståelse slog genom. 

”Nä, asså, det var ju för att jag kunde, så då blir det roligt” (Elev 5) 

”det e så att då fick jag slippa lite grann av själva matten om man säger så” (Elev 5) 

6.1.2 Matematikens språkande har sina nackdelar 

Den vanligaste förekommande nackdelen med metoden, enligt elevernas erfarenheter, var att 
den kan vara för svår att använda.  

”Och det var, jag kan inte säga det var det lättaste men” (Elev 1) 

”Jag tänker ibland kan det va lite svårt” (Elev 2) 

”Det var lite svårt” (Elev 4) 

”Asså. Ee, Asså jag kände att från början asså, då, då var det lite svårt för asså, då kändes det 
lite krångligt” (Elev 5) 

En till nackdel som bara en utav eleverna uttryckte var att matematikens språkande kan någon 
gång vara för lätt att använda. 

”ibland kan [det att använda språkande i division] vara för enkelt” (Elev 2) 
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Den sista uppkomna nackdelen med metoden var att metoden kan vara arbetsam. Detta uttryckte 
en utav eleverna när eleven gav sitt svar till frågan om intresset att använda metoden senare: 

”Det orkar jag inte” (Elev 3)  

6.1.3 Användning av det naturliga språket, symbolspråket och 
bildspråket 

Eleverna menar att det naturliga språket var för det mesta ganska lätt att använda i division. 

”Såå ja naturliga språket var enkelt” (Elev 1) 

”Det [att använda det naturliga språket] va, ganska lätt” (Elev 4) 

Två utav eleverna menade att användning av det naturliga språket var både lätt och svårt 
samtidigt. Ingen utav eleverna var av den åsikten att enbart användning av det naturliga språket 
skulle vara svårt. 

”naturligt språk tyckte jag var lite sådär asså, både lätt men ändå lite svårt.” (Elev 5) 

”naturligt språk var ganska, ehh, lite var enkelt och lite var svårt” (Elev 2) 

En av eleverna menade att det var roligt att använda det naturliga språket.  

”Asså, det [att skriva] var kul” (Elev 5) 

Det var bara en elev som tog upp att symbolspråket var lätt att använda när eleven fick frågan: 
vilket utav de använda språken var lättast? 

”Det vanliga [symbolspråket]” (Elev 4) 

Bildspråket togs upp av flera elever menande att bildspråket var svårt och därmed svåraste av 
de språken som de använde.  

”bildspråk var ganska svårt” (Elev 2) 

”Bildspråk, det är ju ganska svårt” (Elev 3) 

Elev 4 frågades vilket utav de använda språken var svårast efter eleven hade uttryckt att de var 
svåra att använda. Enligt eleven var bildspråket svårast. 

En elev menade att bildspråket var svårt i början men sedan blev det lättare när eleven förstod 
hur det används. 

”och bildspråket med division jag tyckte det var lite svårt för först så fattade jag inte direkt vad 
jag skulle göra liksom, men sen så kom jag på lite bättre å då så fungerade det.” (Elev 1) 

6.1.4 Arbetsmetoden hjälpte elever att förstå matematik 

I denna huvudkategori var den dominerande uppfattningen eller upplevelsen hos eleverna att 
arbetsmetoden hjälpte dem att förstå matematik och i detta fall särskilt i division. Varje 
deltagande elev uttryckte detta. 
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”Ja, jag tror det påverkar att, det blir liksom, lite lättare å förklara då, när man skriver så här 
med bildspråk och sen med naturligt språk å sen asså alla dom tre varianterna då blir det enklare 
å förklara” (Elev 1) 

Även Elev 2 menade att arbetsmetoden hade en påverkan till förståelse så att eleven kunde 
förstå uppgiften lite bättre. 

”Jag förstog mer nu” (Elev 3) 

”Det [division] blev lite lättare” (Elev 4) 

Elev 5 uttryckte i enlighet med de andra eleverna att metoden hade en positiv påverkan till 
förståelse över uppgiften.  

6.1.5 Arbetsmetoden utgår från förståelse 

En annan underkategori i denna huvudkategori var att arbetsmetoden utgår från förståelse. 
Denna får som sin följd enligt en utav eleverna att det kan bli lugnare att arbeta. 

”men där var det ju väldigt lugnt för där vi gjorde inget såhär jättejätte stort så’är som gjorde så 
att man ba: å nu måste jag göra det nu måste jag göra det var inte så det va såhär, jåå okej” (Elev 
1) 

På grund av att arbetsmetoden går ut på att förstå istället för att bli färdig med något visst antal 
sidor i matteboken blir inlärningen inte, enligt en elev, så kvantitativt. 

”men när jag är i ditt klassrum, eller där borta då [vi var i ett grupprum], då är det ju inte asså, 
det e ju som inte nåt bestämt som ska bli klart det e ju ganska lätt” (Elev 1) 

6.2 Elevernas intresse för att använda metoden senare 
I denna kategori var svaren väldigt splittrade. Det fanns inte något svar som skulle ha varit 
dominerande.  

