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Språkets roll i matematiken
I artikeln beskriver författarna, som är förstelärare, ett samarbete mellan dem 
och Stockholms universitet. Det inleddes i och med satsningen Snabbspåret 
för nyanlända lärare. Vidare ledde det till kontakt med docent Eva Norén vars 
intresse för flerspråkiga matematikklassrum stämde väl överens med deras 
aktuella intresse för flerspråkighet som en resurs i matematikundervisningen. 

Vi kastades vårterminen 2016 in i det helt nystartade Snabbspåret för 
nyanlända lärare som är ett samarbete mellan lärosäten och arbets-
marknadens parter bestående av lärarfacken, Arbetsförmedlingen 

och Sveriges kommuner och landsting. Utbildningen riktar sig till nyanlända 
lärare och förskollärare och pågår i 26 veckor. Teori om det svenska skolsyste-
met och lärande, som sker både på arabiska och svenska, varvas med arbets-
platsförlagt lärande, APL. När vi blev handledare i pilotgruppen var vi från 
början inte medvetna om att det var utbildade lärare från Syrien som skulle 
göra sin praktik hos oss för att lära sig om skolsystemet i Sverige. Våra deltagare 
hade inte det svenska språket men de hade en didaktisk lärarkompetens.

Snabbt insåg vi att matematik var det ämne där våra lärare från Syrien kunde 
bidra med sin ämneskompetens, då matematiska metoder är av viss generell 
karaktär, t ex algoritmer och enhetsomvandlingar. Vi planerade matematik-
undervisningen tillsammans och uppmuntrade lärarna att prata arabiska med 
våra arabisktalande elever. När vi såg effekten av att lärarna blandade språken 
kunde vi se hur en del av våra flerspråkiga elever lyste upp. Det blev en auten-
tiskt inkluderande lärandesituation och det vi då såg var hur elevernas kultu-
rella identitet stärktes. Skolans elever hade genomgående låga resultat i pro-
blemlösning, vilket vi på skolan hade konstaterat under flera års tid. Vi började 
titta närmare på problemlösning och textrika uppgifter och vad det innebar 
för alla våra elever, men specifikt för våra andraspråkselever då det blev tyd-
ligt att det är svårt att skilja på språket och matematiken. Vi ville ta reda på hur 
en språkstödjande undervisning kunde gynna alla elevers matematikresultat.

Intresset ledde till att vi ansökte och beviljades ett stipendium från Gudrun 
Malmers stiftelse för vårt projekt ”Språkets roll i matematiken”, med Eva Norén 
som vår handledare. Gudrun Malmer är hedersdoktor i Utbildningsvetenskap 
vid Malmö universitet och innehar sedan tidigare ett hedersdoktorat vid 
Göteborgs universitet. Hon har varit verksam lärare, läromedelsförfattare 
och en framstående debattör gällande matematikundervisning och didak-
tik. Malmer förespråkar en undervisning som ska utgå från elevernas upp-
levelser och ge dem möjlighet att diskutera och reflektera över begrepp och 
metoder för att få en djupare förståelse. Hon menar vidare att matematik är ett 
språk som eleverna måste lära sig att förstå och kunna använda. Malmer done-
rade medel för att bygga upp en stiftelse som ger stipendier till lärare som vill 
bedriva klassrumsnära forskning om lärande inom matematikämnet.
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Svåra textuppgifter
I våra klasser, årskurs 4, märkte vi att majoriteten av eleverna hade mycket svårt 
att förstå text- och problemlösningsuppgifter och att många av dem gav upp 
så fort de såg text i en uppgift. De visade inte ens att de ville försöka förstå och 
påbörja en lösning. Tillsammans med Eva Norén granskade vi uppgifterna i 
vårt matematikläromedel och hade diskussioner kring vilka ord och formule-
ringar som kunde vara ett hinder i de textuppgifter som våra andraspråksele-
ver mötte. Vi förstår att läromedel via innehåll och illustrationer försöker möta 
elevernas verklighet för att sätta matematiken i ett för eleven känt samman-
hang, men vi märkte att elevernas verklighet kunde vara en helt annan.

