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Sammandrag 
 

Syftet med uppsatsen är att besvara frågan om andraspråkselevernas ordförråd påverkar deras 

resultat i skolans matematikundervisning. Materialet i studien utgörs av tolv andraspråks-

elever och tolv svenskfödda elever i årskurs 8. Jag har låtit eleverna genomföra ett test i tre 

delar; det första testet består av lästal, det andra av ordförståelse och slutligen det tredje av 

numeriska tal. Samtliga test hör ihop och testar på detta sätt elevernas förmågor på tre olika 

sätt. I studien ingår även en räknesaga, där eleverna själva får skriva ett benämnt tal. Det 

resultat som har framkommit i min studie är att andraspråkseleverna begränsas av sitt 

ordförråd i svenska. Eleverna med svenska som andraspråk fick ett lägre resultat än 

förstaspråkseleverna på de två första testen, men samma resultat som förstaspråkseleverna på 

det tredje testet. I studien har också framkommit att det finns stora skillnader mellan 

andraspråkseleverna som är födda i Sverige och de som är födda i ett annat land. 

Andraspråkseleverna födda i hade sämst resultat på det numeriska testet, följda av eleverna 

med svenska som förstaspråk, medan de utlandsfödda eleverna fick det bästa resultatet. Men 

sammantaget presterar andraspråkseleverna som grupp sämre än de svenskfödda eleverna. 
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1 Inledning 
Jag har under mina år som lärare lagt märke till att andraspråkseleverna har stora svårigheter 

att förstå ord och begrepp som många lärare ser som självklara och därför inte förklarar. 

Många andraspråkselever har ett relativt brett ordförråd, men förstår trots detta inte orden på 

djupet, vilket visar sig tydligt i ämnesstudierna. Matematik ser många lärare som ett 

universellt språk med begrepp som ser likadana ut i olika länder. Jag har lagt märke till att 

många omedvetet tänker sig att första- och andraspråkseleverna har samma förutsättningar 

under matematiklektionerna. Därför vill jag undersöka om det stämmer. 

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på om andraspråkselevernas ordförråd, särskilt deras 

kunskaper i matematikens metaspråk, påverkar deras resultat i matematik. Mina frågor i 

studien är: 

 

Vilken förståelse har andraspråkseleverna av några vanliga och grundläggande matematiska 

begrepp samt begrepp som används i vardagen? 

 

Hur skiljer sig andraspråkselevers resultat på numeriska respektive benämnda tal? 

3 Metod och material 
För att hitta svaret på frågeställningarna ovan har jag valt att låta en klass med hälften 

förstaspråks- och hälften andraspråkselever i årskurs 8 göra ett test. Eleverna i klassen går i 

den skola jag själv arbetar på. Just vid det tillfället testet genomfördes hade jag inte eleverna i 

undervisning då jag var föräldraledig.  

Testet består av tre delar, där tanken bakom testet är att eleverna ska lösa uppgifter som är 

representativa för matematikundervisningen i deras åldersgrupp. Den första delen (hädanefter 

refererat till test 1) innehåller så kallade lästal, eller benämnda tal. Språket i uppgifterna är 

sådant som används i elevernas matematikböcker. De får därefter ett ordförrådstest (test 2), 

där ord som kan vålla svårigheter använda i lästalstestet testas isolerat. Slutligen får eleverna 

ett test med siffertal att lösa (test 3). Detta test innehåller samma räkneuppgifter som test 1, 

men översatt till numeriskt språk. Samtliga delar är kopplade till varandra och eleverna testas 

därför ur flera olika perspektiv. Eleverna hade en timme på sig att slutföra samtliga tre test. 
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Eleverna informerades om att testresultatet skulle användas för att studera första- och 

andraspråkselevers matematikkunskaper. Eleverna fick även möjlighet att se sitt resultat när 

testet rättats. För att göra uppgifterna har jag granskat elevernas matematikböcker och sedan 

konstruerat egna tal utifrån verkliga tal i böckerna. 

Då uppsatsen är baserat på tre test med ett begränsat antal frågor och ett begränsat antal 

elever ger studien enbart en indikation om vilka skillnader som kan finnas mellan första- och 

andraspråkselever vid inlärning av matematik. I flera av diagrammen ser man att skillnaderna 

är mycket små vilket, gör att enskilda elevers kunskap kan få stor genomslagskraft. 

3.1 Testets innehåll 
Undersökningen består av tolv lästal med tillhörande ordkunskap och numeriska räkneupp-

gifter anpassade till elevernas nivå. Deltesten är relaterade till varandra, och detta vet infor-

manterna om. Det som testas i lästalen testas också i ordkunskapen och därefter i det nume-

riska testet. I huvudsak syftar uppgifterna till att studera om eleverna förstår relativt informa-

tionsspäckade uppgifter med många olika begrepp (se bilaga 1). Flera av uppgifterna syftar 

också till att se om andraspråkseleverna förstår och kan skilja på ord och begrepp som an-

vänds både i matematiskt och i vardagligt språk. Den kulturella kontexten som är självklar för 

en elev med svenska som förstaspråk kan medföra problem för en elev med svenska som 

andraspråk. Även detta testas i uppgifterna.  

Nedan följer en kortfattad genomgång av de svårigheter som eleverna möter i de tolv 

lästalen: 

Med uppgift 1 vill jag testa om eleverna förstår vad ordet enheter betyder, och om de förstår 

vad en axel är. Ordet axel har en helt annan betydelse i vardagen än i matematiken.  

I uppgift 2 har jag tagit med uttrycket var tionde, vilket kan skapa problem hos andraspråks-

eleverna och göra att de inte klarar uppgiften. Detta är ett vardagligt uttryck för elever med 

svenska som förstaspråk men inte för elever med svenska som andraspråk. Även kontexten är 

självklar för en elev från Sverige men kan ge en elev med helt annan bakgrund svårigheter. 

Uppgift 3 testar om eleverna förstår en uppgift där ordet inklusive ingår. Detta är ett ord som 

är relativt vanligt förekommande inom matematiken men som många elever har svårt att för-

stå. Även ord som moms och privatperson kan vara obekanta för en elev med svenska som 

andraspråk. Uppgift 4 innehåller ordet sammanlagt, som kan tyckas vara ett enkelt ord, men 

även ord som används i vardagligt talspråk kan göra uppgiften svår för andraspråkseleverna. I 
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uppgift 5 används ordet rymmer i samband med ordet fängelse, vilket kan göra att eleverna 

blandar samman begreppen och misslyckas med uppgiften. 

