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       Svenska som andraspråk och matematik  
       -en studie av framgångsfaktorer och svårigheter i matematik ur ett elevperspektiv 
 
       Swedish as a second language and Matematic 
       -a study of success factors and difficulties in Mathematics from a student perspective 

 

                                       Abstrakt 

 
Denna studie fokuserar på kopplingen mellan svenska som 
andraspråk och matematik. Studien hade som syfte att identifiera 
språkliga faktorer i matematikuppgifter som kan hindra elever med 
svenska som andraspråk att få förståelse för matematiken. Studien 
omfattade sex elever i årskurserna sju till nio. Eleverna räknade 
fem matematikuppgifter med varierande mängd text och fick under 
tiden förklara hur de tänkte när de räknade. Intervjuer gjordes med 
eleverna om vad de upplever som svårigheter med 
matematikundervisningen och vad de tror kunde hjälpa dem att få 
förståelse i matematik. Resultatet visade på att det framförallt är 
språket i matematiken som utgör hinder för elevernas framgångar. 
Engagerade lärare, små grupper och muntlig kommunikation ser 
eleverna som framgångsfaktorer. 
 

Nyckelord 
svenska som andraspråk, matematik, etnomatematik, språkliga 
fallgropar 
 

Abstract 
 
This study were focused on the relation between Swedish as a 
second language and mathematics. The aim of the study was to 
identify linguistic factors in Mathematic tasks that can be a barrier 
for students with Swedish as a second language to understand 
Mathematics. The study included six students in grades seven to 
nine. The students had to solve five mathematic tasks with a 
different varying of text. During the study the students had to 
explain their logical thinking. Interviews were made by the students 
about what they perceive as difficulties in math instruction and 
teaching Mathematics. The students expressed ideas about what 
could help them in understanding of Mathematic solutions. The 
result showed that the language of Mathematics is the main 
problem for students to succeed in Mathematic understanding. 
Enthusiastic teachers, small groups and verbal communication are 
factors that the students seen as successful.  
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Swedish as a second language, Mathematics, Etnomathematics, 
language factors 
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1 Inledning 
 
För att få tillgång till matematikens fantastiska värld, krävs en god tillgång till det 

svenska språket (Gibbons, 2009; Myndigheten för skolutveckling, 2008). Så fort vi 

hamnar utanför rena rutinfärdigheter behövs förståelse dels för matematiska begrepp 

men också en ren språkförståelse. Svenska elever presterade på den senaste TIMSS 

studien under genomsnittet vid jämförelse med länder inom EU och OECD. Ser man till 

elever med utländsk bakgrund så pekar resultaten på att en stor del av de eleverna 

saknar grunderna i matematik (Skolverket, 2012a).  

 

Att resultaten i matematik har sjunkit under senare år har myndigheter uppmärksammat.  

Flera matematiksatsningar har genomförts med Skolverket som huvudman. Fokus på 

satsningarna har legat på det rent matematiska och mycket lite på hur matematiken 

presenteras eller vilket språk som används i klassrummet. 

 

 I den svenska skolan idag har ungefär en femtedel av eleverna utländsk bakgrund 

(Skolverket, 2011b). Många av dessa elever har inte en chans att lyckas om inte ämnet 

presenteras på ett begripligt sätt. Traditionellt sett är matematik ett ämne med hög 

status, vilket gör att elever än mer känner ett misslyckande om de inte klarar att uppfylla 

kunskapskraven för åtminstone ett godkänt betyg. För att få inträde till gymnasieskolans 

nationella program krävs ett godkänt betyg i bland annat matematik vilket gör pressen 

och stressen stor för elever som kämpar med sin matematik under de sista åren i 

grundskolan. Många elever klarar uppgifter utan text men så fort det kommer in text i en 

uppgift så blir det svårt. Som lärare är det lätt att då börja förklara det rent matematiska 

eftersom det är där man tror att det brister. Sällan hörs att eleven inte förstår språket 

eller att eleven skulle behöva språkstöd i matematik (Elmeroth, 2008).  

