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Abstract 
The aim of this study is to shine a light on how teachers use the math-
ematical language when teaching addition in grades 1–3. Five teach-
ers were examined to achieve the purpose of the study. The teachers 
were observed on two occasions which were followed up with an in-
terview. To analyze the teachers' mathematical languages Bergvall’s 
(2016), Hajer’s, Kindenberg's and Ramsfeldt’s (2016) and Kiselman’s 
and Mouwitz's (2008) categorizations and definitions of mathemati-
cal language were used. The teachers' interview responses were also 
used to bring clarity to the results from the observations. The result of 
the study shows that it is primarily synonyms to the formal words of 
addition that are used by the teachers in the study. All teachers see 
themselves as linguistic models, where they actively should use the 
formal words of addition. However, it is not the teacher's view of the 
importance of formal mathematical language that affects the choice of 
words and concepts, it’s the teacher's perception of the pupil's linguis-
tic ability. 
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Sammanfattning 
Studiens syfte är att synliggöra hur lärare använder det matematiska 
språket vid undervisandet av addition i årskurserna 1–3. För att upp-
fylla syftet undersöktes fem lärare vilka observerades vid två tillfällen, 
där observationerna följdes upp med en intervju. För att analysera lä-
rarnas matematiska språk användes Bergvalls (2016), Hajers, Kinden-
bergs och Ramsfeldts (2016) samt Kiselmans och Mouwitzs (2008) 
kategorisering och definiering av matematikens språk. Även lärarnas 
intervjusvar användes för att bringa klarhet i lärarnas ord- och be-
greppsanvändning. Resultatet visar att det främst är synonymer till 
additionens formella ord som används av studiens lärare. Samtliga lä-
rare menar att det matematiska språket ska genomsyra undervis-
ningen. De ser sig själva som språkliga förebilder där de aktivt ska an-
vända additionens formella ord. Det är dock inte lärarens syn på vik-
ten av formellt matematiska språk som påverkar dennes ord- och be-
greppsval utan lärarens uppfattning om elevens språkliga förmåga. 
 
Nyckelord 
Matematiskt språk, lärarens språk, addition, muntlig kommunikation, 
observation, intervju   
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1  Inledning  

Under min grundlärarutbildning utvecklade jag en förståelse för att 
matematiken utgör eget språk, det matematiska språket, vilket kom-
municeras genom både symboler och ord. Hajer, Kindenberg och 
Ramsfeldt (2016) kategoriserar det matematiska språket efter symbo-
ler, informella ord och formella ord. Symboler är de siffror och tecken 
som används inom matematiken. De informella orden har en förank-
ring i vardagsspråket och är således varken generaliserbara eller ex-
akta. De formella orden är matematikens terminologi1 och består av 
ämnets begrepp2. Malmer (1990) menar att det formella matematiska 
språket ska ta en stor plats i matematikundervisningen för elever i 
grundskolans lägre åldrar. Anledning är att eleverna hela tiden intro-
duceras för nya områden i matematiken där ett formellt matematiskt 
språk underlättar elevens förståelse för fenomenet. 
 
Läraren har visat sig vara en av de största påverkansfaktorerna på ele-
vens lärande. Det finns många faktorer som avgör varför läraren har 
så pass stor påverkan på lärandet, där två av dessa faktorer är lära-
rens kompetens och ämnesförståelse (Hattie, 2012). Den nuvarande 
kursplanen är målorienterad vilket innebär att den är tolkningsbar. 
Det står inte utskrivet vilket, när och hur det matematiska språket ska 
användas, vilket i sin tur bidrar till att elevens lärande av det matema-
tiska språket är beroende av lärarens ämnesförståelse och kompetens. 
Löwing (2004) synliggör i sin studie vikten av läraren som språklig 
förebild där elevernas användning av det matematiska språket speglar 
lärarens. För att matematikundervisningen ska, precis som styrdoku-
mentet fastslår, vara ett kommunikativt ämne krävs det således att lä-
raren använder det matematiska språket på ett fördelaktigt sätt. 
 
Vid studerandet av Skolverkets (2018) kursplan för årskurs 1–3 i ma-
tematik synliggörs det att ett av de områden som eleven frekvent 
                                                
 
1 Terminologi är ett ”system av termer inom visst verksamhetsområde ofta om den totala uppsätt-
ningen termer inom området” (”Terminologi”, 2009). 
2 Ett begrepp är ”det abstrakta innehållet hos en språklig term till skillnad från dels termen själv, dels 
de (konkreta eller abstrakta) objekt som termen betecknar eller appliceras på.” (”Begrepp”, u.å.) 
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stöter på i grundskolan är addition. Skolverket (2018; 2017) visar att 
addition inte enbart handlar om rutinuppgiften term adderat med 
term är lika med summan. Additionen återfinns i alla kursplanens 
delar. Räkna omkrets, göra ett stapeldiagram och uppgiften om hur 
mycket pengar Ali och Miranda har tillsammans är bara några av 
många exempel där additionskunskapen är nödvändig för att kunna 
lösa uppgiften. 
 
Planas (2018) menar att den forskning som hittills är gjord inom det 
matematiska språket huvudsakligen fokuserar på att det matematiska 
språket har en betydande roll för ämnesförståelsen snarare än hur det 
används i realiteten. Powell och Driver (2015) anser att den hittills 
gjorda forskningen är metaforisk och saknar förankring i vilken effekt 
det matematiska språket har på elevens lärande. Således är lärarens 
språkanvändning i undervisningen ett tämligen outforskat område 
vilket gör det intressant att undersöka. 
 
Powell och Driver (2015) menar även att majoriteten av den forskning 
som gjorts beträffande matematiskt språk främst fokuserar på elever i 
högstadiet och gymnasiet. Denna undersökning berör lärare som un-
dervisar i årskurs 1–3. En tolkning är att elevens första år i skolan har 
hamnat i skymundan i förmån för forskning som berör äldre elever. I 
grundskolan läggs grunden för elevens lärande. Det är därför viktigt 
att forskning bidrar med information som vägleder läraren om hur 
grunden för elevens lärande bäst läggs. En undersökning av lärarens 
språkanvändning i undervisning om addition för årskurserna 1–3 
skulle således komplettera det nuvarande forskningsläget. 

1.2  Syfte  
Studiens syfte är att synliggöra hur lärare använder det matematiska 
språket vid undervisandet av addition i årskurserna 1–3. 

1.3  Forskningsfrågor  
•   Vilka matematiska ord och begrepp kopplade till addition an-

vänder lärare i sin undervisning? 
•   Hur samspelar de matematiska språkkategorierna i lärares 

språkanvändning vid undervisandet av addition? 
•   Hur uppfattar lärare det matematiska språket?  
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2  Litteraturgenomgång  

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning som gjorts om mate-
matiskt språk med fokus på formellt och informellt matematiskt 
språk. Avsnittet inleds med forskares syn på elevens utveckling av det 
matematiska språket samt sambandet mellan denna och lärarens 
undervisningspraktik. Vidare kommer redogörelse för hur lärarens 
språk påverkar elevens matematiska utveckling. Avslutningsvis pre-
senteras förhållandet mellan matematiskt språk och additionskun-
skaper vilket fördjupas genom procedurkunskap och begreppskun-
skap. 

2.1  Utvecklande  av  matematiskt  språk  
Cooke och Buchholz (2005) och Høines (2000) menar att många ele-
ver som börjar grundskolan besitter ett matematiskt språk som oftast 
består av informella ord. Eleven saknar många gånger förmågan att 
översätta sitt språk till det formella matematiska språket. Löwing 
(2004) och Marzano (2004) anser att elevens förkunskap är basen för 
dennes fortsatta lärande, där det är lärarens ansvar att skaffa denna 
information om elevens kunskapsläge. Även Delacour (2015), Høines 
(2000) och Schleppegrell (2007) har åsikten att elevens språk ska 
vara utgångspunkt för att bygga upp ett formellt matematiskt vokabu-
lär. Vygotskijs ser på elevens besittande kunskap som något som alltid 
kan utvecklas och menar därför att alla elever har en närmsta proxi-
mal utvecklingszon. Genom att läraren ställer krav och utmanar ele-
vens besittande kunskap utvecklas och fördjupas kunskapen, vilket bi-
drar till att eleven kan komma till sin närmsta proximal utvecklings-
zon. Således sker en progression av elevens kunskap med hjälp av lä-
rarens stimulans (Phillips & Soltis, 2014). Firmender, Gavin, och 
McCoach (2014) menar att elevens fortsatta utveckling gynnas av lä-
rarens uppmuntran av att eleven använder ett formellt matematiskt 
språk. Hajer med fler (2016) menar istället att eleven utvecklar sitt 
matematiska språk genom att läraren ska skapa en brygga mellan det 
informella och det formella matematiska språket. Även Andersson 
(2010) menar att lärare som verkar i grundskolans lägre åldrar bör 
genom undervisningen skapa ett samband mellan additionens 
symboler och ord. 
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Content area literacy bygger på tanken att alla ämnen har gemen-
samma drag och att eleverna därför kan använda sig av samma strate-
gier i alla ämnen. Motsatsen till content area literacy är diceplinary li-
teracy, vilket är en undervisning som fokuserar på ämnets specifika 
drag (Shanahan & Shanahan, 2012). Hajer och Meestringa (2010) 
skriver om språkinriktad undervisning, vilken kan likställas med 
språkaspekten i diceplinary literacy. De menar att den språkinriktade 
undervisningen ska bidra till att eleven skapar en förståelse för äm-
nets språk. En god språkinriktad undervisning i addition bör således 
vara diceplinary literacy där matematikens formella ord behandlas 
(Shanahan & Shanahan, 2012). Rubenstein och Thompson (2002) an-
ser att målet med den språkinriktade undervisningen är att det for-
mella matematiska språket blir det naturliga valet för eleven när 
denne ska kommunicera matematik. Klibanoff med kollegor (2006) 
och Schleppegrell (2007) menar att alla elever gynnas av en språkin-
riktad undervisning. 
 