Två av elever menade att när metoden där naturligt språk, bildspråk och symbolspråk 
kombineras i matematik är inlärd blir den användbar senare i olika sammanhang. 

”Men om man kan liksom kan kombinera det såhär olika räknesätt, då blir metoden alltid 
densamma lätt” (Elev 1) 

Ytterligare argumenterar en elev sitt intresse till att använda metoden senare genom att förklara 
hur det kan vara nyttigt att kunna metoden för framtiden. 

”Asså, dels var det ju roligt och för att jag tror att jag kommer att ha nytta med det sen” (Elev 
5) 

En av eleverna menade att just det naturliga språket skulle kunna användas senare i matematik. 

”det naturliga språket och teckenspråket. Eller inte bildspråket men ja du vet det där andra [Jag: 
njaa, symbolspråket] ja, jag tyckte dom var väldigt såhär bra å förklara med.” (Elev 1) 
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Flera elever var osäkra om de var intresserade att använda metoden senare. Till frågan om 
eleverna skulle vilja arbeta med arbetsmetoden i framtiden i andra områden i matematik svarade 
två utav eleverna på följande sätt: 

”jag vet faktiskt inte, jag är inte helt hundra procent” (Elev 1) 

”Kanske” (Elev 2) 

Flera elever nämnde multiplikation som ett område där de skulle vara intresserade av att prova 
på att arbeta med metoden. Eleverna hade fått frågan om de skulle kunna komma på något 
område i matematik där de skulle vilja använda arbetsmetoden. 

”multiplikation” (Elev 2) 

”Gånger” (Elev 4) 

En av eleverna ville inte alls använda metoden senare och orsaken var att metoden var enligt 
eleven för arbetsam. 

6.3 Elevernas tolkning av division 

Hur eleverna tolkade uppgiften 24
6� − 3 redovisas genom att besvara den andra 

forskningsfrågan: På vilket sätt tolkar eleverna räknesättet division med hjälp av 
matematikens skriftliga språkande? 

6.3.1 Eleverna konstruerade uppgifter med delningsdivision 

Analysen av elevernas uppgifter visar att alla fem elever som deltog i studien hade förstått 
divisionen på samma sätt. Eleverna tolkade uppgiften 24

6�  som delningsdivision. Detta 
innebär att varje elev delade 24 objekt jämt i 6 grupper där varje grupp innehöll 4 föremål var.  

I elevernas egenkonstruerade uppgifter är kopplingen till det ursprungliga symbolspråkliga 
uttrycket otydlig och ett stort utrymme för tolkning lämnas.  

6.3.2 Kontext i elevernas uppgifter 

Nästan alla elever uppfattade siffran 24 som någonting ätbart. Tre elever (Elev 2, Elev 4 och 
Elev 5) uppfattade den som tårtor eller tårtbitar. Elev 1 gav mängden 24 kontexten godisar. Elev 
3 var den enda som inte gav siffran kontexten av någonting ätbart och tolkade antalet 24 vara 
björnar.  

I de fallen där det var tårtbitar eller tårtor som fördelades, fick antalet 6 kontexten människor 
eller kompisar. Eleven som uppfattade siffran 24 som godisar representerade godispåsar med 
siffran 6. Elev 3 menade siffran 6 vara olika lag som björnarna delade sig in i. 

6.3.3 Tolkning av subtraktionen i elevernas uppgifter 

Uppgiften kan tolkas antigen så att de tre föremålen tas från en av grupperna (Figur 5) eller att 
det från varje grupp av 4 föremål subtraheras 3 (Figur 6) (Joutsenlahti & Kulju, 2017). 
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Det framgår inte så tydligt hur eleverna tolkade subtraktionen −3. Eleverna har inte entydigt 
förklarat vad som ursprunget för dessa tre föremål, som representeras av siffran 3, är. Nästan 
alla elever (Elev 1, 2, 4 och 5), tolkade subtraktionen så att 3 ”saker” som siffran 3 representerar 
tas eller äts upp av någon person. En elev (Elev 3) tolkade den som en händelse där 3 björnar 
dog. 

I elevernas konstruerade uppgifter hade de inte preciserat var de tre föremålen tas ifrån och den 
som sedan löste uppgiften fick göra sin egen tolkning. Varje elev hade formulerat en 
mångtolkningsbar frågeställning, som exempelvis ”hur många godisar är kvar?” (Figur 7). 
Denna typ av frågeställning preciserar inte ifall det är föremål i en grupp eller alla grupper som 
svaret ska bli. Frågeställningen 24

6� − 3 förutsätter att svaret är någon av dessa två för att om 
det är från hela mängden föremål det tas bort, har fördelningen till 6 grupper ingen betydelse 
och uppgiften blir 24 − 3 och svaret 21. Dessutom var det bara en elev som hade varit noga 
med att skriva att fördelningen ska ske jämt (”alla ska ta lika många bitar”).  