 

Att mycket återstår att göra för att ge elever med svenska som andraspråk samma chans 

att lyckas i matematik som elever med svenska som modersmål är helt klart 

(Skolverket, 2012a). En sak är att stärka modersmålets betydelse och se det som en 

resurs. Eleverna måste få känna att de är en tillgång, att de är lika betydelsefulla. 

Dessutom behöver den matematiska begreppsbildningen sättas i centrum så eleverna får 

en ordentlig, stadig plattform att utgå ifrån.    
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Vad har då allt detta med specialpedagogik att göra? Många av eleverna med svenska 

som andraspråk ”hamnar” på speciallärarens bord då de inte klarar kunskapskraven i 

matematik. Att då som speciallärare ha kunskap om hur det går att koppla språk och 

matematik och också vilka stötestenar som kan finnas i den matematiska kontexten är 

en nödvändighet för att kunna hjälpa eleverna att utvecklas. Under senare år har fler och 

fler elever med svenska som andraspråk kommit till mitt klassrum och bett om hjälp 

med främst matematik och naturvetenskap. Många av dem har uttryckt att ”jag begriper 

inte vad dom är ute efter” och syftar då på lärobokens författare. Detta har gjort att jag 

börjat uppmärksamma sambandet mellan matematik och språk på ett helt nytt sätt. En 

nyfikenhet har väckts för att försöka förstå hur språket kan lyftas fram och synliggöras i 

den matematiska kontexten. Målet är att kunna hjälpa eleverna att utvecklas och 

använda sin potential för matematik. 
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2 Syfte 
Syftet med arbetet är att identifiera språkliga faktorer i matematikuppgifter som kan 

utgöra hinder för elever med svenska som andraspråk att nå förståelse i matematik. 

Dessutom att få kännedom om vad eleverna anser påverkar deras utveckling i 

matematik. 

 

2.1 Frågeställningar 
 

• Vilka språkliga svårigheter framträder hos eleverna med svenska som 

andraspråk när de löser de angivna uppgifterna? 

• Vilka svårigheter lyfter eleverna med matematikundervisningen? 

• Vad tror eleverna kan hjälpa dem att förstå matematiken? 

 
2.2 Bärande begrepp 
 
I arbetet har jag valt att benämna eleverna som elever med svenska som andraspråk 

respektive elever med utländsk bakgrund. Med elever med svenska som andraspråk 

menas elever som har ett annat modersmål än svenska i sin hemmiljö. Eleverna kan vara 

två eller flerspråkiga. Att jag valt denna benämning syftar till arbetets innehåll där 

kopplingen mellan matematik och språk är fokus. För elever med utländsk bakgrund 

används Skolverkets definition att utländsk bakgrund innebär att eleven själv är född 

utomlands eller om eleven är född i Sverige så är att båda föräldrarna födda utomlands 

(Skolverket, 1999). 
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3 Teori 
I följande teoriavsnitt kommer aktuell forskning inom området språk och matematik ur 

ett svenska som andraspråks perspektiv belysas. Början handlar om samhället och 

skolan och dess syn genom tiderna på elever med utländsk bakgrund och hur det ser ut i 

dagens skola.  Nästa avsnitt handlar om läraren och dennes roll för en god lärmiljö. 

Vidare belyses vilka språkliga fallgropar som kan hindra den matematiska inlärningen 

och slutligen handlar sista delen om olika sätt att kunna stimulera elever med svenska 

som andraspråk till att utvecklas i matematik. 

 

3.1 Skolan som lärmiljö för elever med svenska som andraspråk 
 

I inledningen av Lgr 11 står att ”varje elev har rätt att utvecklas, känna växandets glädje 

och få erfara den tillfredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna 

svårigheter” (Skolverket, 2011a, sid 10). Nedanstående text visar några exempel på hur 

lärmiljön och synen på elever med utländsk bakgrund förändrats över tid i den svenska 

skolan. 