Även Marzano (2004) förespråkar en språkinriktad undervisning där 
han anser att undervisningen ska innehålla både direkta och indirekta 
inslag av ämnesspråk. En direkt undervisning om formella ord foku-
serar på ordets innebörd vilket förklaras och diskuteras med eleverna. 
I en indirekt undervisning beträffande ämnesspråk florerar begrep-
pen utan att förklaras. Enligt Capraro och Joffrion (2006) är det van-
ligt att eleven lär sig det matematiska språket indirekt. Detta gör att 
eleven lär sig orden över tid då eleven får förståelse för språket genom 
dess användning. Detta är dock inte optimalt då det dels tar lång tid 
för eleven att behärska språket men dels också för att det ger ut-
rymme för missuppfattningar (Capraro & Joffrion, 2006). Enligt 
Monroe och Orme (2002) samt Vygotskij (2001) leder inte den indi-
rekta undervisningen beträffande matematiskt språk till något lä-
rande om begreppen. De menar att defineringen av ett begrepp inte 
leder till lärande utan begreppet måste sättas in i ett sammanhang 
och begripliggöras för att en förståelse ska ske. 

2.2  Lärarens  matematiska  språk    
Elevens kunskapsutveckling i matematiken är beroende av lärarens 
syn på vad, när och hur det matematiska språket ska behandlas i 
undervisningen (Engvall, 2013; Firmender, Gavin & McCoach, 2014; 
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Klibanoff m.fl., 2006). Enligt Engvall (2013) speglar lärarens hand-
lingar olika kunskapsaspekter och förmågor. I Engvalls (2013) studie 
agerar de undersökta lärarna utifrån olika kunskapssyner vilket hon 
menar ger eleverna i studien olika förutsättningar för lärandet. 
Löwing (2004) redovisar i sin studie att lärarna i studien använde ett 
informellt matematiskt språk där matematiken beskrevs på ett opre-
cist sätt. Konsekvensen av lärarnas språkbruk blev att eleven fick pro-
blem att lösa matematiska uppgifter. Firmender med kollegor (2014) 
har undersökt sambandet mellan utsträckningen av lärarens formella 
matematiska språk vid genomgång och elevers åstadkommande i ma-
tematik. Forskarna styrde lärarens ord- och begreppsval i olika elev-
gruppen under ett år. Resultatet visar att de elevgrupper vars lärare 
frekvent använder ett formellt matematiskt språk presterar bättre 
jämfört med de elever vars främst använder ett informellt matema-
tiskt språk. Även Löwing (2004) redovisar i sin studie att konsekven-
sen av att lärare använder ett oprecist språk för att beskriva matema-
tiska fenomen bidrar till att eleven får problem att lösa matematiska 
uppgifter. Enligt Klibanoff med kollegor (2006) är det viktigaste re-
sultatet i deras studie att alla elever, oavsett bakgrund, gynnas av lära-
rens samtal om matematik och att läraren i dessa samtal bör använda 
ett formellt matematiskt språk. Powell och Driver (2015) motsäger 
betydelsen av att läraren använder ett formellt matematiskt språk. De 
har undersökt om elevens ordförråd kopplat till begrepp tillhörande 
addition ökade vid undervisning där begreppen frekvent används och 
förklaradas. Forskarna drar slutsatsen av resultatet att användandet 
av det matematiska språket inte ökar elevens matematiska ordförråd 
men att en frekvent och genomtänkt additionsundervisning gör det. 
Det framgår dock inte om ordförrådstestet var ett form av glosförhör 
eller om det innefattade förståelse för orden. 

2.2.1  Språklig  förebild  
Läraren ska fungera som en språklig förebild (Cooke & Buchholz, 
2005; Engvall, 2013; Firmender m.fl., 2014). Engvall (2013) menar 
att lärarens språkanvändning är en av de tre faktorer som gör mest 
skillnad för elevens förutsättningar att lära sig addition. Enligt Cooke 
och Buchholz (2005) bör lärare som verkar inom grundskolans lägre 
åldrar frekvent använda det formella matematiska språket för att visa 
eleven när och hur det används. De menar att dessa aktioner bidrar 
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till att eleven själv börjar använda ett korrekt formellt språk. Likt 
forskningen om vikten av att läraren är en språklig förebild åsyftar 
Löwing (2004) att lärarens språkanvändning påverkar i vilken grad 
läraren kan föra djupa och mer utmanande samtal med eleven. Peng 
och Lin (2019) betonar istället vikten av att använda ett informellt 
matematiskt språk i undervisningen. De menar att beskrivandet av 
hur en beräkning utförs med fördel kan göras med informellt språk. 
Det informella matematiska språket kan fungera som ett verktyg i ma-
tematikundervisningen för att skapa en förståelse för addition. 
 
Bandura (1977) förespråkar modellinlärning vilket innebär att läraren 
ska använda det språk som undervisningen syftar till att eleven ska 
utveckla. Enligt modellinlärningsteorin sker lärande genom observat-
ion, där läraren är en modell av ett önskat beteende som eleven med-
vetet eller omedvetet tar efter. Således blir elevens språkanvändning 
en spegling av lärarens. Även Vygotskij (2001) menar att lärarens 
språkbruk påverkar elevens. I sitt verk Tänkande och språk skriver 
han: ”Barnet skapar inte sitt språk, utan tillägnar sig bara det färdiga 
språket från de vuxna i omgivningen” (Vygotskij, 2001, s. 209). 

2.3  Matematiskt  språk  och  additionskunskaper  
Det finns ett starkt samband mellan formellt matematiskt spåk och 
matematisk förståelse (Andersson, 2010, Capraro & Joffrion, 2006; 
Engvall, 2013; Firmender, Gavin, & McCoach, 2014; Klibanoff m.fl., 
2006; Löwing, 2004; Peng & Lin, 2019). Peng och Lin (2019) 
undersöker i sin studie vilka av faktorerna vardagsspråk, IQ, 
arbetsminne, arbetstakt och formellt matematiskt språk som har 
störst betydelse för elevens åstakommande i matematiken. De klargör 
i sitt resultat att elevens behärskande och besittande av formellt 
matematiskt språk tveklöst är den mest avgörande faktorn för elevens 
framgång inom ämnet. Resultatet visar även att det formella 
matematiska språket har större betydelse inom områdena mätning 
och textuppgifter än vid uträkningar. 
 
Andersson (2010) har åsikten att det matematiska språket blir allt 
viktigare desto högre upp i årskurserna eleven kommer. Det som lig-
ger till grund för åsikten är faktumet att matematiken blir mer ab-
strakt och komplex längst skoltidens gång. Av samma anledning 
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menar Shanahan och Shanahan (2012) att elevens förmåga att ut-
veckla matematiska kunskaper gynnas om denne tidigt blir introduce-
rad för det formella matematiska språket. En tidig förståelse ger ele-
ven chans att utveckla språket genom skolgången. Vidare bidrar det 
även till att  eleven lättare förstår matematiska sammanhang och pro-
blem, vilket i sin tur bidrar till att eleven har större chans att lyckas på 
i ett yrke eller på ett universitetsprogram som behandlar matematik. 

2.3.1  Procedurkunskap  och  begreppskunskap  
I aritmetik3 skiljs kunskaperna procedural knowledge och conceptual 
knowledge åt. De engelska begreppen kan översättas till procedurkun-
skap och begreppskunskap (Capraro & Joffrion, 2006). Vidare menar 
Capraro och Joffrion (2006) att en elev som har en procedurkunskap 
har kunskap om utförandet i addition där eleven har strategier för hur 
och när en additionsberäkning görs. Begreppskunskap är förståelsen 
för additionsberäkningen. En elev som besitter förmågan har 
förståelse för addition som fenomen och dess egenskaper. Capraro 
och Joffrion (2006) poängterar att det är avgörande för elevens 
begreppskuskap att denne behärskar dess formella matematiska 
språk. Duncan med kollegor (2007) hävdar att additionskunskapen är 
en kombination av både procedurkunskap och begreppskunskap. 
Andersson (2010) och Capraro och Joffrion (2006) betonar vikten av 
att eleven måste ha en begreppskunskap för att behärska addition. 
Utvecklandet av procedurkunskap underlättas med 
begrepsskunskapen och tvärt om, således måste de två förmågorna 
samexistera i undervisningen. Peng och Lin (2019) motsätter sig 
denna åsikt om språkets betydelse för additionskunskapen. De menar 
att elevens förmåga att utföra beräkningar inte är sammankopplad 
med elevens behärskande av additionens terminologi. Dock anser de, 
precis som Andersson (2010) och Capraro och Joffrion (2006), att ut-
förandet av mer komplexa beräkningar kräver både procedurkunskap 
och begreppskunskap. 
 

                                                
 
3 Aritmetik är läran om talen och är den delen av matematiken som behandlar räknandet. Talen räknas 
med  addition, subtraktion, multiplikation och division (Kiselman & Mouwitz, 2008). 
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Löwing (2004) visar i sin studie att det procedurkunskapen som är 
dominerande vid lärares genomgångar. Enligt Löwing (2004) har ge-
nomgången två syften. Det ena syftet är att förklara vad eleven ska 
göra på lektionen med fokus vilka uppgifter som ska lösas och hur de 
ska utföras, det vill säga procedurkunskap. Det andra syftet är att för-
klara och synliggöra innebörden av matematiska begrepp vilket kan 
likställas med begreppskunskap. Beträffande lärarens språk belyser 
Capraro och Joffrion (2006) och Löwing (2004) vikten av att eleven 
förstår ordets betydelse. Löwing (2004) menar att en förutsättning för 
en meningsfull kommunikation är att läraren och eleven har ett ge-
mensamt språk och är överens som innebörden av dess ord. 
Undervisningen bör således både innehålla procedurkunskap och 
begreppskunskap.  



 
 

9 

3  Teori  

I avsnittet beskrivs olika kategoriseringar av matematiskt språk. Av-
slutningsvis redovisas studiens analysverktyg.  