Då flertalet av eleverna hade en annan kulturell bakgrund började vi direkt 
fundera över om ett temaområde med rubriken ”Kolmården” är ett för eleven 
känt sammanhang. Flera av eleverna hade ingen erfarenhet av djurparker och 
vad det innebär. En elev berättade att djurparker inte finns som företeelse i 
hemlandet. Ett annat konkret exempel på hur ett betydelsebärande ord i en 
uppgift kan hindra eleverna från att lösa uppgifter är ”50-årsjubileum”. Det är 
inte ett känt sammanhang för eleverna. Eleverna förutsätts förstå att det är 50 
år man firar. Just ordet ”jubileum” hade kanske här kunnat ersättas med ordet 
”fest” eller ”50-årsfirande”. Då kanske eleverna hade upplevt uppgiften som 
enklare att förstå. Ett område som uppfattades som mer elevnära var temat 
”Marknad”. Här kunde alla elever relatera och göra kopplingar till egna erfa-
renheter både från Sverige och sina hemländer. Vi upplevde att det inte blev 
samma hinder för eleverna att förstå uppgifterna som i ”Kolmården”.

I temaområdenas kontext blev såväl de matematiska som de vardagliga 
begreppen problematiska för flertalet av eleverna. Detta diskuterade vi vid 
flera tillfällen tillsammans med Norén och vi beslöt oss för att rikta vår under-
visning med fokus mot dels matematiska begrepp, dels de ord som i samman-
hanget blev betydelsebärande ord för matematikproblemet. Förutom begrep-
pen hade vi fokus på att ge ett språkligt stöd till eleverna. De elever som hade 
arabiska och ryska som modersmål fick textuppgifter och begrepp översatta 
till sitt modersmål. För övriga elever läste vi uppgifterna högt och diskuterade 
svåra ord och begrepp så att det svenska språket inte skulle vara ett hinder. 

Elevernas arbete med begrepp.
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Vi arbetade mycket med strategier för läsförståelse i matematikboken och 
framförallt bildens betydelse. I uppgifter som 164 a och b fanns den viktiga 
informationen i bilden istället för att den var utskriven i texten och detta mis-
sade en majoritet av eleverna. ”Men det står ju inte någonstans hur gammal 
pappa och mamma är?!” 

Utdrag ur Matematikboken Alfa åk 4 (Liber, 2011).

Eleverna hade också problem att utläsa på kartan hur långt familjen hade åkt. 
En uppgift, 166 a, var intressant då den enbart efterfrågade hur långt familjen 
hade åkt den andra dagen. Den ställde krav på elevernas kunskap om att läsa 
uppgiften noga, men ingen uträkning behövdes. 

Strategier för textuppgifter
Vi hade tidigare haft strategier för textuppgif-
ter och matematikproblem uppsatta på väggen 
i klassrummet och också skapat ”mattesnurror” 
med strategier som eleverna kunde använda. Men 
vi märkte att det inte hjälpte och bestämde oss för 
att använda vad vi kallade för ”stjärnstrategier” 
efter en idé vi fått från Teresa Leijonhuvuds blogg. 
Eleverna behöver aktivt ringa in tal, stryka under 
frågan, rita en ram runt nyckelorden, fundera över 
räknesätt och till slut göra en beräkning och se om 
svaret är rimligt.

När vi skulle rita en ram runt nyckelorden 
fick vi problem. Vilka är nyckelorden och vilka 
är andra viktiga matematiska begrepp? Vi bör-
jade reda ut skillnaden tillsammans med våra 
elever. I vår sortering av ord kom vi fram till att 
mattebegrepp är ord som är mer specifika mate-
matikbegrepp som t ex multiplicera, en tredjedel, 
kilo, dubbelt och hälften. Nyckelord var de ord 