Uppgift 6 inbegriper begreppet sänka priset, vilket kan skapa problem för andraspråks-elev-

erna, tillsammans med verbet steg, som kan blandas samman med substantivet steg. I uppgift 

7 vill jag se om eleverna förstår ordet likformigt och area, som används inom geometri. Upp-

gift 8 testar om begreppet en kvarts medför några svårigheter för andraspråkseleverna. Upp-

gift 9 är en något mer avancerad uppgift med större textmängd. Genom denna uppgift vill jag 

utröna om orden genomsnitt och avrunda skapar svårigheter för eleverna. Även orden deltid 

och varierar kan vara svåra för andraspråkseleven att förstå. I uppgift 10 vill jag se på elever-

nas förståelse av orden utgör, ange och avrundat till. Uppgiften är, liksom den tidigare, en 

relativt faktaspäckad uppgift. Detta kan göra det svårt för andraspråkseleven att ta till sig all 

information. Uppgift 11 är ytterligare en något större uppgift för att se om eleverna kan skapa 

ett sammanhang i texten och förstå vilka olika variabler som ska räknas in. Enkel biljett och 

motsatt riktning kan skapa problem för andraspråkseleverna; också det faktum att talet har en 

omfattande textmängd kan försvåra uppgiften.  

Uppgift 12 har jag valt för att jag vill se hur eleverna uttrycker sig då de själva ska skriva en 

berättelse om ett givet tal. Med denna uppgift vill jag att eleverna ska vända på begreppen och 

istället för att lösa ett benämnt tal själva konstruera ett sådant. 

Till uppgifterna ovan finns även en ordkunskapsfråga och ett motsvarande numeriskt tal i 

test 2 och 3 (bilaga 2 och 3). Uppgift 1, 8 och 11 har ingen numerisk motsvarighet. 

3.2 Elevernas bakgrund 
Av de tolv andraspråkseleverna har alla utom fyra bott i Sverige hela sitt liv, men alla har ett 

annat språk än svenska som sitt modersmål. Av de elever som inte är födda och uppväxta i 

Sverige har en spanska, en somaliska, en kurdiska och en arabiska som modersmål. Den span-

sktalande och den somaliska eleven har gått i svensk skola i fyra år, och den kurdisktalande 

och den arabisktalande har gått i svensk skola i åtta år. Av de svenskfödda andraspråkselever-

na eleverna har två arabiska, två kurdiska, tre somaliska och en syrianska som modersmål. 

3.3 Indelningar 
Jag har valt att i min redovisning dela in eleverna i tre olika grupper. Den första gruppen 

kallar jag för L1, vilket är de elever som har svenska som modersmål (Sv1-12). Dessa elever 

används som kontrollgrupp. Den andra gruppen kallar jag för L2.1, vilket är de elever som är 

födda och uppvuxna i Sverige, men som har ett annat modersmål (Mustafa, Ali, Merdan, 



Malin Runering    

7 

 

Ahmed, Aline, Melissa, Fatima och Karim). Namnen är fingerade. Slutligen har jag valt att 

skilja ut de elever som är födda i ett annat land, och har kommit till Sverige som barn. Denna 

grupp kallar jag för L2.2 (Ar, Ku, So och Sp). I den senare gruppen har jag relaterat språket 

till deras kunskapsnivå i diskussionen, och de benämns därför efter språkgrupp. I denna grupp 

finns fyra elever.  

 4 Bakgrund och forskningsöversikt 

4.1 Bakgrund 
Skolverkets redovisning (2007) av resultaten i nationella ämnesproven i matematik i år 9 visar 

att andelen andraspråkselever som inte klarar Godkänt är större än för eleverna med svenska 

som förstaspråk. År 1998 var det 9 % av eleverna med svenska som förstaspråk som inte kla-

rade betyget Godkänt i matematik, motsvarande siffra för andraspråkseleverna var 24 % 

(Skolverket 1999). Skolverket skriver i sitt PM om ämnesprovet i år 9 (2008) att skillnaden 

mellan elever med svensk och utländsk bakgrund är stor. Av eleverna med svensk bakgrund 

klarade inte 14 % målen på provet. Det kan jämföras med 26 % hos andraspråkseleverna. I 

samma utredning framgår det att 40 % av andraspråkeleverna inte klarar läsförståelsen i sven-

ska som andraspråkstestet. Enligt Rönnberg & Rönnberg (2001:17) är det emellertid viktigt 

att poängtera att inte alla andraspråkelever lyckas sämre än eleverna med svenska som 

förstaspråk, utan det är andraspråkselever som grupp som lyckas jämförelsevis sämre. Det 

finns även stora skillnader i matematikbetyg mellan barn från olika socialgrupper. Förutom 

barn med utländsk bakgrund, återfinns även barn med arbetslösa föräldrar och barn från 

splittrade hem bland dem som lyckas sämre i matematik.  

Enligt Hvenekilde (1991:14) överskuggas problemen i matematik av elevernas betyg i and-

ra ämnen, som t.ex. i svenska, och hon menar att lärare och läroboksförfattare måste ha insikt 

i vilka problem andraspråkselever möter i matematiken. En andraspråkslärare bör också tänka 

på att andraspråkseleverna inte är någon homogen grupp utan att de har både olika modersmål 

och olika skolbakgrund från sina hemländer. Många är födda i Sverige men har trots detta 

problem med språket. Även läroplanen betonar att det är viktigt att individanpassa undervis-

ningen till enskilda elevers förutsättningar. Under rubriken ”En likvärdig utbildning” i LPO 

94 (Utbildningsdepartementet 1994) kan man läsa följande: 

 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 



Malin Runering    

8 

 

Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 

språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. 

Att utgå från elevernas tidigare kunskaper och bakgrund markeras alltså som viktigt även i 

styrdokumenten. Även många av de författare som tas upp i arbetet presenterar detta som en 

nödvändig utgångspunkt (se t.ex. Tidblom 1993, Hvenekilde 1991). 