3.1  Kategorisering  av  matematiskt  språk  
Enligt Peng och Lin (2019) kan det matematiska språket kategoriseras 
på en mängd olika sätt. Bergvall (2016) delar in det matematiska 
språket utifrån ordens egenskaper. I hennes studie kategoriseras de 
matematiska orden genom dess begreppsklass så som substantiv och 
verb. Hajer med fler (2016) kategoriserar istället det matematiska 
språket utfrån typ av språk. De menar att det allmänna språket råder i 
skolans värld vilket består av vardagsspråk och skolspråk. Vardags-
språket är, precis som namnet implicerar, det språk som används i 
vardagliga, men även i konkreta sammanhang. Skolspråket är mer ab-
strakt och syftar till att beskriva fenomen med hjälp av ämnesspeci-
fika ord. 

 
Figur 1 Språkkarta av Kindberg & Ramsfeldt (2016), fritt efter Hajer & Mee-

stringa (2014) Hämtad från Hajer m.fl. (2016) Språkutvecklande arbets-
sätt i matematik (s. 2). 

Vidare menar Hajer med fler (2016) att skolspråket kan delas in i två 
kategorier, där ena grenen består av ett språk vars begrepp är gene-
rella och den andra grenen består av ämnesspecifika språkliga drag, 
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vilken det matematiska språket rymmer inom. Slutligen kategoriseras 
det matematiska språket efter matematikens symboler, informella ord 
och formella ord. Precis som namnet implicerar åsyftar kategorin 
symboler matematikens symboler. Ord vilka kategoriseras som infor-
mella ord är oprecisa med en förankring i vardagsspråket. Kategorin 
formella ord är syftar till matematikens begrepp. Figur 1 är en visuali-
sering av den språkindelning som Hajer med fler (2016) gör.  
 
Vidare menar Peng och Lin (2019) att det matematiska språket kan 
kategoriseras efter område i matematiken. Kiselman och Mouwitz 
(2008) har sammanställt vilka begrepp som tillhör addition. De po-
ängtera att även synonymer till dessa begrepp existerar i matematik-
undervisningen. De korrekta begreppen och dess synonymer återfinns 
i Tabell 1. Kiselman och Mouwitz (2008) menar att de tal som an-
vänds vid beräknandet av addition kan ses som synonymer till addit-
ionens korrekta begrepp. I tabellen återfinns symbolerna a och å där 
båda syftar till tal. Symbolen a symboliserar alla tal vilka är termer 
och symbolen å syftar till tal vilka är en summa. 
 
Tabell 1. Tabell över de termer som Kiselmans och Mouwitzs (2008) anser tillhör 

området addition.   

 
Korrekta begrepp Synonymer 
Addition plus, uttryck 
Addera Beräkna summan, plussa, lägga till, och 
Additionstecken Plustecken  
Term  a  
Likhetstecknet Är lika med, är, blir 
Summa å 

 
Peng och Lin (2019) redogör för att kategoriseringen och definie-
ringen av matematiskt språk varierar i olika studier. Ett antagande är 
att studiens syfte ligger till grunden för hur det matematiska språket 
kategoriserats. Syftet med den aktuella studien är att undersöka hur 
lärare använder det matematiska språket i additionsundervisningen. 
Följaktligen måste en kategorisering av det matematiska språket gö-
ras vilken kan svara mot syftet. 
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3.2  Studiens  analysverktygs  
Ernst-Slavit och Mason (2011) ser på det matematiska språket i för-
hållande till hur det möter eleven. Följaktligen kategoriserar Ernst-
Slavit och Mason (2011) det matematiska språket muntlig exponering, 
skriftlig exponering, muntlig produktion och skriftlig produktion4. 
Den aktuella studien undersöker lärarens användande av matematiskt 
språk där en avgränsning har gjorts till den muntliga exponeringen 
som läraren möter eleven med. Sålunda faller Hajers med fler (2016) 
kategorisering symboler och Kiselmans och Mouwitzs (2008) kor-
rekta begrepp additionstecknet och likhetstecknet utanför ramen för 
analysverktyget då symbolerna endast kan visas genom skriftlig expo-
nering. 
 
För att uppfylla syftet sammanslås Bergvalls (2016), Hajers med fler 
(2016) samt Kiselmans och Mouwitzs (2008) kategoriseringar av ma-
tematiskt språk. Resultatet av de tre kombinerade teorierna är studi-
ens analysverktyg och redovisas i Tabell 2. Då Kiselman och Mouwitz 
(2008) fastslår att det finns en bestämd uppsättning begrepp som till-
hör addition behöver språkindelningen gjord av Hajer med fler (2016) 
korrigeras för att analysverktyget ska uppfylla sitt syfte. Forskarnas 
språkkategori formella ord delas därför upp i två språkkategorier; 
specifika formella ord och generella formella ord där Kiselmans och 
Mouwitzs (2008) definition av additionens korrekta begrepp ses som 
specifika formella ord i den aktuella studien. Generella formella ord 
är matematiska begrepp vilka är synonymer till additionens specifika 
formella ord. Den sista kategorin är informella ord vilka i studien de-
finieras likställt med Hajer med fler (2016). Även denna kategori be-
står av synonymer till de specifika formella orden. De tre språkkate-
gorierna återfinns i kolumn SK där SK är en förkortning av språkkate-
gori. Kiselmans och Mouwitzs (2008) ord och begrepp återfinns i Ta-
bell 2.  där varje cell med ett ord eller begrepp i redovisar vilken be-
greppsklass och språkkategori det tillhör. Eftersom de generella for-
mella orden och de informella orden är synonymer till specifika 

                                                
 
4 Ernst-Slavit och Mason (2011) namnger kategorierna; oral exposure, written exposure, oral pro-
duction och written production.  
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formella ord finns möjligheten att lärare använder fler ord och be-
grepp än de som redovisas i analysverktyget. 
 
Tabell 2. Studiens analysverktyg vilket är en sammanslagning av Bergvalls 

(2016), Hajers med fler (2016) samt Kiselmans och Mouwitzs (2008) kate-
goriseringar av matematiskt språk. 

 
SK 

 
BK 

Specifika  
formella ord 

Generella 
formella 

ord 

Informella 
ord 

Räknesättet Addition Uttryck  Plus 

Talen 
Term Siffra, tal, a  

Summa å  

Beräkningen 
Addera Beräkna Plussa, och, 

lägga till 

Är lika med  Är, blir 

 
Bergvalls (2016) kategorisering översatt till den aktuella studien re-
sulterar i tre begreppsklasser. Den första begreppsklassen är Räkne-
sättet vilken syftar till lärarens val av ord och begrepp för att be-
nämna additionen. Talen är den andra begreppsklassen och avser lä-
rarens val av ord och begrepp beträffande de tal som utgör addit-
ionen, det vill säga termer och summor. Lärarens ord- och begrepps-
val beträffande beräknandet av additionen benämns som Beräk-
ningen och är den tredje begreppsklassen. Begreppsklasserna åter-
finns i kolumn BK i Tabell 2, där BK är en förkortning för begrepps-
klass.  
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4  Metod  

Avsnittet inleds med en avvägning mellan möjliga metoder för att un-
dersöka studiens syfte där för- och nackdelar med metoderna redo-
görs för. Därefter presenteras den valda metoden. Vidare beskrivs ur-
valet av deltagare och vad detta får för konsekvenser för studiens re-
sultat. Även undersökningens tillvägagångssätt framställes och studi-
ens reliabilitet och validitet diskuteras. Avsnittet avslutas med en re-
dogörelse för studiens forskningsetiska ställningstagande.  

4.1  Val  av  metod  
Studiens syfte är att synliggöra hur läraren använder det matematiska 
språket i additionsundervisningen. Viktiga aspekter av syftet är därför 
lärarnas ord- och begreppsanvändning i additionsundervisningen. 
Även lärarens syn på matematiskt språk är relevant för att kunna göra 
en fördjupad analys av språkbruket. Således behöver metodvalet be-
svara syftets två aspekter. 
 
En kvantitativ metod ger ett bredare underlag medan den kvalitativa 
bidrar till ett djupare underlag beträffande hur läraren använder det 
matematiska språket (Bryman, 2011). Vidare menar Bryman (2011) 
att observation är en kvantitativ metod medan Kihlström (2007) häv-
dar att metoden är kvalitativ. En tolkning av Bryman (2011) och Kihl-
ström (2007) är att syftet med metodanvändningen avgör dess karak-
tär. Observationsmetoden kan användas i kvantitativt syfte för att un-
dersöka vilka specifika formella, generella formella och informella ord 
som lärarna använder. Löwing (2004) anser att studier med avsikt att 
undersöka hur läraren omsätter didaktiska idéer i praktiken fördelak-
tigast görs genom observation. Således är observation den mest läm-
pade metoden för att undersöka lärarens språkanvändning. Nackde-
len med metoden är att observatören endast kan uttala sig om den 
språkanvändning som läraren använder under observationen, vilket 
bidrar till att en generalisering av lärarens språkanvändning inte kan 
göras. Metoden ger inte heller svar på lärarens syn på matematiskt 
språk. Den kvalitativa intervjun kan däremot synliggöra lärarens syn. 
Nackdelen är att metoden är en indirekt undersökning av undervis-
ningspraktiken vilket bidrar till att undersökaren måste förlita sig på 
lärarens utsaga (Bryman, 2011). Varken observation eller intervju kan 
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ensamt besvara studiens syfte. Således måste en triangulering av de 
två metoderna göras. 

4.2  Urval  
Två aspekter som har påverkat urvalet är tid och ekonomi. Urvalet är 
således baserat på tillgänglighetsurvalet (Magne Holme & Krohn Sol-
vang, 1997). Den ursprungliga planen var att observera och intervjua 
lärare i årskurserna 1–3. De nationella proven i matematik samman-
föll med perioden då undersökningarna utfördes vilket bidrog till att 
de kontaktade lärarna i årskurs 3 inte hade möjlighet att delta på 
grund av arbetsbelastning. 
 