164 Hur mycket äldre är
 a) pappa än mamma
 b) Jonas än Miranda

166 Den andra dagen åkte de vidare till  
 Kolmårdens djurpark.
 a) Hur lång var den resan?
 b) Hur mycket längre åkte de den   
  första dagen än den andra?
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som inte nödvändigtvis var ett matematikbegrepp men som i sammanhanget 
blev matematiskt betydelsebärande, som t ex först, tillsammans, hur mycket, 
hur många, var och en, kvar och resten. När vi sorterade var det svårt att dela 
upp dem och inte alltid självklart vilken kolumn de skulle hamna i. I slutän-
dan kom vi fram till att nyckelorden kunde vara lika viktiga som de rent mate-
matiska begreppen. Det blev tydligt för både eleverna och oss att orden och 
formuleringarna  har en stor betydelse för att det ska gå att lösa uppgiften.

Utveckling vi kunde se
Efter ett års projektarbete märkte vi att eleverna var mer engagerade i mate-
matikundervisningen, de ville förstå och försöka lösa textuppgifterna. Flera 
elever började resonera och föra matematiska samtal. Stjärnstrategierna tving-
ade eleverna att handgripligen ringa in, rita ramar och stryka under. För att 
kunna göra det behövde de ta sig an uppgiften för att sortera ut tal, nyckelord 
och begrepp. Här kunde vi se en stor skillnad från inledningen av projektet då 
de inte hade någon strategi för att ens påbörja arbetet med en textuppgift.

Vi kan också se att när vi i början av ett arbetsområde tog oss tid till att prata 
om kontexten och bildernas betydelse så märkte vi att eleverna arbetade med 
större säkerhet. Vi märkte även att det muntliga språkstödet, där vi tillsam-
mans läste och pratade om texten noga, hjälpte alla elever att fokusera på en 
uppgift i taget. Det muntliga flerspråkiga stöd som vi gav, där en vuxen över-
satte, hjälpte eleverna så att de kunde fråga om ord de inte förstod. Vid några 
tillfällen parade vi ihop elever som talade samma språk för att uppmuntra dem 
att på ett naturligt sätt använda sig av sina språk för att tillsammans diskutera 
uppgifterna. Vi hade en ambition att skapa språkgrupper där eleverna kan 
hjälpa varandra att översätta då det inte alltid finns en vuxen som kan översätta 
i närheten. Det visade sig vara positivt och är något vi velat utveckla vidare. 
Ytterligare en effekt av språkstödet som vi såg tydligt vid flera tillfällen var att 
elevernas kulturella identitet stärktes positivt och deras engagemang ökade 
när deras språk och kultur uppmärksammades i undervisningen. 
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Konferens i Dortmund och fortsatt samarbete
Samarbetet med Eva Norén och vårt matematikprojekt ledde till att vi tre blev 
inbjudna till en konferens i Dortmund för att presentera våra resultat. Syftet 
med konferensen var att presentera och diskutera aktuell forskning inom 
området matematik och flerspråkighet. 

Reflektioner från konferensen:

◊ Vikten av att integrera elevernas modersmål i matematikundervisningen 
som en resurs för eleven, d v s att eleverna tillåts att blanda sina språk när 
de läser och diskuterar matematikuppgifter. Det kallas i forskning för 
translanguaging. Detta kan exempelvis ske genom språkgrupper där fler 
elever med samma modersmål har möjlighet att använda sina språk på 
lektionerna för att utveckla sin matematiska förståelse. Ett annat sätt är att 
lärare som talar samma språk som vissa elever kan använda sig av de olika 
språken i undervisningen.

◊ Illustrationer i matematikläromedel kan ha olika syften, dels som rena 
utsmyckningar för uppslaget och dels som betydelsebärande bilder som 
ger viss information. Majoriteten av våra elever såg bilden enbart som 
utsmyckning, vilket ledde till att de inte uppmärksammade de bilder 
som bar på viktig information. Vi har därför använt oss av bilden som 
en informationskälla och tänkt att den ska vara språkstödjande. Vi 
diskuterade hur det skulle vara om vi kunde lära eleverna att alla bilder 
konsekvent bär på information istället för att förlagen blandar olika typer 
av illustrationer i ett läromedel. Skulle vi då kunna använda bilden som en 
tydlig och enkel strategi som eleverna kan lära sig?