4.2 Kulturella orsaker till svårigheter 
Tidblom (1993:209) framhåller att den svenska skolans undervisning bygger på att alla elever 

har samma referensramar, de svenska. Eftersom andraspråkseleven inte har dessa referens-

ramar kan eleven inte heller på samma sätt förstå hur saker och ting hänger ihop. Läraren 

måste tänka på detta och ta hänsyn till det i undervisningen. Tidblom (1993:209f) menar 

vidare att gedigna kunskaper i det ämne som ska avhandlas gör att eleven kan förstå en hel 

del, även om ordförrådet inte är fullt tillräckligt. Genom goda förkunskaper gynnas läsförstå-

elsen, och eleven förstår och kan skapa mening i det lästa, reflektera kring det och jämföra 

med tidigare kunskaper. Om texten och innehållet däremot är helt nytt för eleven, och dess-

utom orden och begreppen kommer självklart eleven att få problem med förståelsen. Om varje 

ord måste tolkas för sig så går huvudmeningen i texten helt förlorad.  

Svensson, Petersson och Ryding (2008) har undersökt andra- respektive förstaspråkselevers 

genrekunskap. I denna undersökning kommer författarna fram till att andraspråkselever som 

varit i Sverige kort tid faktiskt klarade att bedöma och arbeta med genrer lika bra, och i vissa 

fall även bättre än eleverna med svenska som förstaspråk. Författarna menar att en förklaring 

till detta fenomen kan vara att de elever som kommer senare till Sverige har flera års skolgång 

i hemlandet och på så sätt har befäst sina ämneskunskaper i förstaspråket. Författarna hävdar 

vidare att en orsak till att eleverna som har ett annat modersmål än svenska men är födda i 

landet har sämst resultat på testet, är att de under hela sin uppväxt har talat svenska i skolan 

och ett annat språk i hemmet. De har därför inte fått samma inflöde av svenska som eleverna 

med svenska som förstaspråk. 

Det är även intressant att studera vilken status matematikämnet har i olika kulturer, efter-

som detta kan påverka deras intresse för ämnet och därmed även deras resultat. Undersök-

ningen TIMMS 2007 (Skolverket 2008) påvisar att svenska högstadieelevers matematikkun-

skaper har försämrats under de senaste fyra åren och att många elever anser att de inte har 

någon större nytta av ämnet. Detta kan ställas i relation till den muslimska världens syn på 

matematik som ett ämne med hög status, flera framstående matematiker är från den mus-
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limska delen av världen (Altafi 2005). Skolan i allmänhet och de naturvetenskapliga ämnena i 

synnerhet anser en del invandrade familjer att det är viktigt för att skapa en bra framtid 

(Hvenekilde 1991:7f). Kilborn (1991) påpekar att förförståelsen för matematik kan vara olika 

trots liknande intellektuella förutsättningar. Barn som växer upp i västvärlden lär sig snabbare 

att kvantifiera saker och ägodelar än andra kulturer. I många kulturer ligger erfarenheten till 

grund för uppskattningar av till exempel mått och vikt, vilket inte tas tillvara i den västerländ-

ska skolan. När eleven kommer till skolan är det inte andraspråkselevens egna erfarenheter 

som betonas utan istället skolans värderingar. 

4.3 Strukturella orsaker till svårigheter 
Strukturella skillnader kan finnas mellan elevens modersmål och det svenska språkets sätt att 

uttrycka företeelser och använda terminologi. Elevernas talsystem kan i vissa fall vara helt 

annorlunda än det svenska, vilket skapar stora problem i undervisningen. En del elever kan ha 

siffror som ser ut på ett helt annat sätt än i västvärlden, och en del har motsatt skriv- och 

räkneriktning. Många elever som i sitt hemland har haft lätt för matematik får svårigheter när 

de kommer till Sverige (Hvenekilde 1991:5f). 

Undervisningen som eleverna tidigare har fått kan ha sett ut på ett helt annat sätt än i 

Sverige. Olika länder har ofta olika åsikter om hur matematikundervisningen ska vara upp-

byggd (Hvenekilde 1991:8ff). Beskrivningar av skillnader och analyser av hur dessa skillna-

der skulle kunna påverka elevens matematiska inlärning i Sverige har utförts, Det är under-

sökningar som liknar de som gjorts inom språkinlärning och kontrastiv grammatik. Dessa 

analyser är bra att utgå ifrån, men de kan inte förklara och förutse elevernas problem till fullo 

(Hvenekilde 1991:17). Kunskap om vad andraspråkseleverna har lärt sig i matematik från sina 

hemländer är nödvändig för läraren att ta reda på för att kunna ge dessa elever en målinriktad 

utbildning i ämnet (Hvenekilde 1991:21). 

4.4 Språkliga orsaker till svårigheter 
Rönnberg & Rönnberg hänvisar till Vygotsky som påtalar att för att man ska kunna utveckla 

begrepp inom t.ex. matematiken måste man få möjlighet att använda språket som verktyg för 

sitt tänkande. Man måste också reflektera och kommunicera om begreppen, på ett språk man 

behärskar. Detta gäller i hög grad även för matematiken. Möjligheterna till kommunikation 

försämras genom att man inte helt behärskar det språk undervisningen sker på. Nya begrepp 

som introduceras på ett språk som eleven inte behärskar, gör att eleven måste kämpa med 

dubbla inlärningsmål (Rönnberg & Rönnberg (2001:24). Enligt Hvenekilde (1991:14) är 
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matematiken det ämne där duktiga elever snabbast kan ta till sig undervisningen i det nya lan-

det, eftersom språket i matematik inte kräver fullt lika stort ordförråd i det nya språket som 

andra skolämnen. Många elever satsar på detta ämne, och det anses också av många som ett 

prestigefyllt ämne. Att lyckas i matematik kan ge eleven ett stärkt självförtroende, och i 

förlängningen kan eleven därigenom lyckas bättre också i andra ämnen. Skolverkets rapport 

Lusten att lära – med fokus på matematik (Skolverket 2003) berör hur det är att förstå något 

som länge har varit obegripligt stärker motivationen hos eleven. För att kunna förstå och ta till 

sig ny kunskap måste den nya kunskapen knytas till något redan känt för eleven. För andra 

elever har matematiken mycket liten eller ingen relevans i vardagen. Om eleven inte förstår 

det som den läser så blir det ointressant, då upprätthålls inte heller motivationen och intresset. 

Sambandet mellan god språkbehärskning och matematiskt kunnande hävdas också i arbetet. 

För att kunna utveckla matematiska begrepp krävs alltså att man har god språklig förmåga. 