Undersökningsgruppen består av fem kvinnliga lärare vilka är ut-
spridda på tre olika kommunala skolor i två kommuner. Lärare A un-
dervisar i årskurs 2 och har varit verksam lärare i ett annat europeiskt 
land i tre år och tre år i Sverige. Läraren gick lärarutbildning i sitt 
hemland och kompletterar nu utbildningen sen 1,5 år tillbaka. Under 
observationstillfällena berör lärarens genomgångar beräkningsme-
toden uppställning. Lärare B undervisar i årskurs 1 och har inte gått 
lärarutbildningen men har varit verksam lärare i cirka 30 år. Under 
lärarens verksamma år har hon gått fortutbildningar, bland annat 
matematiklyftet. Lärarens genomgångar behandlar textuppgifter. Lä-
rare C undervisar i årskurs 1 och tog examen 2018. Genomgångarna 
under observationstillfällena behandlar sambandet mellan addition 
och subtraktion. Lärare D undervisar i årkurs 2 och har varit verksam 
lärare sedan hon tog examen från lärarutbildningen 1996. Under ob-
servationerna arbetar klassen med huvudräkningsstrategier. Lärare E 
undervisar i årskurs 2 och har varit verksam lärare i tre år. Lärare E 
har gått lärarutbildningen vilken hon tog examen från 2005. Lärarens 
genomgångar berör problemlösning. 

4.3  Genomförande  
Innan undersökningarna genomfördes pilottestades det tänkta obser-
vationsschemat och intervjuguiden. Vid testobservationen synliggjor-
des två viktiga aspekter. Den första var att det var omöjligt att i för-
hand förutsäga vilka ord och begrepp som skulle användas av lärarna. 
Den andra var att det var svårt och tidskrävande att hitta kategorierna 
i schemat. Beslutet togs att anteckningarna istället skulle föras i ett 
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strukturerat löpande protokoll. Kihlströms (2007) menar att ett 
strukturerat löpande protokoll innebär att undersökaren har be-
stämda ramar beträffande vad som ska antecknas och hur det ska gö-
ras under observationen (Kihlström, 2007). 
 
Kindbergs och Ramsfeldts (2016) språkkarta (Figur 1) visar tydligt 
skillnaden mellan formella och informella ord. Av den anledning var 
den ursprungliga idén att språkkartan skulle vara intervjuns utgångs-
punkt. Testintervjun visade att det tog lång tid att förklara språkindel-
ningen. Bilden framkallade även en social önskvärdhet hos deltagaren 
då bilden kunde tolkas som att det fanns begrepp vilka var mer lämp-
liga att använda än andra. Således togs beslutet att intervjun skulle ha 
sin utgångspunkt i de ord och begrepp som synliggjorts under obser-
vationerna. 
 
Varje lärare observerades vid två tillfällen när de hade någon form av 
genomgång där räknesättet addition användes. Det var viktigt att un-
dersökaren placerade sig på en plats i klassrummet där undervis-
ningssituationen inte skulle störas. Det var även viktigt att den under-
visande lärarens hördes bra från den plats undersökaren satt på. Un-
dersökaren antecknade alla ord och begrepp som läraren använde vid 
talandet om additionsuträkning i ett strukturerat protokoll. Vissa be-
grepp användes inom flera begreppsklasser. Exempelvis användes or-
det plus för att benämna räknesättet samt beräknandet av additionen. 
Vid dessa tillfällen antecknade undersökaren vilket specifikt formellt 
ord som begreppet var synonym till. Observationsresultatet användes 
för att redovisa vilka informella och formella ord kopplande till addit-
ion använde lärarna i sin undervisning. 
 
Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud (2017) påvisar 
att fältanteckningarna ska renskrivas i nära anslutning till observat-
ionen. Eftersom undersökaren endast antecknade ord och begrepp 
var det av största vikt att orden och begreppen skrevs in i analysverk-
tyget direkt efter observationen. Studiens validitet är beroende av un-
dersökarens förmåga att tolka det som observeras på ett sanningsen-
ligt sätt (Bryman, 2011; Esaiassion m.fl., 2017). För att styrka inform-
ationen från observationerna följdes de upp med en intervju med ut-
gångspunkt i de ord och begrepp som använts av läraren under 



 
 

16 

observationerna. Varje deltagare intervjuades vid ett tillfälle. Lärarna 
fick se en lista med de ord och begrepp som synliggjorts under obser-
vationerna i avsikt att samtalet skulle utgå från deras eget språkbruk. 
Bryman (2011) poängterar vikten av en bra och fungerande relation 
mellan intervjuaren och deltagaren där intervjun ska präglas av en 
god och positiv stämning. En förutsättning för en sådan intervjusitu-
ation är att deltagarna varken känner sig dömd eller ifrågasatt. Av den 
anledningen visade inte lista hur många gånger respektive ord och be-
grepp hade använts. Intervjun spelades in för att sedan transkriberas i 
sin helhet. Studiens frågeställningar bröts ner i mindre aspekter och 
användes för att färgkoda transkriberingen. Färgkodningen genere-
rade i tydliga likheter och skillnader vilka tillsammans med observat-
ionsresultatet utgjorde studiens resultat. 

4.5  Validitet,  reliabilitet  och  generaliserbarhet  
Den sociala önskvärdheten och deltagarens uppfattning om dennes 
språkbruk påverkar studiens validitet och reliabilitet (Bryman, 2011). 
För att öka validiteten och reliabiliteten poängterar undersökaren att 
syftet med intervjun är att synliggöra lärarens syn på ämnet och att 
det varken finns rätta eller felaktiga svar på intervjufrågorna. Vidare 
menar Bryman (2011) att den sociala önskvärdheten även kan på-
verka observationens resultat. Likt Klibanoffs med kollegors (2006) 
utförande av forskning beträffande lärares användning av matema-
tiskt språk utelämnar även denna studie informationen om att stu-
dien specificerar sig på matematiskt språk. I informationsbrevet 
framgår det endast att undersökningen berör området addition. Syftet 
med utelämnandet är att minska risken för att läraren använder ett 
atypiskt språkbruk i avsikt att använda de språkbruk som läraren tror 
är fördelaktigt. Åtgärden till trotts kvarstår faktorn att de flesta män-
niskor påverkas av att observeras vilket kan bidra till ett atypiskt 
språkbruk hos lärarna (Bryman, 2011). För att minska felkällan kan 
deltagaren observeras vid ett flertal tillfällen under en längre tid för 
att denne ska känns sig bekväm i situationen och uppvisa ett typiskt 
beteende. Tid är en faktor i denna studie och således är det inte rim-
ligt att observera varje deltagare mer än två tillfällen. Ett antagande är 
dock att två tillfällen ger en större möjlighet till att generalisera lärar-
nas ord- och begreppsanvändning än ett tillfälle. 
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Bryman (2011) menar att språket kan bli en felkälla vid intervjuer. 
Undersökaren och läraren måste ha samma förståelse för de ord och 
begrepp som används i intervjun för att undersökningen i största mån 
ska komma så nära sanningen som möjligt. Av den anledningen ut-
gick intervjun från lärarens ord- och begreppsanvändning från obser-
vationerna. För att synliggöra lärarens syn på formellt matematiskt 
språk får läraren själv definiera vad detta är (se Bilagor) 
i syfte att undersökaren och läraren ska ha samma förståelse för de 
ord och begrepp som används i samtalet. 
 
Studien är både kvantitativ och kvalitativ i sin metodanvändning. Bry-
man (2011) menar att fördelen med en kvantitativ metod är dess 
ökade möjlighet till generaliseringar. Vidare hävdar han att en kvali-
tativ studie aldrig har huvudsyftet att generalisera utan det intres-
santa är en fördjupad förståelse för deltagarnas beteenden. Magne 
Holme och Krohn Solvang (1997) anser att en negativ konsekvens av 
tillgänglighetsurvalet är studiens möjlighet till att göra generali-
seringar. Dessutom består urvalsgruppen av fem lärare vilket i sig bi-
drar till att studiens lärares ord- och begreppsanvändning och syn på 
matematiskt språk inte kan generaliseras till hela Sveriges lärarkår. 
Syftet är därför att kunna göra generaliseringar beträffande urvals-
gruppen. Således gynnas studien av bortfallet av lärare i årskurs 3 då 
det bidrar till en mer homogen urvalsgrupp vilket ökar möjligheten 
till generalisering av studiens lärare (Bryman, 2011). 

4.6  Forskningsetiska  överväganden  
Den aktuella undersökningen förhåller sig till kodexen5 beträffande 
forskningsetiska principer inom humanistisk- och samhällsveten-
skaplig forskning. Individskyddskravet uppfylldes genom informat-
ionskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande-
kravet. 
 
Informationskravet uppfylldes genom att deltagarna fick en förhands-
information där undersökningens syfte och deltagarnas uppgift i 

                                                
 
5 En kodex är en samling av etiska regler beträffande behandlandet av deltagarna. En kodex är inte ett 
juridiskt bindande dokument (Vetenskapsrådet, 2017). 
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studien samt villkor beskrevs (se Bilagor). Samtyckeskravet uppfyll-
des genom att en samtyckesblankett skickades ut till lärarna. Studiens 
deltagare hade rätt att själva välja om de ville delta i studien, hur 
länge och under vilka villkor. De hade även rätt att när som helst av-
sluta deltagandet utan att det innebar några negativa påföljder för 
dem (Vetenskapsrådet, 2017). Denna information framgick i samtyck-
esblanketten.  
 
Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att alla deltagare förblev 
anonyma i undersökningen och att personuppgifter förvarades på ett 
sådant sätt att ingen utomstående kunde ta del av dem (Vetenskaps-
rådet, 2002). Ljudfilerna från intervjun förvarades i enlighet med 
GDPR, Kodexen och Vetenskapsrådet (2017). Informationen om kon-
fidentialitet samt lagring och förstörande av personuppgifter framgick 
till deltagarna i förhandsinformationen. Undersökningen förhöll sig 
till nyttjandekravet då endast undersökaren kunde ta del av personlig 
information om lärarna (Vetenskapsrådet, 2002).  
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5  Resultat  och  analys  

Avsnittet inledes med de fyra kategorier vilka observationerna och in-
tervjuerna genererar i. Därefter analyseras lärarnas ord- och begrepp-
sval med utgångspunkt i teorin och lärarnas utsagor beträffande ma-
tematiskt språk. Avsnittet avslutas med studiens slutsatser. 

