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Som nytillträdd redaktör för Nämnaren vill jag initiera en ny artikelform – 
Språkspalten. Det finns många ord och språkliga uttryck som skapar osäkerhet 
och missförstånd i matematikundervisningen. Ibland finns det för många 
ord, ibland för få och ibland är orden dubbeltydiga. Det kan handla om 
skillnaden mellan tal, siffra och nummer, eller vad ordet variabel står för i olika 
sammanhang. Skillnaden mellan att motivera, verifiera och bevisa är viktig att 
reda ut för att öva förmågan att argumentera. Elever med olika språkbakgrund 
kan lägga olika betydelse i orden eller kanske ha olika ord för samma sak. Ja, 
det finns en uppsjö av språkliga klurigheter att fundera kring och skriva om. 

Att räkna eller beräkna
– det är frågan

För att knyta an till artikeln Räkna upp och räkna ut – taluppfattning och 
aritmetik i förskolan i detta nummer vill jag borra lite djupare i använd-
ningen av ordet ’räkna’. Fundera på hur många olika avledningar av ordet 

räkna du kan komma på. Räkna upp, räkna med, räkna fram, räkna ut, räkna 
hem, räkna in, räkna ner, beräkna o s v. Plus alla sammansatt ord som till exem-
pel räkneövning, räknemaskin och räknekonst. 

Den första svenska läroboken i matematik gavs ut 1614 och hade titeln 

Arithmetica Eller Een Kort och Eenfaldigh Räknebook / uthi heele och brutne 
Taal / medh lustige och sköne Exempel / the Eenfaldighom som til thenne Konst 
lust och behagh hafwe / kortelighen och eenfaldelighen till Nytto och Gagn 
författat och tilsammandraghen aff Ægidio Aurelio. 

När den allmänna folkskolan infördes i Sverige på 1800-talet var ett skolämne 
just räkning. I en lärobok från 1919, Siffer-räknelära av C. A. Nyström, definie-
rar författaren inledningsvis vad räkning är. 

Att räkna är att till antalet bestämma föremålen för vår uppfattning.

Idag heter skolämnet matematik, men vi säger fortfarande att vi räknar på 
mattelektionerna. Den 1 juli 2019 trädde läsa-skriva-räkna-garantin i kraft som 
medför en ändring i skollagen med syfte att garantera att stödinsatser sätts in 
tidigt för elever som annars riskerar att inte lära sig grunderna i att läsa, skriva 
och räkna. Men vad är det vi menar idag när vi säger räkna? Kursplanen för 
matematik i den gällande läroplanen (Lgr 11) innehåller inte verbet räkna en 
enda gång. Däremot är det tydligt framskrivet att eleverna ska lära sig att göra 
beräkningar, och ord som huvudräkning och överslagsräkning förekommer. 

Språkspalten
      med Cecilia Kilhamn
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Ordet räkna kommer av det tyska ordet ’rechnen’ och är besläktat med orden 
rak och sträcka. En tolkning till ursprunget skulle kunna vara att när ett antal 
saker radas upp på en rak sträcka är det möjligt att räkna dem ett i taget och 
samtidigt hålla ordning på vilka som blivit räknade. Andra synonymer till 
räkna uppges vara att ordna, att berätta i ordning, eller det ålderdomliga att 
tälja, som i tälja dagarna och tälja stjärnornas tal. Ordet räkna används även i 
uttrycket att räkna med. I vardagligt tal innebär att räkna med till exempel att 
kunna lita på eller att förvänta sig. I matematiken används uttrycket att räkna 
med för att förtälja vilka tal som ska användas, till exempel att räkna med bråk, 
med negativa tal eller med ett visst närmevärde på π.

Camilla Björklund tar i sin artikel upp vikten av att redan i förskolan skilja 
mellan att räkna upp och att räkna ut. Att räkna upp, eller räkna antal, är den 
första slags räkning vi lär oss. Om vi ser uppräkning som en ytterlighet och 
beräkningar med hjälp av algoritmer som en annan, så ligger det mesta av det vi 
gör på matematiklektionerna någonstans där emellan.

Vad detta mellanrum är blir tydligare om vi jämför med det engelska språ-
ket. Att räkna upp heter på engelska to count. Att beräkna heter to compute, 
något vi gör alltmer sällan eftersom vi idag har datorer som gör de flesta beräk-
ningarna åt oss. Jämför med ordet ’computer’ som betyder dator, en maskin 
som från början var en väldigt snabb räknemaskin.