Liberg (2006:144) skriver att redan i skolår 3 kan man se att antalet genrer som eleverna 

ska behärska och mängden text som de ska ta till sig ökar mycket kraftigt. Detta kan leda till 

en chockartad upplevelse, inte minst för andraspråkseleven. Inte bara i matematiken blir språ-

ket allt mer abstrakt utan också i andra skolämnen. Under de första skolåren har texterna 

främst varit av narrativ art, men från årskurs 3 går nu över till att bli mer abstrakt och infor-

mationstät. Även Viberg (1996:133f) skriver om svårigheten att använda språket som verktyg 

vid kunskapsinhämtning i skolans läsämnen. I många avseenden måste eleven då tillägna sig 

nya språkliga färdigheter i ämnen som till exempel matematik. Han påtalar också det faktum 

att många ord förekommer i ett specifikt ämne utan att för den delen ses som fackord. Under-

sökningar av språket i läromedel visar att många ord som eleverna anser sig kunna används på 

annat sätt inom skolämnena. Ord som t.ex. axel används i matematiken för att beskriva något 

helt annat än den kroppsdel som många elever säkert ser framför sig. Detta diskuteras ytter-

ligare nedan. Viberg påtalar också den stora vinsten med att både ämneslärare, andraspråks-

läraren och modersmålsläraren bildar ett lag vid planering av andraspråkselevernas undervis-

ning i teoretiska ämnen. 

Enligt Rönnberg & Rönnberg (2001:27f) inser de flesta lärare att de ämnesspecifika orden 

kräver förklaringar men tror ofta att de vardagsanknutna ord som ofta används med andra be-

tydelser inom matematiken är självklara. Matematikens register är svårt för elever i allmänhet 

att erövra, och för andraspråkselever i synnerhet. För andraspråkselever innebär detta att de 

måste lära sig svenska, men även att de måste lära sig ett nytt språk, det matematiska, på det 

nya språket. 
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När en andraspråkselev får ett dåligt resultat i matematik skylls detta ofta på individen eller 

på familjens bakgrund. En stor koncentration läggs på vad barnet inte kan, brist, istället på 

vad den kan, tillgång. De åtgärder som sätts in fokuserar då på att förändra barnet och dess 

familj (Rönnberg & Rönnberg 2001:23). Även Axelsson (2004:513) diskuterar denna fråga. 

Hon beskriver två olika programtyper som har använts i USA för att lära andraspråkselever 

engelska, berikande program och stödprogram. De berikande programmen utgår ifrån att 

lägga till något till det som eleverna redan kan och vet, medan det andra snarare vill ordna det 

som ses som ett problem. Forskarna menar att det endast är i det första programmet som den 

nödvändiga kunskapsinhämtningen är möjlig, och det är också där eleverna får den klart 

största kunskapsutvecklingen. 

Rönnberg & Rönnberg (2001:26ff) diskuterar i sin litteraturöversikt kravet på kontextobe-

roende färdigheter i läroböckerna. Med kontextoberoende färdigheter avses sådant som inte är 

knutet till situationen här och nu och som inte har stöd av sammanhanget eller kroppsspråk. 

Det räcker alltså inte med bara språkliga färdigheter. Rönnberg & Rönnberg skriver att det tar 

fem till sju år för en person i ett nytt land under skolåldern att uppnå dessa färdigheter. De så 

kallade benämnda talen, eller lästalen, har en framträdande roll i matematiken. Detta gör att 

eleverna möter två problem. Dels måste de förstå den matematiska uppgiften, dels måste de 

förstå de ord i uppgiften med det benämnda talet. För att kunna lösa sådana uppgifter krävs att 

man har ett kontextreducerat språk, vilket innebär att eleven förstår sådant som är abstrakt och 

som inte är direkt relaterat till elevens vardag.  

5 Resultat 
Nedan kommer jag att gå igenom de tre olika testen. Kapitel 5.1 redovisar samtliga elevers 

resultat i de olika testen som följs av en kort diskussion om generella skillnader och likheter 

mellan olika grupper och elever. Efter detta följer kapitel 5.2 där de tre deltesten tas upp och 

diskuteras var för sig. 

5.1 Presentation av elevernas resultat 

Testresultaten skiljer sig mellan de två grupperna L1 och L2. Resultatet visar en tydlig trend 

hos L1-eleverna, nämligen att testresultaten i större utsträckning följs åt hos dessa elever än 

hos L2-eleverna. Om de har ett bra resultat på test 1, så har de det i de flesta fall även på test 2 

och 3. Detta innebär att L1-elevernas kunskaper är likartade i de tre testerna, vilket indikerar 

att deras ord och begreppsförståelse korrelerar. Detta kan emellertid inte sägas om andra-
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språkseleverna, där resultatet i flera fall skiljer sig väsentligt åt i de olika testen. Flera av L2-

eleverna är bäst på test 3, följt av test 2, medan det i de flesta av fallen är i test 1 som L2-

eleverna har sämst resultat. Detta stämmer inte med L1-elevernas resultatbild. De har istället 

bättre resultat i test 1. 

De elever som jag undersöker nedan är Ali (L2.1.2), Merdan (L2.1.3), Aline (L2.1.5) och 

Karim (L2.1.8), vilka samtliga ingår i gruppen L2.1. Det vill säga de elever som är födda i 

Sverige men har föräldrar födda i ett annat land. Dessa fyra elever fick sämst resultat på testet 

i ordförståelsen och lästalen men ett bra resultat på uppgiften med de numeriska talen. Detta 

visar tydligt att dessa fyra andraspråkselever har svårt att förstå innehållet i lästalen, trots att 

de är relativt duktiga i matematik. Då man jämför dessa elevers resultat med eleverna med 

svenska som modersmål så ser vi att staplarna ligger närmare varandra hos dessa elever. I 

flera fall är resultatet i det numeriska testet sämre än i test 1 för de svenskfödda eleverna (Sv3, 

Sv8, Sv9 och Sv10), vilket det enbart är hos en av L2 eleverna (Ar). 

Mustafa (L2.1.1) och Melissa (L2.1.6), födda i Sverige med föräldrar födda i annat land och 

Ku, som är utlandsfödd, har visat sig ha ett sämre resultat på lästalen och ordkunskapen (test 1 

och 2) där resultatet korrelerar, men ett bättre resultat på det numeriska testet (test 3). Det 

ligger nära till hands att tro att dessa elever besitter ett matematiskt kunnande, men begränsas 

av språket. 

Av ovan diskuterade resultat kan man dra slutsatsen att de andraspråkselever som har ett 

sämre matematiskt kunnande får det ännu svårare med de benämnda talen, främst då eleverna 

i L2.1-gruppen, andraspråkseleverna födda i Sverige. Men L2.2-gruppen, utlandsfödda 

andraspråkselever, har ett bättre resultat än både L2.1, svenskfödda andraspråkselever, och 

L1, svenska som förstaspråkselever, på såväl lästalen som ordförståelsen, och ett liknande 

resultat för de numeriska talen.  