5.1  Många  ord  och  begrepp  
Totalt synliggjordes 36 olika ord och begrepp under observationerna. 
Orden och begreppen är indelade efter begreppsklasserna där Räkne-
sättet redovisas i Tabell 3, Talen i Tabell 4 och Beräkningen i Tabell 
5. Varje tabell visar vilka ord och begrepp som tillhör vilken språkka-
tegori samt den procentuella fördelningen mellan dessa. Beträffande 
orden och begreppen visar tabellerna antal benämningar (kolumn n), 
den procentuella användningen (kolumn %) samt vilken/vilka lärare 
som använder ordet/begreppet (kolumn Lärare). 
 
Tabell 3. Redovisning av deltagarnas benämning av begreppet addition och dess 

synonymer kategoriserat efter analysverktyget. 
 

 Totalt Begrepp/ 
ord n % Lärare 

Specifika 
formella ord  79% Addition 73 79 Samtliga 

Generella 
formella ord 11% 

Uppställning 6 7 A 

Uttryck 4 4 B 

Informella 
ord 10% 

Plus 6 7 A, B, E 
Matte 1 1 D 
Plustal 1 1 D 

Mattetal 1 1 D 
 
I Tabell 3 återfinns lärarnas benämningar av räknesättet. Samtliga lä-
rare använder det specifika formella ordet addition mer än någon an-
nan benämning. Lärare A, B och E använder plus och Lärare A, B och 
D använder synonymer som är unika för var och en av deltagarna. 
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Den procentuella fördelningen mellan språkkategorierna varierar 
mellan deltagarna. 
 
Tabell 4 visar lärarens ord- och begreppsval berörande additionens 
tal. Lärare E är ensam om att använda begreppet term. Begreppet 
summa används av Lärare C och E. 
 
Tabell 4. Redovisning av deltagarnas benämning av begreppet term och dess sy-

nonymer (grått fält) samt begreppet summa och dess synonymer (vitt fält). 

 

 Totalt Begrepp/ 
ord n % Lärare 

Specifika 
formella ord 3% 

Term 4 1 E 
Summa 13 2 C, E 

Generella 
formella ord 97% 

Tal 21 4 A, C, D, 
E 

Additions-
tal 3 1 D 

a 6 374 67 Samtliga 
Siffra 5 1 C, E 
Ental 16 3 A 
Tiotal 11 2 A 

Hundratal 11 2 A 
å 7 81 15 Samtliga 

Ental 5 1 A 
Tiotal 3 1 A 

Hundratal 4 1 A 
Informella 

ord 0% 
Siffra8 2 0 A 
Svar 1 0 E 

 
Det finns likheter mellan lärarnas ord- och begreppsanvändning. Alla 
                                                
 
6 Symbolen a syftar till alla tal vilka är termer.  
7 Symbolen å syftar till alla tal vilka är summor. 
8 Begreppet siffra är den korrekta benämningen för symbolerna 0-9 (Kiselman & Mouwitz, 2008). Be-
greppet användes för att beskriva tal vilka var högre än 9. Begreppet användes således på ett informellt 
sätt. 
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lärare benämner term och summa som det tal vilket står på dess plats 
mer än något annat ord eller begrepp. Lärare A är ensam om att an-
vända plussa och skriva under och Lärare D är ensam om att använda 
ordet har. 
 
Lärarnas ord- och begreppsval beträffande begreppsklassen Beräk-
ningen visas i Tabell 5. Begreppen addera används av Lärare A, C 
samt E och är lika med används av Lärare A, B, C och E. Observation-
erna åskådliggör att det är informella ord som används mest av studi-
ens lärare i begreppsklassen. 
 
Tabell 5. Redovisning av deltagarnas benämning av begreppet addera och dess 

synonymer (grått fält) samt begreppet är lika med och dess synonymer 
(vitt fält). 

 Totalt Begrepp/ 
ord n % Lärare 

Specifika 
formella 

ord 
10% 

Addera 10 3 A, C, E 

Är lika med 25 7 A, B, C, 
E 

Generella 
formella 

ord 
8% 

Räkna 21 6 Samtliga 

Lika 
mycket som 6 2 C 

Informella 
ord 82% 

Plus 194 57 Samtliga 
Plussa 1 0 A 

Och 2 1 B 
Lägga ihop 2 1 C 
Lägga till 2 1 E 

Är 44 13 A, B, C, 
D 

Blir 25 7 A, C, E 
Skriva  
under 1 0 A 

Får 6 2 A, C, D 
Har 1 0 D 

 
Beträffande liktydiga ord till begreppet addera används ordet plus 
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oftast av alla lärare. Plussa, och, lägga ihop och lägga till är synony-
mer till addera vilka frekvent används. Även det generella formella 
ordet räkna används av alla lärare. Liktydiga ord till det specifika for-
mella ordet är lika med användes av alla där Lärare A, B och D an-
vände det informella ordet är mest och Lärare E använde det infor-
mella ordet blir mest. Skriva under, får och lika mycket som är syno-
nymer till begreppet är lika med vilka observerades under lektionstill-
fällena. 
 
Baserat på antal benämningar beträffande ord och begrepp som an-
vändes under observationstillfällena är de åtta vanligaste; tal vilka är 
termer, tal vilka är summor, plus (Beräkningen), addition, är, är lika 
med, räkna och tal. Addition, tal vilka är termer, tal vilka är summor, 
räkna och plus (Beräkningen) användes av samtliga. Tal, är lika med 
samt är användes av fyra lärare. Resterande ord och begrepp som 
synliggjordes under observationerna användes av tre lärare eller färre. 
Ingen av lärarna använde ett informellt ord för att förklara ett for-
mellt ord, eller tvärt om. 
 
Under intervjun fick lärarna frågan om listan med ord och begrepp 
som synliggjorts under observationerna är representativ för deras 
ord- och begreppsanvändning i additionsundervisningen. Bortsätt 
från Lärare C som menar att hon ”tyvärr använder ordet blir ibland” 
ville ingen av lärarna ta bort eller lägga till något ord eller begrepp på 
listan. 

5.2  Faktisk  och  uppgiven  begreppsanvändning  
Lärarna är överens om att det finns ett matematiskt språk vilket har 
en bestämd uppsättning korrekta begrepp. De menar även att de an-
vänder de orden och begreppen vilka de anser tillhör additionen i sin 
undervisning. 
 
Tabell 6 är en redovisning av de ord och begrepp som lärarna anser är 
korrekta samt om de har använt dem under observationstillfällena. 
En gråmarkerad cell innebär att läraren uppger ordet/begreppet som 
en korrekt benämning under intervjun. Symbolen x i en gråmarkerad 
cell innebär att ordet/begreppet har används en eller fler gånger 
under observationstillfällen. Utsträckningen av lärarnas använding av 
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de ord/begrepp som de uppgett som korrekta precenteras i en 
procentsats i tabellens sista rad. 
 
Lärarna anser att addition är den korrekta benämningen för räknesät-
tet vilket även används av samtliga under observationstillfällena. Lä-
rare B, C, D och E anser att term och summa tillhör additionens be-
grepp där Lärare E använder båda begreppen under observationstill-
fällena. Jämväl använder Lärare C begreppet summa. 
 
Tabell 6. Redovisning av de ord och begrepp som lärarna anser är korrekt samt 

om de har använt dem under observationstillfällena. 

 
Lärare 

 
Begrepp  

A B C D E 

Addition x x x x x 
Term     x 

Summa   x  x 
Addera x  x  x 

Är lika med  x x  x 
Ental x     
Tiotal x     

Hundratal x     
Sammanlagt      

Är lika 
mycket som   x   

Är   x   
Plussa till      

Procentuell 
användning 63% 40% 86% 25% 100% 

 
Även Lärare A menar att begreppet summa är en korrekt benämning. 
Vidare betraktar hon begreppen ental, tiotal och hundratal som kor-
rekta beträffande additionens tal vilka hon också använder under ob-
servationstillfällena. Lärarna menar att begreppet addera är riktig, 
vilket används av Lärare A, C och E. Lärare A anser även att plussa till 
är ett korrekt begrepp, dock använder hon inte ordet under 



 
 

24 

observationstillfällena. Enligt Lärare B, C och E är begreppet är lika 
med korrekt vilket de även använder under observationstillfällen. Lä-
rare C använder är lika mycket som och är under observationerna 
vilka hon i intervjun även uppger som korrekta benämningar. 
 
Lärarna skiljer sig åt beträffande hur vidare de använder de uppgivna 
korrekta orden/begreppen eller inte under observationstillfällena. 
Lärare E använder samtliga begrepp under obervationerna vilka hon 
uppger som additionens korrekta. Lärare D använder 25% av de 
begreppen hon anser är korrekta och använder därför de uppgivna 
begreppen minst av lärarna. 

5.3  Språklig  förebild  
Lärarna ser sig själva som språkliga förebilder och lägger därför vikt 
vid att använda additionens korrekta begrepp. Anledning är att de an-
ser att det formella matematiska språket har en betydande roll i ele-
vens matematiska kunskapsutveckling. De är eniga om att det mate-
matiska språket och de korrekta begreppen ska användas av läraren 
från start. På frågan om hur läraren anpassar sitt språk svarar Lärare 
D: 

Nu är ju de här orden som vi använder här så kända. Men generellt så an-
passar man ju, använder rätt ord och förtydliga det. Alltså inte, inte försöka 
förenkla för mycket utan istället använda det som jag tycker att det ska vara 
och sen förklara. 