 

3.1.1 Kunskapssyn 
 

Svensk skola har under lång tid tagit emot barn med annat modersmål än svenska. Det 

är inget nytt fenomen utan flerspråkiga klassrum har funnits sedan länge (Wedin, 2011). 

Elever som kommer till den svenska skolan har vitt skilda erfarenheter. Det innebär att 

skolan och den enskilde läraren måste utgå från den plats och den verklighet där eleven 

befinner sig. Undervisningen måste starta i det som eleven redan vet (a.a). För att kunna 

möta varje elev på den nivå den befinner sig måste skolan vara anpassningsbar och ge 

språklig handledning både som koncentrerad språkundervisning och genom 

ämnesundervisning med inkluderad språkutveckling (Lindberg, 2006).  

 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning av matematikundervisningen visar att en stor del 

av tiden i klassrummet går åt till enskilt tyst räknande, ofta i en lärobok. Vidare 

konstateras att lite har hänt med utvecklandet av undervisningen trots att tidigare 

rapporter just visat på brister av varierad undervisning och en fokus på 

procedurinlärning ofta knuten till en lärobok (Skolinspektionen, 2009). Denna typ av 
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lärande kallas direktlärande och innebär att eleven tyst inhämtar kunskap själv 

(Partanen, 2007). 

 

Säljö (2000) beskriver människan ur ett sociokulturellt perspektiv där hon är en del i en 

helhet. Med uttrycket sociokulturellt perspektiv menas att för att förstå hur någon kan 

utvecklas, hur lärande går till eller hur samspel verkar så måste man starta i det sociala 

och kulturella sammanhang människan befinner sig i och också anse att det är viktigt 

(Nilholm, 2007).  Människan eller om man så vill eleven utvecklas inte huvudsakligen 

av det egna förhållandet till omvärlden utan utvecklingen sker i interaktion med andra.  

 

Vygotskij talade om att alla människor använder verktyg för att kunna utvecklas 

(Partanen, 2007). Han delade upp verktygen i yttre och inre, där de yttre är de som finns 

runt omkring en elev till exempel utrustningen i klassrummet och läroböcker. De inre 

verktygen är bland annat språk, minne och tänkande. Vidare införde Vygotskij 

begreppet internalisering som innebär att en elev först använder de yttre verktygen i ett 

socialt samspel och därefter vänds lärprocessen inåt och de inre verktygen tas i bruk. 

När lärandet sker utvecklas de inre verktygen. Detta sätt att lära sig kallas för väglett 

eller medierat lärande (a.a). Alrö och Skovsmose (2004) använder benämningen dia-

logical paradigm för denna kunskapssyn i motsats till mono-logical paradigm som 

används om direktlärande. 

 

I ett direktlärande kan en elev utvecklas till en viss nivå men sedan kommer eleven inte 

längre, den behöver hjälp för att komma vidare till en högre nivå av lärande. Om eleven 

får vägledning eller stöttning här kan en positiv utveckling ske och lärandet ökar. Det 

blir då ett väglett lärande (Partanen, 2007). Gibbons (2009, sid. 42) beskriver tre 

egenskaper som ingår i begreppet väglett lärande nämligen; 

• tillfällig vägledning av eleven 

• eleven får hjälp med hur den ska ta sig an en uppgift 

• vägledningen är framtidsorienterad 

 

Om detta sätts in i den matematiska kontexten så skriver Partanen (2007) att den 

pedagogiska miljön har stor påverkan på andraspråksinlärningen. ”För att språket ska 

internaliseras till ett inre verktyg behöver lärandet ske i ett sammanhang där det finns 
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mediering – en kommunikation där det skapas mening kring orden” (Partanen, 2007 sid. 

44). 