5.2 Resultat av de enskilda testen 

5.2.1 Generella jämförelser mellan testen 

I nedanstående diagram kan man se resultatet i de olika testen. Här ser man också skillnaderna 

mellan L1- och L2-eleverna som diskuterats ovan. 
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Diagram 2. Procentuell andel rätt svar på de tre testen i grupperna L1 och L2 (medelvärde) 

L1 eleverna har ett högre procentuellt medeltal på lästalen (test 1). Detta stämmer väl med 

vad som tidigare forskning har kommit fram till, nämligen att det är svårare för L2-eleverna 

att läsa sig till hur de ska lösa ett benämnt tal. Vidare kan vi även se att test 2 ger ett bättre 

resultat hos L1-eleverna än hos L2-eleverna, även om skillnaden inte är stor. Märk väl att L2-

eleverna har ett bättre resultat på den matematiska delen, jämfört med L1-eleverna. Detta talar 

för att L2-eleverna har högre matematisk kompetens än L1-eleverna men att språket sätter 

hinder för dem. Det är främst i de benämnda talen skillnaden visar sig, men även i ordkun-

skapen. 

I Diagram 3 nedan är L2-eleverna separerade i två grupper; L2.1 (utlandsfödda andra-

språkselever respektive L2.2 (utlandsfödda andraspråkselever) för att påvisa skillnader mellan 

dessa två grupper. 
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Diagram 3. Procentuell andel rätt svar i de tre testen hos L1, L2.1 och L2.2 (medelvärde) 
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Diagrammet visar att kompetensen i den numeriska delen (test 3) är ungefär lika i de tre 

grupperna. De stora skillnaderna visar sig istället i test 1, lästalen. Här har L2.2- och L1-grup-

pen ett bättre resultat än L2.1 (de utlandsfödda andraspråkseleverna). Nedan kommer de olika 

testen att analyseras var för sig. 

5.2.2 Test 1: Lästal 

I detta avsnitt kommer resultaten av lästalstestet att redovisas, som var det första testet och 

bestod av 11 lästal och en räknesaga som eleverna själva skulle skriva. Elevernas resultat på 

det numeriska testet av räknesagan presenteras i 5.2.5 nedan. Sammantaget i detta test kunde 

eleverna få maximalt 12 poäng, vilket motsvarar 100 % i Diagram 3 ovan. 

Skillnaden i detta test är det som främst skiljer ut sig i undersökningen. Eleverna i L2.1-

gruppen fick det lägsta medelvärdet, endast 48,2 % rätt svar, att jämföras med L2.2-gruppen 

som fick det högsta medelvärdet, 69,6 %. L1-gruppen låg något under L2.2-gruppen med ett 

medelvärde på 68,9 %. 

Diagram 4 nedan redovisar hur eleverna har klarat de enskilda uppgifterna i test 1. Dia-

grammet visar att de tal som de flesta L2-eleverna har missat är uppgift 10 och 11, där uppgift 

10 testade elevernas förståelse av orden utgör, ange och avrundat till. Uppgiften är relativt 

faktaspäckad, liksom uppgift 11 som också är en något mer omfattande uppgift som innehöll 

fler ord. Här testas elevernas förmåga att förstå ord som enkel biljett och motsatt riktning. 

Uppgifterna i sin helhet finns i bilaga 1. 
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L2.1 63% 50% 25% 88% 75% 38% 50% 100% 63% 50% 38% 0% 0% 38%

L2.2 75% 50% 50% 100%100% 50% 50% 100%100%100% 75% 25% 25% 75%
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Diagram 4. Procentuell andel rätt svar i de olika uppgifterna i lästalen (test 1) hos L1, 

L2.1 och L2.2 (medelvärde) 
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De två uppgifterna ovan hade endast en av L2-eleverna svarat korrekt på (Sp i gruppen 

L2.2, dvs. de utlandsfödda eleverna). L1-elevernas svar på samma frågor uppvisar ett något 

bättre resultat på uppgift 10, men ingen av L1-eleverna hade svarat rätt på uppgift 11. På elev-

ernas uträkningar ser vi att samtliga elever som hade misslyckats med uppgift 11 hade gjort 

samma misstag, nämligen att dra bort en bussresa för mycket. Båda uppgifterna är relativt 

texttäta med mycket information och flera olika variabler att ta hänsyn till, vilket skapar pro-

blem för många av L2-eleverna, och även för L1-eleverna.  

Uppgift 2 och 3 hade sex respektive fyra L2-elever svarat korrekt på. Bland L1-eleverna 

hade elva respektive nio elever svarat korrekt på uppgift samma uppgifter. Här kan man alltså 

se en relativt stor skillnad i poäng på dessa två uppgifter. Uppgift 2 testade uttrycket var 

tionde, och eleven kan förstå kontexten i uppgiften, även om de inte förstår uttrycket. Uppgift 

3 testar om eleverna förstår orden inklusive, moms och privatperson. 

Uttrycket var tionde tycks vara svårt för eleverna att förstå, och i uppgift 3 är ordet inklu-

sive uppenbarligen svårt för flera L2-elever. Sammantaget visar jämförelser mellan grupperna 

på skillnader som är relevanta i ett L2-perspektiv.  

I Diagram 4 ser man också ett anmärkningsvärt resultat, nämligen att L2.2 (de utlandsfödda 

andraspråkseleverna) faktiskt får lika bra eller bättre resultat på många av uppgifterna jämfört 

med L1-gruppen. Detta resultat kommer att diskuteras i resultatdiskussionen. 

5.2.3 Test 2: Ordkunskap 

Detta test består i att eleverna ska försöka ge en förklaring på ord som finns med i lästestet 

(test 1). Nedan redovisas resultatet på ordkunskapstestet. Maxpoäng på testet är 14, vilket 

alltså motsvarar 100 % i diagrammet nedan. 
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Test 2 78,9% 72,4%
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Diagram 5. Procentuell andel rätt svar i test 2 hos L1 och L2 (medelvärde) 

I ordkunskapstestet är skillnaden mellan L1- och L2-gruppen ca 6 %. Jag kommer att redovisa 

elevresultatet i de tre grupperna, L1, L2.1 och L2.2. Resultatet av detta ser man i diagrammet 

nedan. 
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Diagram 6. Procentuell andel rätt svar i test 2 hos L1, L2.1 och L2.2 (medelvärde) 

Även i ordkunskapen visar sig alltså gruppen L2.2 få bättre resultat än L1-gruppen. L.2.1-

gruppen uppvisar däremot ett sämre resultat än båda de andra grupperna.  