Lärare C menar att användandet av få men korrekta begrepp är ett 
medvetet val hon gör i undervisning. Lärare A, B och C menar istället 
att de använder både informella och formella ord i undervisningen. 
Syftet är att eleven ska få förståelse för det korrekta begreppens syno-
nymer. De två språken används för att komplettera varandra, vilket 
förklaras på följande sätt av Lärare B: 

[…] jag korrigerar inte barnen så, utan då är det mer så att… Ja men om ett 
barn säger plus… Nu har jag inte använt mig av det idag kanske men då 
kanske jag säger ”Ja, plus, du adderar”. Så att jag kompletterar dom med 
det andra [matematiska] ordet. Lite så som man korrigerar små barn i språ-
ket. Man hör vad dom säger och säger det och upprepar det men sen säger 
ett annat [ord].  

Samtliga lärare har åsikten att deras egen språkanvändning ska gynna 
elevens fortsatta lärande. Lärare C: 
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[…] För sen när de kommer högre upp då är det nog ingen nästan som säger 
plus, utan då är det ju rätt språk som gäller. 

Precis som Lärare C resonerar de andra lärarna om vikten av att deras 
språkbruk i undervisningen ska förbereda eleven inför nästa stadie. Lä-
rare B anser även att elevens besittande av begreppen bidrar till att 
denne blir mer självgående i sitt lärande och kan kommunicera mate-
matik på ett mer lämpligt sätt. Lärarna E säger följande beträffande 
matematiskt språk och elevens kunskapsutveckling: 

Jag tänker att ju fler ord och begrepp som de har och är säkra på vad de betyder, vad de 
liksom står för, desto mer har de ju liksom i basen inför framtiden. Det tror jag absolut. 
[…] Men om de vet bara enkelt, men om man aldrig aldrig använder ordet addition utan 
bara säger plus plus plus plus och så kommer man till nästa stadie där man bara använder 
addition, det kan ju blir svårt. Enkelt förklarat. Att ju mer ord och begrepp som de är säkra 
på och vet vad de har desto bästa bas har de in i allt som rör matematik. Det är väl någon 
ursprungstanke. 

5.4  Elevens  språkliga  förmåga  
Lärarna delger i intervjun att det som främst präglar valen av ord och 
begrepp är eleven. Samtliga lärare lägger vikt vid att alla elever ska 
förstå det språk som används. Lärare E uttrycker sig på följande sätt i 
frågan: 

[…] men de måste ju också vara säkra på vad det innebär så jag inte bara 
kastar ut ett ord och så förstår de inte vad jag menar. 

Det är främst elevens språkliga förmåga som påverkar där samtliga lä-
rare menar att förmågan är starkt sammankopplad med eleven förstå-
else för matematiska begrepp. Lärare E menar även att elevens kun-
skap i och intresse för matematik påverkar dennes förmåga att förstå 
ord och begrepp. Vidare menar lärarna att de anpassar ord- och be-
greppsvalet efter elevgruppen genom att förenkla vid behov. Det råder 
dock meningsskiljaktigheter kring hur språket förenklas. Lärare A är 
ensam om åsikten att det är bättre att använda ”enklare ord” då syftet 
med undervisningen är att eleven ska förstå innehållet. 

Ja, då kanske man pratar med enklare ord, så de ska förstå vad de ska 
göra. Man använder inte så avancerade matematiskt språk och begrepp. 
Man försöker liksom anpassa med de ord som de kan förstå. 

5.5  Analys  
Kiselman och Mouwitz (2008) anser att additionens korrekta begrepp 
är addition, term, summa, addera och är lika med. Lärare B och E 
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uppger samma begrepp som forskarna. Även Lärare C uppger dessa 
begrepp men anser att ytterligare två begrepp/ord är korrekta benäm-
ningar. Lärare D uppger samtliga begrepp bortsett från ett och Lärare 
A uppger tre begrepp vilka sammanfaller med forskningen och fyra 
vilka inte gör det. Således skiljer sig lärarna beträffande hur närlig-
gande deras uppfattning av korrekta begrepp ligger forskningen. 
 
I intervjun säger studiens lärare att additionens korrekta begrepp ska 
genomsyra undervisningen. Denna syn kan likställas med den språk-
inriktade undervisningen vilken förespråkas av forskning (Capraro & 
Joffrion, 2006; Hajer & Meestringa, 2010; Klibanoff m.fl., 2006; Mar-
zano, 2004; Monroe & Orme, 2002; Rubenstein & Thompson, 2002; 
Schleppegrell, 2007; Shanahan & Shanahan, 2012; Vygotskij, 2001). 
Det finns även en samsyn mellan studiens lärare och tidigare 
forskning beträffande lärarens roll som språklig förebild. Både lärarna 
och forskningen lägger vikt vid att läraren använder de begrepp vilka 
undervisningen syftar till att eleven ska utveckla (Cooke & Buchholz, 
2005; Engvall, 2013; Firmender m.fl., 2014). 
 
Observationsresultaten visar att det främst är synonymer till de speci-
fika formella orden som används av lärarna. I begreppsklassen Räk-
nesättet synliggörs 7 synonymer, i Talen 15 synonymer och i Beräk-
ningen 14 synonymer. Vidare är begreppet addition det enda begrep-
pet som alla elever i de fem klasserna får ta del av under observations-
tillfällena. I begreppsklassen Talen dominerar generella formella ord 
då det främst är de tal som står på termernas och summornas plats 
som används. Av de ord och begrepp som används inom begrepps-
klassen är 3% av dem specifika formella ord. I begreppsklassen Be-
räkningen dominerade informella ord där samtliga lärare använder 
många olika synonymer för de två begreppen. Av de ord och begrepp 
som används är 10% av dem specifika formella ord. Lärarnas ord- och 
begreppsanvändning resulterad därför i att additionsundervisningen 
inte kan ses som språkinriktad. Begreppen vilka studiens lärare me-
nar att de använder används i låg utsträckning eller inte alls vilket i 
sin tur bidrar till att de inte har en funktion som språklig förebilder. 
I intervjun redogör lärarna för att de avsiktligt använder både speci-
fika formella ord och deras synonymer i undervisningen i syfte att ele-
ven ska få en större förståelse för det korrekta begreppet. 
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Observationsresultaten visar att lärarna använder specifika formella 
ord, generella formella ord och informella ord i additionsundervis-
ning. Forskning förespråkar att språkkategorierna ska samexistera i 
undervisningen då det gynnar elevens begreppsbildning och 
förståelse för addition (Cooke & Buchholz, 2005; Delacour, 2015; 
Høines, 2000; Löwing, 2004; Marzano, 2004; Schleppegrell, 2007). 
Samma forskning menar även att orden och begreppen ska samverka i 
syfte att stärka varandra. Vidare visar observationsresultaten att den 
procentuella fördelningen mellan de tre språkkategorierna ser olika ut 
inom de tre begreppsklasserna. Begreppsklassen Räknesättet är den 
enda vilken eleven erbjuds en undervisning av samtliga lärare där 
både det formella och det informella språket samverkar och förstärker 
varandra. Således utvecklas endast elevens specifika formella vokabu-
lär beträffande Räknesättet med utgångspunkt i att kategorierna ska 
stärka varandras. Endast Lärare E använder ord och begrepp inom 
samtliga språkkategorier i alla begreppsklasser. 
 
Följaktligen finns det två markanta divergenser i resultatet. Den ena 
avvikelsen är skillnad mellan samtliga lärares uppgivna och faktiska 
språkbruk. Den andra är förhållandet mellan begreppsklasserna och 
språkkategorierna. De två divergenserna kan förklaras med att samt-
liga lärare uppger i intervjun att elevens kunskap påverkar ord- och 
begreppsvalen, och då främst dennes språkliga förmåga. Att eleven 
förstår hur additionen ska beräknas är det som är viktigast för lä-
rarna. Således är det tänkbart att lärarna har gjort bedömningen att 
de begrepp, som inte användes under observationstillfällena, inte kan 
förstås av eleverna. Lärarens utgångspunkt i elevens kunskap före-
språkas av forskare (Delacour, 2015; Høines, 2000; Löwing, 2004; 
Marzano, 2004; Schleppegrell, 2007). Enligt Vygoskij ska läraren 
utgå från elevens kunskaper för att sedan hjälpa eleven med att för-
djupa och bredda kunskapen (Phillips & Soltis, 2014). Beträffande 
elevens förkunskaper agerar läraren i enighet med forskningen, dock 
saknas fördjupningen och breddningen, vilken bidrar till en progress-
ion. I intervjun vittnar lärarna om vikten av progression. I observat-
ionen kan ingen av lärarnas språkbruk ses som ett sådant vilket bidrar 
till att eleven breddar sitt specifika formella vokabulär beträffande 
samtliga av additionens begrepp. En möjlighet är att lärarna har som 
avsikt att införa de korrekta begreppen vid senare tillfälle när de anser 
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att eleverna är mer mottagliga för begreppen och således fördjupar 
och breddar elevens besittande kunskap. 

5.6  Slutsatser  
Resultatet visar att de ord och begrepp kopplade till addition vilka 
studiens lärare använder är många. De åtta vanligaste matematiska 
orden och begreppen är tal vilka är termer, tal vilka är summor, plus 
(Beräkningen), addition, är, är lika med, räkna och tal. Detta inne-
bär att lärarna delvis använder additionens specifika formella ord i 
sin additionsundervisning men främst förekommer begreppens syno-
nymer. Specifika formella, generella formella och informella ord an-
vänds av lärarna i additionsundervisningen där utsträckningen mel-
lan språkkategorierna varierar mellan begreppsklasserna. Begrepps-
klassen Räknesättet är den enda där språkkategorierna samspelar och 
stärker varandra. 
 
Samtliga lärare uppfattar det matematiska språket som något som ska 
genomsyra undervisningen. Trotts samstämmighet hos lärarna be-
träffande att det finns ett matematiskt språk med korrekta termer rå-
der det en meningsskiljaktighet kring vilka dessa begrepp är. Lärarna 
skiljer sig åt rörande hur närliggande deras uppfattning om korrekta 
begrepp ligger forskningen. Endast en av lärarna använder de begrep-
pen under observationstillfällena som hon uppgett som korrekta. 
 