 
3.1.2 Samhällssyn  
Inom den svenska skolan har intentionerna för undervisningen för elever med utländsk 

bakgrund varierat över åren (Torpsten, 2008). Till i mitten av 1970- talet skulle eleverna 

assimileras genom att få stöd i svenska (Håkansson, 2003). Torpsten (2008) skriver att 

det rådande utbildningsidealet under en stor del av 1900- talet var att fostra eleverna till 

goda samhällsmedborgare. Hösten 1966 började skolan införa stödundervisning för 

elever med annat modersmål än svenska. Det skulle vara högst sex veckotimmar och 

vara ett stöd i svenska.  1971 års invandrarutredning konstaterade att detta stöd inte 

räckte varför man ville öka timantalet och individualisera undervisningen. Dessutom 

ansågs det viktigt att eleverna fick undervisning i sitt modersmål och fick kunskap om 

kultur, historia och geografi från ursprungslandet (Torpsten, 2008). 1975 kom en 

proposition som för första gången lyfte fram elevernas tvåspråkighet och skolans ansvar 

att hjälpa och stödja eleven både i utvecklingen av svenska och i hemspråket (det som 

idag kallas modersmål) (Håkansson, 2003). Norén (2010) och Torpsten (2008) 

beskriver att kommunerna efter hemspråksreformen 1977 blev tvingade att erbjuda 

hemspråksundervisning men det var frivilligt för eleverna att deltaga.  1997 blev 

hemspråk istället modersmål för att visa på att språket är något mer än det som talas i 

hemmet. Undervisningen i modersmål har dock inte fått den plats eller det genomslag 

som den borde (Norén, 2010; Torpsten, 2008). Istället för att ge undervisningen en 

central plats har den ofta hamnat i skymundan och schemalagts på eftermiddagstid och 

samarbete mellan modersmålslärare och övriga lärare är på många håll obefintlig 

(Elmeroth, 2008; Torpsten, 2008; Norén, 2010).  

 

Även i de olika läroplanerna kan ses hur synen på elever med utländsk bakgrund 

förändrats (Torpsten, 2008). I de första läroplanerna från 1962 och 1969 finns ett 

kompenserande synsätt där behoven ses som brister som ska rättas till. I läroplanerna 

från 1980 och 1994 syns en förändring i synen på elever som har olika behov. Här talas 

om att utbildningen ska komplettera det som eleven redan har och där olikheter ses som 

möjligheter. Eleverna ska respekteras och deras kunskaper och erfarenheter ska ses som 

resurser i undervisningen (Torpsten, 2008). Innevarande läroplan, Lgr 11, har fastslagit 

att utbildningen ska vara likvärdig men ta hänsyn till enskilda elevers behov och 

förutsättningar och kan därför inte se lika ut för alla (Skolverket, 2011a). Likaså sägs att 
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” medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg 

identitet som är viktig att utveckla” ( Skolverket, 2011a, sid. 7). 

 
3.1.3 Undervisningens organisation 
 

Ofta talas om elever med utländsk bakgrund som en homogen grupp (Elmeroth, 2008). 

Lindberg (2006) påtalar att verkligheten dock visar på en oerhörd spännvidd med elever 

från snart sagt alla länder. Här finns arbetskraftsinvandring med högutbildade föräldrar 

till elever från krigshärdar med svåra traumatiska upplevelser. Vissa elever kommer till 

Sverige med bra betyg och god skolbakgrund medan andra är mer eller mindre 

analfabeter. Många länder har ett annorlunda skriftspråk, texter läses från ett annat håll 

än vårt och grammatiken ser ofta helt annorlunda ut i modersmålet. Matematiken ser 

även den annorlunda ut med andra siffror och annan uppbyggnad av hur siffror benämns 

och det matematiska uttryckssättet skiljer sig åt. Trots denna spännvidd av elevernas 

bakgrund och erfarenheter kommer de ofta att hamna i samma grupp från början av sin 

skolgång i Sverige. Dessa elever har dock en sak gemensamt, de har alla startat sin 

språkutveckling i en annan kultur och i ett eller flera andra språk (Lindberg, 2006). 

Utifrån ovanstående är det viktigt att påpeka att det är elever med svenska som 

andraspråk som grupp som klarar matematiken sämre, här finns samma spridning som 

hos övriga elever i den svenska skolan (Rönnberg & Rönnberg, 2001). 