 

FIGUR 5 24 FÖREMÅL FÖRDELAD I 6 GRUPPER OCH 
DET SUBTRAHERAS 3 FRÅN EN AV GRUPPERNA 

FIGUR 6 24 FÖREMÅL FÖRDELAD I 6 GRUPPER 
OCH DET SUBTRAHERAS 3 FRÅN VARJE GRUPP 

FIGUR 7 EN TYPISK ELEVLÖSNING SOM VISAR ATT ELEVERNA INTE PRECISERADE VAR DE 3 FÖREMÅLEN TAS 
IFRÅN 
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6.3.4 Matematikens språkande i elevernas lösningar 

I elevernas lösningar framgår att användandet av matematikens bildspråk som tankeverktyg inte 
är så naturligt för dem. Bildspråket användes för det mesta till att illustrera olika antal föremål 
i uppgiften. Det naturliga språket användes på ett relativt bra och tydligt sätt av eleverna. Det 
naturliga språket visade hur eleverna hade tänkt när de löste varandras uppgifter. Exempelvis 
hade en av eleverna löst uppgiften genom att skriva ”först räknar jag 6 gånger något sedan tar 
jag bort 3”. Det var väldigt svårt för eleverna att lösa uppgiften med hjälp av bildspråket på ett 
begripligt sätt. Analysen av elevernas lösningar visar att de flesta hade gjort den tolkningen att 
de 3 tårtorna tas från en grupp alltså från en person. Eleverna använde också sin kreativitet när 
de löste uppgifterna. Även om i den ursprungliga uppgiften hade uppgiftskaparen (Elev 4) 
skrivit att det är någon som tar föremålen, hade lösaren (Elev 3) hittat på att det var en tjuv som 
tog den. En elev (Figur 9) hade löst uppgiften med hjälp av vägkartamodellen även om det var 
bara berättelsemodellen som de kände till. Vägkartamodellen kan således vara ett naturligt sätt 
att lösa uppgifter i matematik. 

FIGUR 8 EN LÖSNING AV ELEV 2 SOM PÅMINNER MYCKET OM 
VÄGKARTAMODELLEN.  
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7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 
Eftersom studien grundade sig på en studie av Joutsenlahti, Kulju och Tuomi (2013) samt 
strävade efter att ha liknande upplägg, lämpade det sig att använda liknande metoder som dem. 
När de framgångsrikt har använt en metod fanns det en stor sannolikhet att metoden skulle 
fungera även i denna studie.  

7.1.1 Undervisningsmomentet 

Första passet fungerade bra och eleverna arbetade engagerat med de uppgifter de fick. Under 
detta pass när eleverna bekantade sig med språkande i subtraktion, gav de oväntat respons på 
att de tyckte att det var roligt och avslappnat att arbeta. När pass två startade och eleverna skulle 
börja arbeta med division hade några av dem svårigheter med att komma igång och koncentrera 
sig. En förklaring till denna stora kontrast till första passet kan bland annat vara en dramatisk 
händelse i samhället som hade inträffat. Det hade även skett någon incident i skolan en kort tid 
före detta pass. En annan möjlig förklaring till elevernas svårighet med att komma igång med 
uppgiften kan ha varit att de inte kände sig så säkra med division. Hur som helst, efter en trög 
start, kunde varje elev konstruera en textuppgift samt lösa varandras textuppgifter med 
matematikens språkande.  

I efterhand kan tänkas att det möjligen hade varit nyttigt för eleverna att få mer tid på sig att 
arbeta med uppgiften. Före denna studie var eleverna helt obekanta med språkande och de hade 
säkert haft nytta av att få sätta sig in i det mer djupgående. Joutsenlahti et al. (2013) har inte i 
deras studie talat om hur bekanta deras deltagare har varit med språkande sedan tidigare. Därför 
är det möjligt att deras deltagare har känt till språkande redan innan studien genomfördes. Detta 
skulle kunna vara en förklaring till varför eleverna i denna studie, till skillnad från studien av 
Joutsenlahti et al., hade svårt att komma igång med uppgiften. 

7.1.2 Intervjuerna 

Intervjuerna gav tillgång till elevernas insikter och erfarenheter om språkandet. Redan under 
transkriberingen kom intervjuernas gemensamma drag upp och det var bra att följa Pattons 
(2002) råd om att en och samma person ska transkribera och analysera dem. Under intervjuerna 
kom metodens kända brister om intervjuarens påverkan på informanterna fram (Backman et al., 
2012). Informanterna påverkades tydligt av intervjuaren genom att bli nervösa. Ett exempel på 
detta var att på grund av intervjuarens reaktion drog en informant tillbaka sitt svar för att inte 
avslöja att något kändes svårt. Intervjuaren fick också en roll av lärare för att intervjuaren var 
den samma som styrde upp undervisningsmomentet. Dessa faktorer togs det dock hänsyn till 
när svaren på intervjuerna analyserades. Den kvalitativa Innehållsanalysen på intervjuerna 
bidrog till att denna studie går att jämföra med den tidigare gjorda studien eftersom 
analysmetoden för denna studie var den samma. Största utmaningen med intervjuerna var att 
formulera frågorna på ett sådant sätt att den första forskningsfrågan blir besvarad. 