De ser sig själva som språkliga förebilder och att det därför är viktigt 
att de använder ett korrekt matematiskt språk. De anser att elevens 
behärskande av korrekta matematiska språk är avgörande för elevens 
kunskapsutveckling i addition. Resultatet visar även att det finns en 
markant skillnad mellan faktiskt och uppgivet språk där de begrepp 
vilka lärarna själva uppger som korrekta används i låg utsträckningen 
eller inte alls. Samtliga menar att de viktigaste är att språket bidrar till 
att eleven förstår vad som ska göras och hur additionen ska beräknas. 
Det finns således inte ett samband mellan lärarens syn på vikten av 
matematiskt språk och dennes användande av specifika formella ord. 
Variabeln som påverkar lärarens ord- och begreppsval är dennes upp-
fattning om elevens språkliga förmåga.   
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6  Diskussion  

Studiens syfte är att synliggöra hur lärare använder det matematiska 
språket vid undervisandet av addition i årskurserna 1–3. I avsnittet 
diskuteras resultatet med utgångspunkt i syfte, tidigare forskning och 
teori. Även resultatets bidrag till yrkesutövning samt metod diskute-
ras. Avslutningsvis är förslag på fortsatt forskning framskrivet med 
utgångspunkt i den aktuella studien. 

6.1  Resultatdiskussion  
För att tydliggöra resultatdiskussionens koppling till undersökning-
ens syfte är denna indelad efter forskningsfrågorna. De två frågorna 
berörande lärarens ord- och begreppsanvändning utgör det ena av-
snittet och lärarens uppfattning av matematiskt språk det andra.  

6.1.1  Lärares  användning  av  matematiskt  språk  
Observationsresultaten visar att endast en av klasserna får höra sin 
lärare använda samtliga av additionens specifika formella ord. Även 
om Lärare E använder alla begrepp har hon ett liknande språkbruk 
som resterande av studiens lärare. Ett språkbruk där det främst är de 
specifika formella ordens synonymer som dominerar i additionsun-
dervisningen. Majoriteten av den tidigare forskningen berörande ma-
tematiskt språk visar att det formella språket gynnar elevens matema-
tiska utveckling (Andersson, 2010, Capraro & Joffrion, 2006; Engvall, 
2013; Firmender m.fl., 2014; Klibanoff m.fl., 2006; Löwing, 2004; 
Peng & Lin, 2019). En slutsats kan därför dras att eleverns förståelse 
för addition skulle utvecklas i en högre utsträckning om studiens 
lärare använde de specifika formella orden mer omfattande. 
 
Vidare visar resultatet att det är generella formella ord som används 
mest i from av de tal vilka står på termernas och summornas plats i 
begreppsklassen Talen är. Detta har sin naturliga förklaring i att det 
är problematiskt att bedriva en additionsundervisning utan att be-
nämna de tal som används i beräkningen. Det går inte att med stöd i 
forskning hävda att detta val av begrepp skulle vara missgynnande för 
elevens förståelse för beräkningen. Däremot bidrar inte begreppsan-
vändningen till att eleven lär sig behärska begreppen term och summa 
vilket i sig är missgynnande. Beträffande begreppsklassen 
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Beräkningen är de ord och begrepp som lärarna använder till 82% in-
formella. Synonymernas dominans kan bidra till att det blir otydligt 
för eleven vilket begrepp som är den korrekta benämningen. Löwing 
(2004) vittnar om att lärarna i hennes studie använde ett oprecist 
språk vilket bidrog till att eleven fick svårigheter med att lösa mate-
matiska uppgifter. Otydligheten hos studiens lärare kan därför gene-
rera i en minskad förståelse för addition hos eleven. Deltagargruppen 
består av för få lärare för att kunna göra generaliseringen att Sveriges 
lärarkår använder detta språkbruk. Min förhoppning är dock att stu-
diens deltagare är ett undantagsfall då ord- och begreppsvalen kan bi-
drar till en minskad förståelse för addition hos eleven. Skulle det vara 
så att studiens deltagare har ett representativt språk för lärarkåren 
bör beslut tas på systemnivå om detta är det språkbruk som Sveriges 
lärarkår ska ha. 
 
Studiens lärare menar att de bedriver en språkinriktad undervisning 
där matematikens korrekta begrepp konsekvent används och förkla-
ras. Denna syn på utvecklande av matematiskt språk ligger i linje med 
tidigare forskning (Capraro & Joffrion, 2006; Hajer & Meestringa, 
2010; Klibanoff m.fl., 2006; Marzano, 2004; Monroe & Orme, 2002; 
Rubenstein & Thompson, 2002; Schleppegrell, 2007; Shanahan & 
Shanahan, 2012; Vygotskij, 2001). Observationsresultatet synliggör 
inte en språkinriktad undervisning och således finns en skillnad mel-
lan lärarens faktiska och uppgivna ord- och begreppsanvändning. Lä-
rarens medvetenhet kring sin egen språkanvändning kan därför ifrå-
gasättas. Det kan vara så att läraren har en bild av denna som inte 
stämmer överens med realiteten. Risken med denna bristande självin-
sikt är att lärarna tror att de bidrar till ett lärande som de facto inte 
äger rum. 

6.1.2  Lärares  uppfattning  av  matematiskt  språk    
Intervjun åskådliggör att lärarna skiljer sig beträffande hur närlig-
gande deras uppfattning av korrekta begrepp ligger forskningen. En 
möjlig förklaring till skillnaden är aktualiteten rörande lärarnas ut-
bildning. Lärare B, C och E anser att additionens korrekta begrepp är 
de samma som Kiselman och Mouwitz (2008) uppger. Lärare C och E 
har nyligen gått lärarutbildningen och Lärare B lärarlyftet. Det som 
talar emot argumentet är Lärare A som just nu kompletterar sin 
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utländska lärarutbildning. Dock framgår det inte under intervjun om 
utbildningen har behandlat matematik än. Forskningen fastslår att 
elevens kunskapsutveckling i matematik är beroende av lärarens syn 
på matematiskt språk (Engvall, 2013; Firmender, Gavin, & McCoach, 
2014; Klibanoff m.fl., 2006). Det är därför inte gynnsamt för de elever 
vars lärare inte har kunskapen om vilka additionens korrekta begrepp 
är. Lärarens okunskap kan då bidra till att eleven lär sig fel ord och 
begrepp. Shanahan och Shanahan (2012) samt Hajer och Meestringa 
(2010) poängterar vikten av att eleven inte lär sig fel eller missuppfat-
tar matematikens formella begrepp. En lösning på problemet är fort-
bildning. Lärare B har inte gått lärarutbildningen men ett antagande 
är att lärarens långa tjänstgöring och den yrkeserfarenhet 30 år i yr-
ket bidrar till är en medverkande faktor till att hon har kunskap om 
additionens korrekta begrepp. Det kan även tänkas att lärarens med-
verkan i matematiklyftet kan ha påverkat hennes syn på matematiskt 
språk.  
 
Intervjuresultatet visar att studiens lärare anser att det matematiska 
språket är viktigt och att det ska genomsyra undervisningen. De me-
nar även att det främst är elevens kunskap som påverkar deras val av 
ord och begrepp. Engvall (2013) och Löwing (2004) menar att lära-
rens syn på det matematiska språket speglar dennes språkanvänd-
ning. Resonemanget kan till viss del appliceras på studiens lärare då 
en tolkning av resultatet är att lärarna hade använt samtliga av de ord 
och begrepp vilka de delgav som korrekta om de hade haft en elev-
grupp vilka behärskade orden och begreppen. Återigen är det tydligt 
att det inte är lärarens syn på matematiskt språk som präglar språk-
bruket, utan lärarens uppfattning av elevens språkliga förmåga. Såle-
des är elevens språkliga förmåga överordnad vikten av användandet 
av ett formellt matematiskt språk. Problematiken ligger i att om lä-
rarna endast använder de ord och begrepp vilka de tror att eleven 
känner till, utvecklas inte elevens ordförråd kopplat till addition. 
Detta är motsägande då de själva poängterar vikten av att eleven ut-
vecklar ett matematiskt vokabulär.  
 
Studiens lärare lägger vikt vid att eleven förstår orden och begreppens 
betydelse vilket även lärarna nämner som betydelsefullt. Detta är ett 
resonemang som även Capraro och Joffrion (2006) samt Löwing 
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(2004) för. Att eleven förstår utförandet av uppgiften och beräk-
ningen är det lärarna lägger störst vikt vid. Genom detta synsätt blir 
det tydligt att lärarna värdesätter procedurkunskapen före begrepps-
kunskapen vilket Peng och Lin (2019) menar är den lämpliga priorite-
ringen beträffande enkla additioner. Andersson (2010) samt Capraro 
och Joffrion (2006) belyser vikten av att procedurkunksapen och 
begreppskunskapen samexisterar i undervisningen där eleven utveck-
lar additionens specifika formella ord. Andersson (2010), Capraro och 
Joffrion (2006) samt Peng och Lin (2019) menar även att elevens 
förståelse för addition är beroende av dennes behärskande av 
formella ord vid mer komplexa additioner. En tolkning kan därför 
göras att eleven kan behärska de additioner som behandlas i årskurs 1 
och 2 genom att endast besitta informella ord men att problematiken 
uppstår desto högre upp i årskurserna eleven kommer. Detta är något 
som lärarna poängterar men synsättet framgår inte under observat-
ionstillfällena. Således bedriver lärarna en undervisning där elevens 
procedurkunskap utvecklas men inte dennes begreppskunskap. En 
tolkning är att en sådan undervisning i längden bidrar till att eleven 
kommer att få svårigheter att behärska mer avancerade additioner. 

6.2  Metoddiskussion  
Studien bidrar med kunskap om vilka ord och begrepp som läraren 
använder i sin additionsundervisning vilket är en kunskap som har 
lyst med sin frånvaro i den svenska forskningen. Genom det egenkon-
struerade analysverktyget kan slutsatsen dras att lärarna gör olika 
ord- och begreppsval beroende av begreppsklass. Denna slutsats hade 
varit svårare att komma fram till utan analysverktyget.  
 