 

När elever kommer som nyanlända till Sverige är det mest gynnsamt för dem att gå i 

förberedelseklass under en begränsad period. Kartläggning behövs av såväl tidigare 

skolgång som inhämtade kunskaper. Vidare är det viktigt att ett samarbete mellan 

läraren i förberedelseklass och övriga lärare finns så eleven så fort som möjligt kan 

börja deltaga i ämnen i vanlig klass. De ämnen som brukar vara lättast att börja med är 

praktiskt-estetiska ämnen.  Även i ämnen som matematik och engelska är det önskvärt 

att eleven får undervisning tillsammans i klass för att inte utvecklingen i dessa ämnen 

ska avbrytas eller stanna av (Axelsson, 2013). Axelsson (2013) och Elmeroth (2008) tar 

båda upp hur viktigt det är att lärarna i svenska som andraspråk har en adekvat 

utbildning både för att kunna få optimerat lärande men också för att kunna följa elevens 

utveckling på bästa sätt. 
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3.2 Lärarens roll för undervisningen 
 
Allt lärande sker i samspel med andra och i förhållande till omgivningen (Säljö, 2000). 

Genom att möta andra utvecklas relationer som inverkar på lärandet. Det gör att lärarens 

inställning och förhållningssätt är viktig för kunskapsutvecklingen hos eleven (Ekberg, 

2010).  von Wright (2002) beskriver två olika perspektiv att utgå ifrån när 

undervisningen skall genomföras. Valet av perspektiv har betydelse för hur eleven 

kommer att förstås. Det relationella perspektivet ser och förstår eleven som en del av ett 

sammanhang, elevens unika egenskaper kommer fram i mötet med andra. I det 

relationella perspektivet är delaktighet viktigt och eleven har möjlighet att påverka. 

Detta perspektiv ger förståelse för att människor utvecklas och även hur de utvecklas. 

Det andra perspektivet som von Wright (2002) talar om är det punktuella perspektivet. 

Detta perspektiv utgår från att eleven med sina inneboende förmågor är frikopplad från 

det sociala sammanhang hon lever i. Det punktuella perspektivet söker förklaringar och 

lösningar i förmågor och egenskaper hos den problemet gäller. Eleven behöver inte vara 

delaktig och delaktighet är inte viktigt (von Wright, 2002).  

 

Att tro på elevens möjligheter att lyckas är en central del i en lärares undervisning. Att 

skapa ett gott förhållande och förtroende till en elev och visa att den är synlig måste 

vara grunden för att inlärningen ska bli god (Jenner, 2004). Men det räcker inte utan det 

behövs mer. En av de viktigaste uppgifterna som lärare och skolan har är att skapa en 

brygga mellan språket i skolan och språket som används i vardagen (Lindberg, 2006). 

Det behövs mer än några timmars svenska som andraspråk och i bästa fall någon 

timmes modersmålsundervisning i veckan för att en god språkutveckling ska ske, 

språkutvecklingen måste införlivas i alla ämnen och alla lärare behöver undervisa i 

språkutveckling (a.a). I den svenska skolan av idag bygger undervisningen på ett 

västerländskt medelklassperspektiv där svenskheten är norm. Innebörden blir att lärare i 

den svenska skolan är dåligt förberedda att undervisa elever med ett annat modersmål 

än svenska (Rönnberg & Rönnberg, 2001). För att en förändrad undervisning ska bli 

möjlig måste lärarna bli medvetna om vikten av att undervisa språkutvecklande 

(Parszyk, 1999). I Skolverkets skrift Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever 

hämtas följande; 

 
      Nyanlända elever lär sig ett andraspråk samtidigt som de ska lära på detta 

för dem nya språk. För att underlätta elevernas lärande bör lärarna därför ha 
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grundläggande kunskaper om vad andraspråksinlärning innebär och vad som är 

specifikt i det ämne man undervisar i. Vidare bör kompetensutvecklingen leda 

till ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen, vilket innebär att 

ämnesstudierna bedrivs på ett sådant sett att det stimulerar såväl utvecklingen av 

det svenska språket som den ämnesspecifika kunskapsutvecklingen  

 ( Skolverket, 2008, sid. 18).  