32 
 

I studien hade enkäter med några öppna frågor istället för intervjuer kunnat vara en alternativ 
metod för datainsamling. Detta är tänkbart för att Joutsenlahti et al. (2013) hade använt det som 
datainsamlingsmetod i deras studie. Om eleverna hade fått skriva istället för att bli intervjuade, 
hade intervjuarens påverkan på informanterna kunnat undvikas. Enkäter valdes dock inte som 
metod för att det då inte hade varit möjligt att gå lika djupt in i elevernas erfarenheter. Den 
andra orsaken var att när urvalsgruppen enbart bestod av fem elever, blev datamängden inte för 
stor.  

I innehållsanalysen av elevernas producerade dokument, analyserades innehållet på samma sätt 
som Joutsenlahti et al. har gjort i sin studie. 

Metoderna bidrog väldigt väl till att forskningsfrågorna kunde besvaras. Med tanke på urval 
hade det varit bra att påminna de som fick en samtyckesblankett hemskickat om att ge sitt svar. 
När deltagarna till studien informerades fanns det flera elever som tog upp att de inte hade 
kommit ihåg att visa samtyckesblankett för sina vårdnadshavare.  

7.1.3 Studiens reliabilitet 

Reliabiliteten av den kvalitativa innehållsanalysen testades genom en upprepad analys av en 
del av datan (Intervju 2) med samma kodningsram och samma kategorier som tidigare. Det 
visade sig att kategorierna tolkades på exakt samma sätt som tidigare och det fanns inga 
motstridigheter. Den kvalitativa innehållsanalysen var därför reliabel och visade en hög grad 
av konsekvens.  

Analysen av elevernas uppgifter och deras svar hade också en hög reliabilitet. Denna slutsats 
kan dras för att analysen är gjord på exakt samma sätt som i den tidigare studien av Joutsenlahti 
et al. (2013) och den har lett till liknande resultat. I denna studie har även materialet som 
analyserats omfattande redovisats genom hänvisningar till elevernas egna produkter och 
presentation av figurer på dem. 

Studiens genomförande har också beskrivits så detaljerat som möjligt och därför kan studien 
upprepas i olika sammanhang med en förväntan på liknande resultat. Liknande resultat kan 
förväntas därför att studiens resultat är i linje med det som Joutsenlahti et al. (2013) kommit 
fram till i sin studie. 

7.1.4 Studiens validitet 

Resultaten är giltiga åtminstone i den grupp av elever som studerades. Eftersom reliabiliteten 
av den kvalitativa innehållsanalysen är hög, är det tänkbart att studien är väl genomförd och 
resultaten kan anses vara valida. Det är också tänkbart att resultaten går att generalisera på andra 
elevgrupper i den svenska skolan. Dels eftersom deltagarna kan tyckas representera en typisk 
mellanstadieelev dels på grund av det faktum att studiens resultat styrker det som tidigare 
studier i området har gett för resultat, även om de är gjorda på finska elever. 

Den kvalitativa innehållsanalysen som gjordes på intervjuerna kan anses vara valid om 
kategorierna i kodningsramen har en stark koppling till forskningsfrågorna (Schreier, 2012). I 
denna studie har kategorierna en tydlig koppling till forskningsfrågorna (Bilaga 2). Det blir 
synligt i att påverkan till lärande framkommer både i den första forskningsfrågan och en 
huvudkategori.  
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Den tredje kategorin, ”intresse för att använda metoden framöver”, kan däremot anses vara 
något utanför forskningsfrågan. Den togs ändå med och redovisades i resultatet för att den 
bidrar till en mer nyanserad bild av elevernas erfarenheter och metodens påverkan på deras 
lärande. 

Schreier (2012) menar att validiteteten i en kvalitativ innehållsanalys kan bestämmas utifrån 
hur stor del av materialet som kodats i kategorin ”annat”. Den kategorin består av det som inte 
passar in i någon av de ”riktiga” kategorierna. I fall en stor del av materialet tillhör kategorin 
”annat”, finns det en risk att validiteten inte är så hög och kodningsramen inte har lyckats fånga 
in alla materialets nyanser (Schreier, 2012). I denna studie har kategorin ”annat” varit väldigt 
dominerande i den första intervjun där 66 % av sekvenserna har kodats i den. Detta beror till 
stor del på att i den första intervjun, som var längst av alla, har informanten talat mycket om 
sådant som inte har någonting med intervjufrågorna att göra. Allt detta har kodats till kategorin 
”annat”. I de andra intervjuerna har i snitt 33% av materialet kodats i den kategorin.  