Nedan ser vi resultatet på de enskilda uppgifterna uppdelat på de olika grupperna L1, L2.1 

och L2.2. Samtliga uppgifter återfinns i Bilaga 2. 
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L2.1 87,5 50,0 0,0% 87,5 12,5 100, 87,5 87,5 87,5 62,5 100, 100, 25,0
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Diagram 7. Procentuell andel rätt svar i de olika uppgifterna i test 2 hos L1, L2.1 och L2.2 

(medelvärde) 

Här kan man dra slutsatsen att L1-elever och L2-elever har problem med samma uppgifter, 

men att det är något fler L2-elever som har svarat fel på uppgifterna. De ord som har visat sig 

svårast för båda grupperna är likformiga (uppgift 3) och motsatt (uppgift 5). 

Ordet likformiga verkar skapa problem hos L1- och L2-eleverna även i test 1, där samtliga 

grupper fick 50 % rätt svar. Detta är alltså ett ord som är svårt för samtliga elever även i sitt 

sammanhang. 

I L2-gruppen har även ordet förening (uppgift 2) och var tionde (uppgift 10) resulterat i 

flera felaktiga svar; var tionde skapade också problem i test 1.  

Även uppgift 14 har skapat stora svårigheter för L2.1-gruppen (25 % svarade korrekt). L2.2 

och L1 har däremot klarat uppgiften relativt bra (75 % korrekta svar). Denna uppgift ser ut 

som följer: 

Förklara med egna ord (eller rita): 

1. På x-axeln kan man läsa av tiden. 

 

5.2.4 Test 3: Numeriska räkneuppgifter 

Detta sista test består av 1 a–e och 2 a–f. Eleverna kunde få maximalt 11 poäng. Detta test är 

det enda där L2-eleverna som grupp (L2.1 och L2.2) har ett bättre resultat än L1-eleverna, 

även om skillnaderna är marginella, vilket man kan se i diagram 8. 
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Diagram 8. Procentuell andel rätt svar i test 3 hos L1, L2.1 och L2.2 (medelvärde) 

Diagrammet nedan visar resultatet för de enskilda uppgifterna i testet. 
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L1 100, 33,3 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 8,3%
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Diagram 9. Procentuell andel rätt svar på de olika uppgifterna i test 3 hos L1, L2.1 och L2.2 

(medelvärde) 

För både L1 och L2-gruppen har uppgift 1b och 2f gett många fel svar. Dessa uppgifter såg ut 

som följer:  

1b. 20*3 + 150 + 30*50,   2f. 9000+8000+10000+11000+9000/5 

Anledningen till ovanstående räknefel är troligen att de har gjort fel i räkneordningen. 

Emellertid är det så att fler L1-elever än L2-elever har svarat fel på båda dessa uppgifter. På 

de övriga uppgifterna har elevgrupperna liknande resultat.  
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5.2.5 Räknesagan 

Räknesagan tas här upp under en egen rubrik, eftersom den skiljer sig från de övriga lästals-

uppgifterna. I bilagorna återfinns den under test 1. 

Eleverna fick i uppgift att utifrån talet 9 – 7 + 3 skiva ett eget lästal. Denna uppgift har 

orsakat stort poängbortfall för L2-eleverna. Eleverna ska här vända på begreppen och själva 

skriva en räknehändelse utifrån ett numeriskt tal. Tre av de fyra eleverna (75 %) i L2.2-

gruppen fick poäng för uppgiften, men enbart två (25 %) av de åtta eleverna i L2.1-gruppen. 

Nedan redovisar jag samtliga L2-elevers svar på uppgiften. Eleverna kunde få 1 poäng på 

uppgiften. Flera av eleverna har inte svarat alls. Två av eleverna har enbart räknat ut uppgiften 

och svarat numeriskt, vilket inte gav något poäng. 

 

L2.2 

Ar: En kille har nio kulor och tappar 7 st, sen på väg hem hittar han 3 st. Hur mycket har han då? (1p) 

So: Jag hade 9 kulor, men tappade bort 7. På min födelsedag fick jag 3 nya kulor som present. Hur många kulor 
har jag nu sammanlagt? (1 p) 

Sp: Nio äpple finns i en kartong, 7 säljs och 3 köps. Hur många äpplen finns nu i kartongen? (1 p) 

Ku: –  

I den här gruppen har eleverna förstått uppgiften och utfört det på ett bra sätt, förutom Ku, som har valt att inte 
besvara uppgiften. 

L2.1 

ALI: Svar 5 (0 p) 

MUSTAFA: 9–7+3=5 (0 p) 

KARIM: Det flög nio fåglar, sedan sköts sju stycken, sedan fick den ena fågeln tre ungar. Hur många fåglar var 
de nu? (1p) 

MERDAN: –  

AHMED: Hur mycket blir det kvar av dina pengar om du har 9 kr och tar bort 7 kr men sedan lägger tillbaks 3 
kr. (1 p) 

ALINE: Det var 9 äpplen på ett träd, 7 st var ruttna och ramla ner. 10 minuter efter kom tre nya äpplen från 
trädet. Svar: 5 st. (1 p) 

MELISSA: – (0 p) 

FATIMA: Svar 5 (0 p) 

I den här gruppen är det tre elever som har missförstått uppgiften (Ali, Fatima och Mustafa) 

och två som inte har besvarat den alls (Merdan och Melissa). Det är alltså enbart tre elever av 

de åtta svenskfödda andraspråkseleverna som har svarat korrekt på frågan. 

Nedan presenteras utfallet på uppgiften indelat på de olika grupperna L1, L2.1 och L2.2. 
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Diagram 10. Uppgift 13 (räknesagan), procentuell andel rätt svar indelat på grupperna L1, 

L2.1 och L2.2 (medelvärde) 

 

I diagram 10 blir resultatet tydligt. L1-eleverna har det högsta medelvärdet på uppgiften  

(83 %). Därefter kommer L2.2-gruppen med 75 %. L2.1-gruppen har färre korrekta lösningar, 

endast 35 % fick rätt på denna uppgift. 