            

 

 Skolan tar för givet att eleven har nått en viss nivå i språket när de kommer dit. Att som 

ny i språket kunna förstå och uttrycka sig så alla kan begripa vad man säger blir ofta 

omöjligt. För att kunna se och förstå var varje enskild elev befinner sig i de lärande 

aktiviteterna behöver läraren ha kunskap, nyfikenhet och förståelse för elevens 

kognitiva utveckling både i nuläge och i den potentiella utvecklingen (Partanen, 2007). 

Det krävs mycket av en lärare att kunna förflytta sig bakom elevens ord och se 

innehållet i budskapet och inte bara lyssna vad som sägs. Det gäller att kunna bedöma 

och inte döma (Lindström & Lindberg, 2005). 

 

 

3.3 Språk och matematik 
 

För att kunna klara sig i vardagliga samtal och behärska vardagsspråket behövs 

ungefär ett och ett halvt års språkinlärning medan för att fullt ut förstå skolspråket 

och tillägna sig undervisningen i skolan behövs mellan fem och tio års 

språkinlärning (Cummins, 2000, Elmeroth, 2008). För att riktigt kunna tillgodogöra 

sig en text bör dessutom upp mot 95 % av orden vara kända (Lindberg, 2006). En 

elev som lär sig ett nytt språk måste inte bara lära sig språket, den måste också 

försöka komma ifatt sina kamrater som även de utvecklas hela tiden (Gibbons, 

2009). 

 

3.3.1 Språkliga fallgropar i matematik 
 
Enligt Skolverkets (2012b) undersökningar måste en elev som läser en 

matematikuppgift på ett nytt språk brottas med flera saker för att kunna tillgodogöra sig 

innehållet i uppgiften. Det första blir att avkoda texten. Läser eleven texten tyst för sig 

själv är det inte säkert att betoning och uttal blir rätt vilket gör att förståelsen helt 

uteblir. Nästa steg blir förståelse av innehållet och orden i uppgiften. Vad handlar den 
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om? Vad frågas efter? Vilken information är relevant och vilken information är 

överflödig? Efter att ha sovrat i texten och fått fram adekvata uppgifter skall så 

beräkningar påbörjas. När eleven kommit hit har den ofta glömt början och får starta 

om. Detta är en oerhört arbetskrävande process som belastar elevens arbetsminne 

maximalt (Skolverket, 2012b).  

 

Att lära sig nya ord när en text läses kan ske på olika sätt. Det kan vara att gissa 

betydelsen efter sammanhang i texten, försöka associera ordet till eventuella bilder eller 

söka betydelsen genom att hitta ledtrådar i texten till exempel genom böjningar på ord 

(Skolverket, 2012b). Läraren behöver vara flitig med att använda den matematiska 

betydelsen av ord i undervisningen för att eleven ska få en säkerhet i sin 

begreppsförståelse (Skolverket, 2008). 

 

I ett vardagligt samtal finns, som stöd till det talade språket, kroppsspråk, mimik, 

tonläge och sammanhang. En skriven text saknar mycket av ovan nämnda 

uttrycksformer. Då räcker det inte enligt Cummins (2000) undersökningar med att 

kunna ett vanligt kommunikationsspråk utan eleven behöver ha så goda 

språkfärdigheter att den klarar att förstå det som inte är situationsbundet. Säljö (2000) 

menar att eleven ska ha utvecklat de kontextoberoende förmågor i språket som 

undervisningen bygger på för att helt kunna tillgodogöra sig innehållet. En elev med 

svenska som andraspråk och som dessutom kanske är ny i språket kan inte ha nått så 

långt att den klarar de texter som finns i matematikläroböcker. Cummins (2000) skriver 

att matematikspråket i motsats till andra ämnesspråk innehåller väldigt få ledtrådar till 

ordens eller frasernas betydelse. Matematikspråket är koncist och precist. Parszyk 