Enligt Schreier är det ytterligare ett tecken på låg validitet att en underkategori har använts 
väldigt mycket mer i kodning än de andra kategorierna. I denna studie har materialet fördelats 
ganska bra mellan de olika kategorierna och för den delen kan validiteten anses vara hög.  

Den första forskningsfrågan har också på ett mångfacetterat sätt besvarats och elevernas 
tolkning har blivit synliggjord. 

Validiteten av studien har också ökats med hjälp av triangulering av två olika 
datainsamlingsmetoder. Den första datainsamlingsmetoden, intervjun, användes för att söka 
svar på den första forskningsfrågan och den andra, analys av textkällor, till att få svar på den 
andra forskningsfrågan. Resultaten av båda forskningsfrågorna visar likheter och stödjer 
varandra. Även Patton (2002) menar att trianguleringen gör det möjligt att tolka om olika 
datainsamlingsmetoder ger liknande svar. Ett exempel på detta var att i denna studie uttryckte 
eleverna att bildspråket var svårt att använda. Detta blev också synligt när elevernas svar på 
deras uppgifter analyserades. 

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Resultatet i ljuset av tidigare studier 

Studiens resultat är i linje med det som tidigare studier har visat. Det märkvärdiga både i den 
tidigare studien av Joutsenlahti (2010) och i den här studien är att även om elevernas egen 
erfarenhet visade att matematikens språkande har många fördelar, så är de osäkra över dess 
användbarhet senare i andra sammanhang. Joutsenlahti har dragit slutsatsen att eleverna inte 
har kunnat med så kort varsel avgöra vad de har för åsikter. Under denna studies intervjuer såg 
det ut som att orsaken till osäkerhet var den att eleverna hade ganska svårt att föreställa sig, hur 
och i vilka andra sammanhang språkande hade kunnat användas. Ett skäl till detta kan ha varit 
att eleverna inte hade fått prova metoden i flera olika situationer. För att kunna hjälpa eleverna 
att få sina åsikter avklarade, skulle det vara behövligt att använda matematikens språkande 
under en längre period i olika områden i matematik.  

De tidigare studierna av Joutsenlahti (2010) och Joutsenlahti et al. (2017) har gjort det 
uppenbart att finska elever har varit positiva till språkande i matematik. Dessa studier har också 
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visat att enligt eleverna hjälper språkande dem att förstå matematik. Även i denna studies 
resultat är dessa två viktiga aspekter, ”förståelse” och ”ha roligt”, synliga. 

I denna studie har det också kommit upp två infallsvinklar till språkande som finsk 
ämnesdidaktisk forskning har haft (Joutsenlahti & Räyttyä, 2014). Även enligt denna studie 
verkar språkande fungera som ett tankeverktyg och bidra till förståelse men också bidra till det 
sociala samspelet som pågår i klassrummen. Resultatet visade att en av eleverna ansåg att 
språkande fungerar som ett verktyg för att förklara matematik, antingen för en själv eller för 
andra. 

I denna studie har nackdelarna med språkande varit att det kändes svårt och krångligt för dem 
i början. Även Joutsenlahtis (2010) studie har visat att eleverna har tyckt att det är svårt att 
formulera matematiska tankar i form av ord. Fler likheter finns: Denna studie så som studien 
av Joutsenlahti visade att metoden kan upplevas arbetsam. Arbetsamheten kan delas in i två 
olika kategorier: Dels är språkande fysiskt mer arbetsamt för att svaren blir längre än vad som 
eleverna är vana vid, dels är det mentalt mer ansträngande eftersom språkande kräver att 
tankarna struktureras upp och i alla delar av lösningen redovisas tankesättet relativt ingående. I 
denna studie blev det exempelvis synligt hur eleverna inte hade reflekterat så mycket över 
vilken betydelse subtraktionen −3  hade. Alla hade konstaterat att det togs bort, men inte 
varifrån det togs bort. Det är en ganska stor skillnad i verkligheten om det är någon som stjäl 
tre tårtor från sex olika personer jämfört med att någon stjäl tre tårtor bara från en person. I 
detta fall hade läraren kunnat arbeta vidare med eleverna och be dem reflektera mer djupgående 
med ord över subtraktionen. 

Denna arbetsamhet, nämligen att eleverna behöver anstränga sig för att lära sig matematik lite 
djupare, ska inte ses som en nackdel. Det är alltid jobbigt att tillägna sig nya kunskaper och om 
extra det arbetet bidrar till en bättre förståelse är detta bara en bra sak. Den elev som entydigt 
tyckte att arbetsmetoden var jobbig hade skrivit mest fullständiga lösningar. Därför är det 
möjligt att den elev som tyckte metoden var för jobbig att använda senare också hade lärt sig 
mest. 