◊ Vi diskuterade de krav som ställs på elever för att de ska förstå texten i 
matematiska problem eller textrika uppgifter. Eleverna behöver lära sig att 
plocka ut relevant information ur texten. Därför diskuterar vi om det går 
att se matematikuppgifter som en egen textgenre där fokus behöver läggas 
på strategier i läsförståelse. Förståelse för de textrika uppgifterna kan 
förbättras om eleverna lär sig att uppmärksamma t ex rubriker och bilder 
samt hur matematiska problem vanligtvis är uppbyggda och formulerade. 
I Lgr 11 nämns flera olika genrer såsom beskrivande, förklarande, 
instruerande och argumenterande texter. Skulle matematiska texter 
kunna läggas till som en genre inom det centrala innehållet i svenska för att 
stärka språkets roll i matematiken?
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Skillnaden mellan forskare och forskande lärare
Genom vårt projekt har vi lärt oss mer om flerspråkighet och fått en ökad kun-
skap om hur denna kan användas som en resurs i matematikklassrummet. Det 
har blivit tydligt för oss hur viktig lärarens roll är för att bidra till att utveckla 
och förbättra den praktiknära forskningen. Karin Rönnerman skriver om lära-
res kompetensutveckling och aktionsforskning och om mötet mellan det prak-
tiska och det akademiska kunskapsfältet. Aktionsforskning utgår från att det 
är de yrkesverksamma som har kunskap om sin praktik och därmed är bäst 
lämpade att identifiera områden för utveckling och förändring. I vårt arbete 
med Eva Norén har vi tillsammans med henne som handledare reflekterat över 
undervisningen och genomfört aktionsforskning med representanter från de 
två olika kunskapsfälten som möts. Vi har också med projektet förstått vik-
ten av att lärare ges möjlighet att forska på sin dagliga verksamhet för att, precis 
som Rönnerman skriver, undvika tillfälliga lösningar och istället arbeta för för-
bättringar som har en reell grund i vardagen.

Under vårt deltagande på konferensen uppmärksammade vi vilka utgångs-
punkter och möjligheter som skiljer oss praktiserande lärare och forskare åt. 
Vår utgångspunkt har av naturliga skäl varit en autentisk undervisning med den 
stora elevgruppen som bas, medan den forskning som presenterades av flera 
forskare bedrevs på små elevgrupper. De hade en forskningsfråga som utgångs-
punkt och enligt forskarna var det sedan upp till läraren hur resultatet kunde 
göras användbart i klassrummet. Fördelen med aktionsforskning som bedrivs 
tillsammans med aktiva lärare är att den har en naturlig förankring i prakti-
ken och de förutsättningar som finns i verkligheten. Forskarna har en gedigen 
kunskap om det vetenskapliga fältet de forskar inom och vi lärare har en gedi-
gen kunskap inom praktiken i klassrummet, så det är av stor vikt att samarbe-
tet mellan de olika kunskapsfälten möjliggörs för att resultaten av forskningen 
ska kunna implementeras direkt i klassrummen och komma eleverna tillgodo.

Kompetensutveckling för lärare i framtiden
Vi funderar på hur det står till med kompetensutveckling för lärare i Sverige. 
Hur ges förutsättning för lärare att vara ”forskande lärare”? Stipendiet från 
Gudrun Malmers stiftelse och samarbetet med Eva Norén har gjort det möj-
ligt för oss att styra över vår egen kompetensutveckling och beforska vår egen 
undervisning. I skollagen står det att undervisningen ska vila på vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet. Det talas mycket om att forskare och lärare 
behöver hitta varandra, men är skolor beredda att satsa på detta då det kan 
betyda att lärare ibland måste lämna klassrummet för att, som vi gjorde, delta 
på en internationell konferens? Vår förhoppning är att lärare i framtiden ska 
ges möjlighet till större autonomitet och kunna påverka en större del av sin 
egen kompetensutveckling.
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