(1999) framhåller att det ofta är språksvårigheter, kombinerat med dåligt självförtroende 

till vad de kan i matematik, som gör att elever med svenska som andraspråk har 

svårigheter i matematik. Vidare säger författaren att språk och svårigheter i matematik 

sällan hålls isär. När en elev inte förstår texten i matematikboken hörs inte sällan att de 

uttrycker om sig själva att ”jag är dålig i matte” (Parszyk, 1999). Att hela tiden få sitta 

och räkna uppgifter helt avskalade utan text gör inte att dessa elever utvecklas (Jess, 

Skott & Hansen, 2011).  För att klara ämnesundervisningen i matematik måste eleven få 

hjälp att utveckla språket som är knutet till matematiken (Cummins, 2000). Det eleven 

behöver är en lärare som kan hjälpa dem att ”packa upp kontexten” och göra den 

begriplig (Skolverket, 2012b). 
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3.3.2 Specifika uttryck som kan vålla svårigheter 
 
Inom skolan talas ett vardagsspråk och ett skolspråk (Löwing & Kilborn, 2008; 

Gibbons, 2009). Med vardagsspråk menas det språk som behövs för att ta del i samtal 

utanför klassrummet, medan skolspråket är det språk som förekommer inom 

ämnesundervisningen (Skolverket, 2012b). Detta blir särskilt tydligt inom matematiken. 

En elev med svenska som andraspråk kan behärska det rådande vardagsspråket väl men 

ha stora svårigheter i matematik. Vissa forskare bland annat Cummins (2000) talar 

dessutom om att matematiken är ett eget språk då det innehåller ett rikt omfång av 

symboler och specifika ämnesord som måste behärskas. 

 

Ett antal ord på svenska har en vardagsbetydelse och en matematisk betydelse. Som 

exempel kan nämnas volym, som på vardagsspråk används för att höja och sänka ljudet 

och inom matematiken benämner hur mycket något innehåller eller rymmer. Just ordet 

rymmer kan också ställa till problem då det kan associeras till fly eller att försvinna men 

har en helt annan innebörd i matematikspråket. Trots att en elev har ett gott 

vardagsspråk kanske den inte behärskar de matematiska betydelserna av orden och gör 

därför feltolkningar av texter (Skolverket (2012b).  

 

Många elever letar i en text efter det som kallas signalord för att få fram vilket räknesätt 

som ska användas (Myndigheten för skolutveckling, 2008). Signalord används många 

gånger i texter som innehåller jämförelser. Som exempel kan nämnas ord som längre, 

ökar och äldre som eleverna ofta sammankopplar med addition. Ord som mindre, 

billigare och yngre däremot leder in eleven på subtraktion. Läses då texten snabbt 

missas kanske den verkliga informationen. Det är viktigt att lära eleven att läsa noga för 

att se helheten i uppgiften (a.a).  

 

Inte bara direkta ord kan ställa till bekymmer utan också kontextens grammatiska 

struktur. Lärobokstexter innehåller ofta så kallad nominalisering, det vill säga att ett 

verb görs om till ett substantiv (Myndigheten för skolutveckling, 2008). Ett exempel på 

vad som menas är ”ett nytt djur upptäcktes i Syd Amerika”, det blir med nominalisering 

” forskarnas upptäckt av det nya djuret”. Nominaliseringar görs ofta av utrymmesskäl 

för att komprimera en text. En komprimerad text som innehåller tätt med fakta blir svår 

för en elev som inte behärskar språket till fullo. Detta liksom inskjutna bisatser gör att 

textuppgifter blir svårtolkade. Textuppgifter behöver dessutom ha en logisk ordning. Så 
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enkla saker som att inte enbart använda svenska namn i uppgifterna kan också hjälpa 

eleverna att få en bättre förståelse. Författarna ger rådet att inte ta bort småord och göra 

en text kortare då det inte gör texten lättare utan snarare komplicerar den. Låt hellre 

texten bli något längre och gör fler meningar (a.a). 