Elevernas lösningar visade att alla elever konstruerade en uppgift med delningsdivision. 
Resultatet var ganska i linje med Joutsenlahti et als. (2014) studie där majoriteten, 19 av 21 
elever, hade uppfattat uppgiften som delningsdivision. I Joutsenlahti et als. studie subtraherade 
11 elever 3 från varje grupp och 8 elever från en grupp. I denna studie hade eleverna inte 
specificerat varifrån antalet 3 tas bort men det är tydligt att det tas antigen från en utav grupperna 
eller samlas ihop från flera olika grupper. Här kom det fram en tydlig skillnad till Joutsenlahti 
et al. studies resultat, nämligen att i den fanns det mer variation hur eleverna har uppfattat 
subtraktionen. En förklaring till detta kan vara att eleverna i denna studie inte tänkte på ett 
djupare plan hur grupperna såg ut efter uppdelningen och snarare subtraherade de 3 från antalet 
24 än från kvoten av 24 och 6.  

Joutsenlahti et als. studie visade att nio av deltagarna kopplade siffrorna i ekvationen 24
6�  −

3 till någonting ätbart och sex till djur. Även i denna studie visade det sig att fyra elever gav 
uppgiften kontexten av någonting ätbart och en förstod siffran som djur. Det är av intresse vad 
denna dominans av mat beror på. Möjligt är att detta kommer från elevernas vardag. Det är 
troligt att i verkligheten introduceras division för eleverna redan i vardagliga sammanhang när 
de behöver fördela livsmedel med andra, exempelvis med familjemedlemmar. Detta är i linje 
med den tidiga tanken med språkande (Høines, 2000; Joutsenlahti, 2003) som strävar efter att 
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ta matematiken närmare elevernas vardag. Joutsenlahti et al. har beskrivit att en typisk uppgift 
i läroböcker använder spelkort eller pengar när de exemplifierar division. Både Joutsenlahti et 
al. studie och denna studie har gett indikationer om att det kan vara på sin plats att ifrågasätta 
läroböckernas kontext, i alla fall när eleverna håller på att lära sig division i skolsammanhang. 
Kanske eleverna inte är bekanta med att fördela pengar eller spelkort i sin vardag. Joutsenlahti 
et al. såg också att några elever använde mycket fantasi när de gav siffrorna kontext. Även i 
denna studie styrde fantasin eleverna i deras val av föremål som representerade siffror. En utav 
eleverna hade födelsedagen nära och det var säkert av den anledningen eleverna tänkte på tårtor 
eller tårtbitar när de gav siffrorna en kontext. Siffran 6 uppfattades i studien av Joutsenlahti et 
al. som kompisar. Även i denna studie behöll tre elever sig innanför samma ram och gav den 
siffran kontexten människor eller kompisar.  

Tidigare har Joutsenlahti et al. (2017) och Joutsenlahti (2010) sökt könsskillnader i 
matematikens språkande särskilt vad gäller att skriva. Studierna har inte gett tydliga 
indikationer på att språkande i matematik skulle passa bättre för flickor än pojkar. I denna studie 
var alla deltagare pojkar och de var i överlag väldigt positiva till att språka matematik. Särskilt 
tog de upp det naturliga språket som ett bra sätt att använda språkande i matematik. Detta kan 
vara något kontroversiellt med den uppfattningen som Joutsenlahti (2010) har presenterat, när 
han menar att användning av det naturliga språket i matematik skulle vara särskilt bra just för 
flickor. Denna studie ger däremot en indikation på att när språkande används i matematik ökar 
intresset för skrivande hos pojkar. Denna studies brist är dock den att deltagarna hade lite 
svårigheter att förstå hur bildspråket kan användas i att lösa uppgifter och de uttryckte att det 
var svårast att använda. Det naturliga språket såg ut att vara ganska naturligt att operera med i 
matematik.  

7.2.2 Resultatet i ett vidare sammanhang 

De resultaten som studien presenterade kan vara av stor betydelse också i ett vidare 
sammanhang. Studien har visat hur svenska elever upplever att språkande kan vara både roligt 
och hjälpa dem att förstå division. 

Utifrån studiens resultat kan det rekommenderas att matematikens språkande används i svensk 
matematikundervisning i alla fall i division. Detta kommer troligen leda till, åtminstone enligt 
denna studie, att eleverna tycker mer om att studera division och de får en djupare förståelse för 
den. Även i denna studie visade det sig att innan eleverna fick språka matematik, verkade det 
som att de inte hade så goda konceptuella kunskaper i division.  

Frågan behöver ställas: Hade eleverna en konceptuell kunskap om vad division innebär och vad 
är det som sker när någonting divideras.  Det kan vara fullt möjligt att eleverna bara lekte med 
siffror med hjälp av den procedurkunskap som tidigare studier (Skolinspektionen, 2009, 
Bergqvist et al. 2010) har visat vara en allt för stark kunskapsform hos eleverna. 

7.2.3 Förslag på vidare forskning 

Ett förslag på vidare studier i matematikens språkande är forskning utifrån genusperspektiv. 
Detta för att efter denna studie inte belyser huruvida det finns några könsskillnader vad gäller 
att språkande i matematik.  Då skulle det vara behövligt att välja en grupp elever med olika 
kön och undersöka vilka åsikter respektive grupp har om språkande och användandet av de 
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olika språken i matematik. En lämplig metod skulle kunna vara intervjuer för elevernas 
åsikter och deras grunder då kan undersökas något djupare.  