Genom arbetets gång har det funnits en hypotes, vilken varit baserad 
på forskning, att lärarens ord- och begreppsval är baserat på dennes 
syn på matematiskt språk. Resultatet motbevisar hypotesen då det är 
lärarens uppfattning av elevens språkliga förmåga som påverkar mest. 
Eleven som påverkansfaktor kan tyckas ligga utanför studiens forsk-
ningsfrågor. Dock är vitsen med läraryrket är att undervisa för just 
elever, för utan elever finns inget arbete för lärare att gå till. Hur lä-
rare använder det matematiska språket vid undervisandet av addition 
kan således delvis besvaras med att de använder det språk vilket de 
upplever att eleven förstår. 
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Trianguleringen bidrar till att visa skillnaden mellan lärarens faktiska 
och uppgivna användning av matematiskt språk. Följaktligen hade re-
sultatet blivit ett annat om studien endast hade använt intervju som 
metod. Utan intervjun hade även den viktigaste påverkansfaktorn på 
lärarens ord och begreppsval, lärarens uppfattning av elevens språk-
liga förmåga, gått förlorad. Sålunda är triangulering ett passande me-
todval för studiens syfte vilket gynnar studiens validitet och reliabili-
tet. 
 
Skillnaden mellan lärarens faktiska och uppgivna ord- och begrepps-
användning gör att observationsresultatets validitet och reliabilitet 
måste ifrågasättas. I intervjun är det otydligt om observationsresulta-
tet är representativt för lärarens språkbruk. När lärarna säger att lis-
tan på ord och begrepp från observationerna är representativt för de-
ras undervisning vet det inte att samtalet senare kommer att föras in 
på korrekta begrepp. När de senare i intervjun delger vilka begrepp de 
anser är korrekta vill samtliga lägga till dem till listan av ord och be-
grepp som de använder i undervisningen. De finns två potentiella för-
klaringar till detta. Den första är att två observationstillfällen är för få 
för att ge en rättvis bild av lärarens ord- och begreppsanvändning 
kombinerat med att läraren har svårt att komma på vilka ord och be-
grepp som hon faktiskt använder i sin undervisning. Således hade 
varje enskild lärares språkbruk kunnat generaliserats i högre grad om 
de observerats under flera tillfällen. Den andra möjliga orsaken till 
skillnaden är den sociala önskvärdheten vilken kan bidra till att lära-
ren, medvetet eller omedvetet, hävdar att hon använder vissa begrepp 
i syfte att framstår fördelaktigt (Bryman, 2011). Utifrån studiens för-
utsättningar fanns inte möjligheten att göra fler observationer än de 
som gjordes. Det är därför svårt att se antalet observationstillfällen 
som en missgynnande faktor för studiens resultat. Samtidigt så fram-
går inte utsträckningen av användandet av de ord och begrepp som de 
i efterhand vill lägga till. Således finns det en möjlighet till att den 
procentuella fördelningen mellan de tre språkkategorierna inte hade 
förändrats. Resultatet kan därför ses som tillförlitligt utifrån studiens 
förutsättningar. 
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Beträffande urvalsgruppen finns det en faktor som kan ha påverkat 
resultatet vilket är skillnaden mellan Lärare A och övriga lärare be-
träffande vilka begrepp som lärarna anser tillhör addition. Lärare A är 
ensam om att uppge de generella formella begreppen ental, tiotal och 
hundratal som korrekta begrepp. Läraren arbetar med uppställning 
under observationstillfällena och begreppen vilka syftar till talens po-
sition är centrala för beräkningsmetoden. Det kan tänkas att fler lä-
rare hade benämnt begreppen om de behandlat uppställning under 
undersökningsperioden. Tillägas bör är att de ord och begrepp vilka 
är unika för Lärare A inte påverkar den procentuella fördelningen 
mellan språkkategorierna och influerar därför inte resultatet negativt. 
 
Sammanfattningsvis har studien gett upphov till svar på forsknings-
frågorna men även belyst aspekter på lärarens matematiska språk 
vilka går djupare än de formulerade frågorna. Studien har därför upp-
fyllt sitt syfte men även synliggjort motsättningar. Min förhoppning är 
därför att denna studie bara är en början beträffande forskning om 
hur lärare använder det matematiska språket. 

6.3  Vidare  forskning  
Denna studie har visat att lärare använder många ord och begrepp i 
sin additionsundervisning i en utsträckning som forskning inte före-
språkar. Det vore därför intressant att göra samma undersökning i en 
bredare utsträckning. Om Sveriges lärarkår använder det matema-
tiska språket på liknande sätt som studiens lärare uppstår en proble-
matik beträffande elevens möjlighet att utveckla additionskunskapen. 
En sådan upptäckt borde, enligt mitt tycke, bidra till en fortbildning 
med avsikt att utveckla lärarens muntliga kommunikation av addit-
ion. 
 
En annan intressant vinkling vore att undersöka samtliga av de fyra 
räknesätten och jämföra likheter och skillnader mellan de tre be-
greppsklasserna beträffande ord- och begreppsanvändningen kopplat 
till de tre språkkategorierna. 
 
För att djupare undersöka elevens språkliga förmåga som påverkans-
faktor vore det intressant att följa lärare under flera lektioner och 
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synliggöra skillnader och likheter mellan lärarens val av ord och be-
grepp kopplat till vilken elev som läraren pratar med. 
 
Med studiens observationsresultat i bejakande skulle en studie vilken 
observerade lärare under en längre period göras. Likt denna studie 
skulle observationerna följas upp med en intervju. En sådan studie 
skulle synliggöra lärarens medvetenhet kring språkanvändningen. 
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Bilagor  

Bilaga  1.  Intervjuguide  
1.   Hur länge har du varit verksam lärare? 

 
2.   Har du gått lärarutbildningen? 

-   Ingick matematik i din utbildning? 
-   Under vilka år gick du lärarutbildningen? 

 
3.   I vilken årskurs undervisar du i matematik? 

  
Berätta att samtalet nu kommer att handla om lärarens undervisning med fokus på 
matematiskt språk. Berätta att du har observerat vilka ord och begrepp som läraren 
använt berörande additionsuträkning. Berätta att du nu vill komplettera observat-
ionen med lärarens egna tankar. Poängtera att det inte finns några rätta svar utan 
det intressanta är lärarens tankar kring ämnet. 
Visa läraren listan på de ord och begrepp som denne använt under de två observat-
ionstillfällena. 
 

4.   De här orden och begreppen kopplade till additionsuträkning observerade 
jag att du använde under de två lektionstillfällena. Finns det några fler ord 
eller begrepp kopplade till additionsuträckning som du använder i din 
undervisning? 

 
5.   På vilket sätt anser du att de olika områdena i matematiken påverkar dina 

val av ord och begrepp kopplade till additionsuträckningen?  
 

6.   Vad är ord och begrepp som beskriver additionsuträkningen och på ett exakt 
och precist sätt för dig? 
-   Vilka ord och begrepp anser du beskriver additionsuträkningen mer pre-

cist jämfört  med andra ord och begrepp? 
-   Varför är dessa ord och begrepp mer precisa än andra ord och begrepp? 
-   När tycker du att man som lärare ska introducera dessa ord och begrepp?  

 
7.   På vilket sätt anpassar du ditt val av ord och begrepp i additionsundervis-

ningen efter elevgruppen? 
 

8.   Är det något mer som du skulle vilja tillägga berörande matematiskt språk 
och addition? 
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Bilaga  2.  Informationsbrev  till  lärare  
Hej! 
Jag heter Amanda Jacobsson och läser sista terminen på grundlärarprogrammet F–3 på 
Karlstads universitet. Jag skriver nu mitt examensarbete i matematik och min förhoppning 
är att Du vill delta i min studie. Syftet med undersökningen är att synliggöra hur lärare 
som är verksamma inom årskurs 1-3 undervisar inom området addition.  
 
Additionen återfinns i alla kursplanens delar. Jag är därför intresserad av att observera dig 
vid två lektionstillfällen där du håller i en genomgång/instruktion som behandlar räknesät-
tet addition. Jag vill även ha en intervju med dig vid tillfälle efter observationerna är ge-
nomförda. Intervjun beräknas ta runt 15 minuter. På observationen används ett löpande 
protokoll och intervjun kommer att göras med hjälp av en ljudinspelning. 
 
Det sammanställda resultatet från undersökningen redovisas i en rapport som kommer att 
publiceras på DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). Du, skolan och kommunen som du är 
verksam i kommer att vara anonym i rapporten och kommer att benämnas efter kodnamn, 
ex. Lärare 1, Skola 3 och kommun 1. 
 
Dina kontaktuppgifter som jag nu har och ljudinspelningen räknas som personuppgifter. 
Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien är 
helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock 
inte påverka den behandling som skett innan återkallande. Alla uppgifter som kommer oss 
till del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kom-
mer att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Karlstads 
universitets studieregister för att sedan förstöras. Karlstads universitet är personuppgifts-
ansvarig. Enligt personuppgiftslagen (dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 
2018) har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid be-
hov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att in-
vända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till 
Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är 
dpo@kau.se. 
 
Ett samtycke från Er berikar min studie i form av ett bredare underlag. 
 
Vid eventuella frågor, tveka inte att ta kontakt! 
 
Med vänlig hälsning, 
Amanda Jacobsson 
 
Kontaktuppgifter: 
 
Student   Handledare  
Namn: Amanda Jacobsson   Namn: Yvonne Liljekvist 
E-post: amanda_dok_@hotmail.com E-post: yvonne.liljekvist@kau.se 
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Bilaga  3.  Samtyckesblankett  
  
Samtyckesblankett  

Samtycke till att delta i studien:  

Undersökning av lärarens additionsundervisning 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.  

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan av-
bryta mitt deltagande i studien utan att ange något skäl.  

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkän-
ner att Karlstads universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet 
med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information.  

 

................................................  
Underskrift  

................................................          ........................................................................  

Namnförtydligande                  Ort och datum  

 

Kontaktuppgifter: 
 
Student            Handledare  
Namn: Amanda Jacobsson          Namn: Yvonne Liljekvist 
E-post: amanda_dok_@hotmail.com       E-post: yvonne.liljekvist@kau.se 
 