Verbet to count betyder alltid att räkna antal. Ibland kan det användas i 
uttryck som skipcounting och counting by twos, som betyder att skutträkna, 
hoppräkna eller räkna två i taget. Men ordet kan aldrig användas i situationer 
som inte handlar om uppräkning. Om det uppräknade markeras ett i taget, 
med till exempel streck eller fingrar, används verbet tallying. Det närmaste 
uttryck för denna aktivitet som vi har på svenska är att göra en avprickning 
i en frekvenstabell, men då är vi mycket högre upp i skolans årskurser än de 
engelska  förskolebarnens aktivitet tallying. 

To work out är ett vanligt uttryck för att beskriva elevernas arbete med en mate-
matikuppgift. När uppgiften handlar om tal innefattas en beräkning, men 
lika ofta kan det handla om att lista ut någonting, tänka och resonera logiskt. 
Exempelvis att räkna ut kortaste vägen mellan två platser, hur du ska konstruera 
en cirkel som skär genom tre bestämda punkter i planet eller att lista ut en hem-
lig kod. Den stora skillnaden mellan det svenska att räkna ut och det engelska 
to work out är just det svenska ordets tydliga koppling till antal och räkneord, 
medan det engelska uttrycket för tanken mer till elevernas kognitiva arbete.

To solve betyder ’att lösa’ och används när uppgiften handlar om problem-
lösning på samma sätt som på svenska. Vi löser ett problem och som en del av 
lösningen kan vi ibland behöva göra en del beräkningar.

To calculate innebär alltid att beräkna ett numeriskt svar, så det ligger när-
mast ytterligheten ’compute’. Även på svenska har vi ordet kalkylera, som 
betyder att göra beräkningar, men som sällan används på matematiklektioner 
annat än som namn på kalkylblad. 

count
räkna upp

work out / solve
räkna ut / lösa

calculate  compute
 beräkna

räkna
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Som framgår av figuren är det svenska uttrycket ’att räkna’ ganska vagt och all-
mänt eftersom det kan betyda så många olika saker. De små nyansskillnaderna 
som finns i att räkna upp, räkna ut eller beräkna, är måhända viktiga för att 
eleverna ska bli medvetna om vad de håller på med. 

När eleverna studerar matematik är uppräkning, uträkning och beräkning 
tre olika typer av aktiviteter. Kallas de alla för räkning blir det lätt att blanda 
samman dem. Ordet räkna är ett rikt ord med många betydelser och använd-
ningar, men samtidigt begränsar det oss i vårt sätt att se på vad en matema-
tisk aktivitet kan vara. Om vi vill fokusera mer på elevernas tankeverksamhet 
och matematiska resonemang kanske vi bör leta efter andra ord att betona? Att 
finna en lösning, formulera en förmodan, verifiera och bevisa är aktiviteter som 
ligger utanför det vi tänker på när vi säger räkna, men de är väl så viktiga inslag 
i matematikundervisningen som beräkningarna.

För många år sedan besökte jag en skola ute på landsbygden i centrala 
Tanzania. Eleverna på skolan hade nästan inga läroböcker eller annat skolmate-
rial så för att kunna lära sig räkna fick var och en tillverka en räknerad – en rad 
med pinnar uppträdda på ett snöre. I första klass användes en räknerad med 20 
pinnar, i andra klass skulle det vara 100 pinnar. Med hjälp av pinnarna kunde 
eleverna lära sig att räkna upp, och kanske även att göra enkla beräkningar i 
form av additioner och subtraktioner av naturliga tal. Mer avancerade beräk-
ningar eller lösningar av matematiska problem skulle kräva papper och penna 
eller en tavla att rita på. Alla matematiker jag känner har en skrivtavla på väg-
gen i sitt arbetsrum, helst en gammeldags svart tavla med vita kritor. Att hänga 
fast vid ordet räkna för att beskriva vad eleverna förväntas engagera sig i under 
matematiklektionen kanske får till följd att vi håller fast dem i föreställningen 
att matematik är liktydigt med att räkna upp pinnar. 

Tally-ho! 

Tycker du att den här språkspalten var intressant att läsa och har egna 
funderingar kring ord och språkliga uttryck relaterade till matematik? I så 
fall får du gärna höra av dig till oss på Nämnarens redaktion. Vi tar tacksamt 
emot både färdiga artiklar i ämnet och förslag på sådant ni läsare skulle 
vilja läsa om. Kanske är du osäker på betydelsen av något ord, kanske har 
dina elever svårt att förstå vissa uttryck, kanske brottas du med språkliga 
dilemman på dina lektioner. Hör då av dig!