6 Resultatdiskussion 
Det mest intressanta resultatet i den här undersökningen är att de utlandsfödda andraspråks-

eleverna (L2.2) är de som fick de bästa resultaten både i det numeriska och i ordkunskaps-

testet, medan de svenskfödda andraspråkseleverna (L2.1), var den grupp som fick de sämsta 

resultaten i samma test. 

I OECD:s rapport (Skolverket 2003) påpekas att nyanlända elever oftast är starkt motive-

rade att studera just matematik. Även i artikeln Tvåspråkig matematikundervisning (2007) 

skriver Norén att många andraspråkselever och deras föräldrar uppfattar matematik som ett 

högstatusämne. Att eleven är född i ett annat land, där matematiken tillmäts stor betydelse, 

kan skapa än större motivation. Detta kan kanske förklara att resultatet för de utlandsfödda 

andraspråkseleverna är bättre än för de svenskfödda. För att relatera detta till de resultaten på 

testen som jag har fått fram visar att L2.2 (de utlandsfödda andraspråkseleverna) har det bästa 

resultatet i både test 1 och 2, och lika bra som L2.1 (de svenskfödda andraspråkseleverna) i 

test 3. Ur det sammanlagda resultatet av de test 1 och test 2 framgår att de ligger högre än L1 

gruppen (elever med svenska som förstaspråk), och betydligt högre än L2.1 gruppen.  
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Svensson, Petersson och Rydings (2008) undersökning av andra- och förstaspråkselevers 

genrekunskap visar att andraspråkselever som varit i Sverige kort tid faktiskt klarade att be-

döma och arbeta med genrer lika bra, och i vissa fall även bättre än eleverna med svenska som 

förstaspråk. Författarna menar att en förklaring till detta kan vara att de elever som kommer 

senare till Sverige har flera års skolgång i hemlandet och på så sätt har befäst sina kunskaper i 

förstaspråket. Författarna hävdar vidare att en orsak till att eleverna som har ett annat moders-

mål än svenska – men är födda i landet – har sämst resultat på testet är att de under hela sin 

uppväxt har talat svenska i skolan och ett annat språk i hemmet. De har därför inte fått samma 

inflöde av svenska som eleverna med svenska som förstaspråk. Denna uppfattning stämmer 

väl med resultatet från denna undersökning. Hvenekilde (1991:14) skriver om att det ofta inte 

hjälper att eleverna är födda i Sverige, de har trots detta problem att klara språket i matematik-

uppgifterna. Det är något som vi också ser i denna undersökning. Eleverna med svenska som 

andraspråk fick lägre medelresultat än eleverna med svenska som förstaspråk i lästalstestet 

(test 1) och i ordkunskapstestet (test 2). 

Enligt undersökningen TIMMS (Skolverket 2008) har svenska högstadieelevers matematik-

resultat drastiskt försämrats under de senaste fyra åren, vilket också har visat sig i under-

sökningen då L2-eleverna som grupp fick ett högre medelvärde på den matematiska delen än 

L1-eleverna men ett lägre resultat på de tre testen sammanlagt. Detta faktum indikerar att 

många av andraspråkseleverna har ett stort matematiskt kunnande, men att de kommer till 

korta på grund av sina svårigheter med språket. Många elever med svenska som förstaspråk 

har också svårigheter med matematikens språk, vilket påvisas av bland annat Svensson 

(2002). I hennes undersökning har elevernas läsförståelse och resultat i matematik visat sig 

korrelera i mycket hög grad. Detta kan också förklara det sämre resultatet hos förstaspråks-

eleverna som vi ser i undersökningen. Även andraspråkseleverna kan ha lässvårigheter förut-

om sina problem med andraspråket, vilket skulle kunna skapa än mer problem för dem.  

Min undersökning gav inget stort utslag på ordkunskapstestet, men den visar ändå på vissa 

skillnader i kunskapsnivå mellan L1- och L2-grupperna. Min slutsats blir därför att L2- elev-

erna begränsas av sitt ordförråd. De förstår det matematiska språket, men då de ska lösa en 

textbaserad uppgift blir språket begränsande. Rönnberg & Rönnberg (2001:24) diskuterar 

svårigheterna att förstå nya matematiska begrepp i ett språk som man inte till fullo behärskar, 

vilket också kan vara en orsak till andraspråkselevernas sämre resultat i detta test. Som lärare 

för andraspråkselever i matematik är det avgörande att diskutera begreppen och se till att 

eleverna verkligen förstår innebörden av dem. 
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Detta konstaterar även Svensson (2004), som i artikeln Matematiksvårigheter hos gymnasi-

ster med annat modersmål än svenska, skriver att andraspråkseleverna inte alls gynnas av en 

stor textmängd i benämnda tal, utan istället får svårt att urskilja vad som är väsentligt i fakta-

massan. Samma resultat visar sig i denna undersökning. Svensson betonar också att elever 

med svenska som andraspråk inte kan förstå vad som är viktigt eller inte i ett tal, och ord som 

tunnor, vedstaplar och så vidare, som ofta används i benämnda tal, försvårar för dem just för 

att de inte kan avgöra om det är viktigt för lösningen av uppgiften eller inte. 

Svensson, Petersson och Ryding (2008) påtalar att elever födda i annat land inte behöver ha 

svårare än elever födda i Sverige att se genrer i texter, vilket delvis också kan vara orsaken till 

de utlandsfödda andrapråkselevernas goda resultat. 

Jag vill påpeka att det på grund av det begränsade antalet informanter inte går generella 

slutsatser av resultatet som framkommer av testet. Dessutom har testet brister genom att det är 

utfört på enbart en skola och i en grupp. Däremot kan resultatet indikera att L1- och L2-inlära-

res svårigheter med matematik kan kopplas till deras språkförståelse och ordkunskap. 

7 Avslutning 
Det har varit lärorikt och intressant att genomföra denna uppgift och att studera forskare och 

författare inom området. Det råder inga tvivel om att den svenska skolan måste förändra sin 

attityd gentemot andraspråksinlärarna och öka stödet för dem i den svenska skolan, vilket 

också framförs i läroplanen (LPO 94). Det finns en rad anledningar till att andraspråkselever-

na i den svenska skolan inte klarar de nationella målen. Därför är det dags att lärare på skolor 

och i olika ämnen börjar samarbeta för att skapa förutsättningar för en förändring för dessa 

elever. Matematikämnet har hög status hos många andraspråkselever, och kan de klara sig 

med bra resultat i ämnet kan detta även ge effekt i andra ämnen. Eftersom jag enbart har testat 

några få elever kan jag inte dra långtgående generella slutsatser av studien, men den indikerar 

ändå att andraspråkselever i matematikundervisningen begränsas av brister i undervisnings-

språket. 