Ett annat förslag på vidare studier är det som även eleverna tog upp när de intervjuades. En 
studie skulle kunna göras kring hur eleverna använder matematikens språkande i 
multiplikation. Lämpliga metoder skulle kunna vara enkäter, intervjuer, observationer eller 
analys av elevernas produkter. Till studien skulle det vara behövligt att någon typ av uppgift i 
multiplikation konstrueras. Sedan kan elevernas lösningar och upplevelser analyseras. 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1 
Intervjufrågorna: 

Kan du beskriva din erfarenhet eller upplevelse kring användandet av den här typen av 
arbetsmetod där man kombinerar bildspråk, symbolspråk och naturligt språk i division? Både 
positiva och negativa aspekter kan lyftas? 
 
Hur påverkade metoden din problemlösning och förståelse? 
 
Skulle du vara intresserad av att arbeta med den här typen av arbetsmetod i framtiden i andra 
områden i matematik? I så fall i vilka områden och varför? 
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9.2 Bilaga 2 
Kodningsram 

Hur kombinerandet av matematikens tre språk, det naturliga språket, matematikens 
symbolspråk och matematikens bildspråk påverkar elevernas förståelse i räknesättet division? 

Vilka egenskaper får matematikundervisningen från elevernas perspektiv när matematikens 
skriftliga språkande används i räknesättet division? 
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Det naturliga språket 

Beskrivning: I denna kategori tillhör de elevernas erfarenheter som menar att just det naturliga 
språket är en fördel.  

• Lätt att använda 

Beskrivning: I denna kategori tillhör de erfarenheter som menar att det naturliga 
språket var lätt att använda. 

Exempel: ”Jag tycker om att använda det naturliga språket för att det är lätt” 

• Svårt att använda 

Beskrivning: I denna kategori tillhör de erfarenheter som menar att det naturliga 
språket var svårt att använda. 

Exempel: ”Naturliga språket passar inte för mig för att det är så svårt” 

Bildspråket  

Lätt att använda: 

Beskrivning: I denna kategori tillhör de erfarenheter som menar att bildspråket var det lättaste 
språket eller lätt att använda i uppgiften. 

Exempel: ”Jag tyckte bildspråket var lätt å passade för mig” 

Svårt att använda:  

Beskrivning: I denna kategori tillhör de erfarenheter som menar att bildspråket var det svåraste 
språket eller svårt att använda i uppgiften. 

Exempel: ”Jag tyckte bildspråket var svårast” 

Fördelar med metoden  

Beskrivning: I denna kategori tillhör de fördelar som eleverna ansåg metoden ha. 

Exempel: ”Metoden var bra för att den gör mig mer kreativ” 

• Roligt  
Beskrivning: I denna kategori tillhör de åsikter som menar att det var en fördel med 
metoden att den var rolig att använda. 
Exempel: ”Att jobba så här var roligt” 
 

o Vidgar synen på matematik 
Beskrivning: I denna kategori tillhör de åsikter so menar att fördelen med metoden 
var att det var någonting annat än vad eleverna brukar göra eller den ger en 
bredare bild vad matematiken kan vara. 
Exempel: ”Jag gillade det här för att det var något annat vi brukar jobba med” 

o När man förstår bättre, blir det roligt  
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Beskrivning: I denna kategori tillhör de åsikter som menar att när förståelsen ökar 
med denna metod, blir det roligare att arbeta. 
Exempel: ”Jag gillade metoden för att när det hjälper mig att förstå, blir det roligt” 

  

Nackdelar med metoden 

Beskrivning: I denna kategori tillhör de nackdelar som eleverna ansåg metoden ha. Exempel: 
”Dåligt med metoden enligt mig är att det tar så lång tid att bli färdig”  

• Kan vara för lätt 
Beskrivning: I denna kategori tillhör de åsikter som menar att metoden var för lätt. 
Exempel: ”Metoden kan ibland vara för lätt att använda när man inte behöver tänka” 

• Kan vara för svårt 
Beskrivning: I denna kategori tillhör åsikter som menar att metoden var för svår.
  
Exempel: ”Metoden kan vara för svår att arbeta med” 

• Kräver mer jobb 
Beskrivning: I denna kategori tillhör åsikter som menar att metoden kräver för mycket 
jobb. 
Exempel: ”Det var jobbigt att jobba med det här” 

Symbolspråket 

Lätt:  

Beskrivning: I denna kategori tillhör de åsikter som menar att symbolspråket var lätt att 
använda. 

Exempel: ”Jag tycker symbolspråket var lättast.” 

Svårt: 

Beskrivning: I denna kategori tillhör de åsikter som menar att symbolspråket var svårt att 
använda. 