Det skulle vara relevant att undersöka skillnaderna mellan elever födda i Sverige, och de 

som är födda i ett annat land i ett större material, för att kunna avgöra om man får samma 

resultat som i den föreliggande studien. I en sådan studie kunde man förhoppningsvis även 

finna förklaringar till varför resultaten blir som de blir och vilka faktor som eventuellt 

inverkar på dem.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Test 1 

Lös alla uppgifter på separat papper. Skriv ditt namn på alla papper du lämnar in. 

Du ska inte be om hjälp, utan arbeta helt själv. Du får gärna använda miniräknare. 

 

 

 

Namn: _________________________________________ 

 

I vilket land är du född? 

______________________________________________________ 

Om du är född utomlands, hur gammal var du när du kom till Sverige? 

____________________________ 

Vilket/vilka är ditt/dina modersmål? 

_________________________________________ 

Hur många år har du gått i svensk skola? 

____________________________ 
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1. Pelle och Nisse tävlar om vem som kan fylla upp mest vatten i en hink på kortast 

tid. 

Vilka enheter kan man läsa av på y-axeln respektive x-axeln på bilden nedan? 

 

 dl. 

 

 

 Nisse: 

 min.                Pelle:  

  

 

2. En klass på Centralskolan har samlat in pengar till en klassfest. Klassen ska 

beställa 28 pizzor till festen. Varje pizza kostar 35 kr. Var tionde pizza får de 

gratis. Hur mycket kostar då pizzorna till klassen? 

 

3. När man har företag får man handla utan att betala moms. Om du som företag får 

betala 70000 kr för en bil, hur mycket får då en privatperson betala för samma bil, 

inklusive moms 25 %? 

 

4. Om 30 fångar släpps från ett fullbelagt fängelse som rymmer 300, hur många finns 

då kvar? 

 

5. Utanför ett hus står en skylt om att fastigheten är till salu för 500 000. En man 

kommer passerande och bestämmer sig för att titta in. Han träffar ägaren och 

lyckas sänka priset med 15 %.  

 

a. Vad får han betala för huset? 

 

b. Priset steg sedan med 50 % över tre år. Vad är huset värt då? 

 

6. En likformig triangel har längden 5 cm och höjden 5 cm. Räkna ut arean. 

 

 

7. Klockan 06.48 startar ett tåg från Sundsvall mot Stockholm. 14.48 stannar tåget på 

centralstationen i Stockholm. Hur länge varade resan? 
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8. Hur mycket är en kvarts andel av: 

a. 4 liter  b. 1 liter 

 

 

9. Linda arbetar deltid i en klädbutik. Hennes månadslön varierar ganska kraftigt 

beroende på hur mycket hon jobbar, Ett år var Lindas månadslöner så här stora 

under årets första fem månader: 9285 kr, 7975 kr, 9945 kr, 10785 kr och 8765 kr. 

Beräkna hur stor genomsnittslönen var för Linda under dessa månader. Avrunda 

till närmaste hundratal. 

 

10. Anders, Gunilla, Astrid, Pelle, Tor, Peter, Maria, Katarina och Yvonne ska ha en 

fest tillsammans för att fira Anders födelsedag. Till festen handlar de mat för 350 

kr och tårta för 200 kr. Maria har köpt en present till Anders för 400 kr från dem 

alla. 

 

Hur stor del av den totala summan utgör kostnaden för presenten? Ange svaret 

avrundat till hela procent. 

 

11. Du ska utföra ett arbete åt en firma. Du kommer att få 6 000 kr för arbetet, men du 

måste stå för transportkostnaden själv. Du tar bussen två gånger till firman. En 

enkel biljett på bussen kostar 20 kr. Sen måste du ta taxi i motsatt riktning vid ett 

tillfälle, det kostar 150 kr. Du märker efter en vecka att du behöver extra hjälp, så 

du ringer en kompis som ska hjälpa till. Kompisen jobbar i 30 timmar och får 50 kr 

i timmen. När du är klar med arbetet får du dina 6000 kr. Hur mycket har du kvar 

när alla utgifter är betalda? 

 

 

12. Skriv en räknesaga till uppgiften 9 – 7 + 3. 

 

TACK FÖR HJÄLPEN!  

Malin
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Bilaga 2 

Test 2  

 

Namn: ..............................................................................................................  

 

Ringa in det svar som du bäst tycker beskriver ordet i fetstil. 

 

1. Hur stor är volymen på burken?  storlek 

     bredd 

     rymd 

 

2. Kolväte är en kemisk förening  sammansättning 

     sammankomst 

     samling 

 

3. Trianglarna var likformiga   Två av sidorna lika långa 

     Alla vinklar lika stora 

     De hade lika form  

 

4. Det kostade en kvarts procent mer.  15 minuter 

     en fjärdedel 

     hälften 

 

5. Han åkte åt motsatt håll.   mittemot 

     tvärtom 

     omvänt 
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6. Hur många dagar varade kriget?  pågick 

     fortsatte 

     avslutade 

 

7. Fängelset rymmer 75 fångar.  springa iväg 

     får plats 

     har 

 

8. Räkna ut priset inklusive moms.  utan 

     med 

     sammanlagt 

  

9. Summan utgör hälften av det totala antalet. bestå av 

     ge ut 

     utan 

 

10. Var tionde pizza är gratis.   varje 

     en av tio 

     tio stycken 

 

11. Markens värde steg med 200 000 kr.  minskade 

     ökade 

     ändrades 
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12. Avrunda talet till närmaste hundratal  lägg till 

     ta bort 

     jämna till 

 

Förklara med egna ord (eller rita): 

13. På x-axeln kan man läsa av tiden.  

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

.......................................................................................................................................  
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Bilaga 3 

Test 3 

 

Skriv samtliga svar på separat papper. 

1. Räkna ut talen nedan: 

a. a. 950/9 

b. b. 20*3 + 150 + 30*50 

c. c. 28*35 – 3 

d. d. 5*5 / 2 

e. e. 1/4 

 

2. Beräkna: 

a. 70 000 * 1,25 

b.  87 * 20 

c. 300 – 30 

d. 500 000 * 0,85 

e. 425 000 * 1,5 

f. 9000+8000+10000+11000+9000/5 