Exempel: ”För mig var symbolspråket svårast” 

 

Annat 

Beskrivning: I denna kategori tillhör de andra erfarenheter som kom fram och inte passar in i 
någon annan kategori. 

Exempel: ”När jag möter svåra uppgifter i matematiken brukar jag tänka extra mycket”
  

Påverkan till problemlösning förståelse över division  

Arbetsmetoden utgår från förståelse 
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Beskrivning: I denna kategori tillhör de åsikter som menar att arbetsmetoden utgick från 
förståelse 

Exempel: ”Jag tyckte arbetsmetoden krävde att jag skulle förstå mer.” 

• Lugnare att arbeta 
Beskrivning: I denna kategori tillhör åsikter som menar att det var lugnare att arbeta 
med den här typen av metod. 
Exempel: ”Jag kände en lugn känsla när jag arbetade med metoden”  

Arbetsmetoden hjälper att förstå matematik. 

Beskrivning: I denna kategori tillhör åsikter som menar att metoden hjälpte dem att förstå 
matematik. 

Exempel: ”Jag förstår mer nu”   

Intresset för att använda metoden i framtiden  

Beskrivning: I denna kategori tillhör de åsikter som uttrycker intresse att använda metoden 
senare 

Exempel: ”Jag skulle vilja jobba med den här metoden mer i framtiden” 

När metoden är lärd och alltid densamma är den lätt att använda senare.  

Beskrivning: I denna kategori tillhör de åsikter som tyder på att eleverna vill arbeta med 
metoden i framtiden för att när formen är lärd kan den lätt användas i andra områden.
  

Exempel: ”Jag vill arbeta med metoden senare för att den kan hjälpa mig att förstå andra 
områden i matematik”  

Det naturliga språket är användbart 

Beskrivning: I denna kategori tillhör de åsikter som menar att de har intresse att använda just 
det naturliga språket i framtiden. 

Exempel: ”Det skulle vara bra för mig att använda det naturliga språket i framtiden” 

Bildspråket är användbart.  

Beskrivning: I denna kategori tillhör de åsikter som menar att de har intresse att använda just 
bildspråket i framtiden. 

Exempel: ”Bildspråket kommer jag att vilja arbeta med i framtiden” 

Inte 

Beskrivning: I denna kategori tillhör åsikter om ointresse att använda metoden senare. 

Exempel: ”Jag vill inte arbeta med den här metoden i framtiden” 

I multiplikation 
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Beskrivning: I denna kategori tillhör åsikter om ointresse att använda metoden senare i 
multiplikation. 

Exempel: ”Jag tror det kan vara bra att använda den här metoden i multiplikation”
  

Osäkert 

Beskrivning: I denna kategori tillhör uttrycken om osäkerhet för intresse för att använda 
metoden senare. 

Exempel: ”Jag är osäker om jag vill använda den här metoden senare” 

Intervju 1 = analysenhet nr 1 

Intervju 2 = analysenhet nr 2 

Intervju 3 = analysenhet nr 3 

Intervju 4 = analysenhet nr 4 

Intervju 5 = analysenhet nr 5     
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9.3 Bilaga 3 
Hej! 

Jag är lärarstudent vid Luleå Tekniska Universitet och skriver mitt examensarbete i ämnet 
matematik. Till studien som uppsatsen grundar sig på skulle jag behöva deltagande elever som 
löser en matematikuppgift i division med ett arbetssätt där de får uttrycka sitt matematiska 
tänkande i skrift med hjälp av bildspråk (ritade bilder), matematikens symbolspråk (siffror) och 
vardagsspråk. Studiens omfattning är ungefär fyra lektionstimmar. Elevernas lösningar till 
uppgiften samlas in för att senare analyseras. Efter den praktiska delen är genomförd kommer 
deltagarna intervjuas för att få fram deras erfarenheter och insikter kring den här arbetsmetoden. 
Intervjuerna bandas för att underlätta analysen av svaren. All information och data som samlas 
in av deltagarna kommer att användas bara i forskningssyfte. Studiens resultat presenteras i en 
uppsats och i uppsatsen kommer alla deltagare anonymiseras. Det inspelade materialet 
behandlas enbart av mig som genomför studien. Alla deltagarna får när som helst under studien 
avbryta sitt deltagande. Resultaten i arbetet bidrar till att utveckla mer intressanta och effektiva 
undervisningsmetoder i matematik.  

Hör gärna av er via e-post eller telefon om ni har några frågor kring studien eller om ni vill veta 

mer om studiens innehåll. 

Med vänlig hälsning  

Mikko Koskinen 
Lärarstudent, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Luleå Tekniska Universitet 
 
E-post: mikkos-2@student.ltu.se 

Telefon: 076-8950808 

 

Jag och barnet samtycker till deltagandet i studien. 

 

Jag och barnet samtycker till deltagandet i studien men intervjuerna får inte bandas. 

 

Jag och barnet samtycker INTE till deltagandet i studien. 

 

Elevens namn:  

 

Vårdnadshavarens underskrift:   

Förtydligande:  
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