 

Verb kan också skrivas om till passiv form vilket kan förvirra vem som gör en sak 

(Skolverket, 2012b; Myndigheten för skolutveckling, 2008). Exempel på en aktiv form 

är ”Anna läser boken”, som omgjord till passiv form blir ”boken läses av Anna”.  

 

Partikelverb är mycket vanligt men svårt för en elev med svenska som andraspråk    

(Myndigheten för skolutveckling, 2008). Ett partikelverb är ett verb där oftast en 

preposition sätts efter. Det blir då en helt ny betydelse som inte har något att göra med 

själva verbet. Exempel på partikelverb som ofta förekommer är gå åt, tycker om och 

kommer ihåg. Betoningen hamnar på sista ordet, på partikeln.  

 

Fullständiga verbformer kan göra att en text förstås trots att inte alla ord behöver skrivas 

ut. I framförallt formerna perfekt och pluskvamperfekt där orden har och hade används 

tillsammans med verbet (Myndigheten för skolutveckling, 2008). Exempel på detta är; 

”Kalle frågade Beda hur långt hon cyklat”. Detta blir med fullständig verbform; ”Kalle 

frågade Beda hur långt hon hade cyklat”. 

 

Ytterligare meningskonstruktioner som kan ställa till bekymmer för en elev med 

svenska som andraspråk är att utesluta relativpronomen, dessa ord som binder samman 

texten men som kan uteslutas i svenska språket (Myndigheten för skolutveckling, 2008).  

Exempel ”Lampan vi köpte igår var snygg” blir ”lampan som vi köpte igår var snygg”.  

 

Till sist handlar det om att komplicera meningsbyggnaden och att använda inskjutna 

bisatser. Myndigheten för skolutveckling (2008) har ett bra exempel på hur en text kan 

göras komplicerad och efter bearbetning bli förståelig utan att innebörden blir förlorad. 

”Lista ut vad de olika tecknen betyder och skriv talet som saknas under den sista 

bilden”. Detta blir; ”Fundera ut vilka symboler som betyder ental, tiotal, hundratal och 

tusental. Vilket tal visar den sista bilden? Skriv på raden.” Till texten finns dessutom en 

bild som ytterligare ger förklaring  (Myndigheten för skolutveckling, 2008 sid. 27). 

 



  
 

16 

Sammanfattningsvis kan sägas att läraren i matematik måste vara uppmärksam på texten 

både i böcker, uppkopierat material och vid provsituationer. Det är ofta inte de specifika 

ämnesorden som vållar störst problem för de gås igenom och förklaras i undervisningen 

utan det är de ord som anses självklara men inte är så vanliga som gör att förståelsen 

uteblir. Matematik och svenska är intimt förknippade med varandra och det får inte bli 

så att ett betyg i matematik blir ett betyg i hur god kunskap eleven har i svenska språket 

(Myndigheten för skolutveckling, 2008; Gibbons, 2009). 

 

3.4 Utvecklande undervisning 
 

I alla ämnen är det viktigt att innefatta språkutveckling i svenska (Myndigheten för 

skolutveckling, 2008). Det inbegriper även matematikämnet. Lundberg och Sterner 

(2006) anser att en av de viktigaste uppgifterna för en matematiklärare är att hjälpa 

eleverna att få en god läsförmåga. Dessutom har alla samtal betydelse för lärandet. 

Genom att ställa frågor och föra resonemang får eleven ord och bilder på sina tankar 

och därigenom ökar lärandet (Sterner, 2000).  

 

Att lyfta språk och tänkande till en synlig plats i all undervisning är ytterst viktigt, men 

inom andraspråksundervisningen en absolut nödvändighet (Gibbons, 2009). Axelsson 

(2013) lyfter vikten av att man som lärare försöker få eleven att fortsätta utveckla sitt 

förstaspråk samtidigt som den lär sig det nya språket. Detta kan göras genom att läraren 

visar respekt för elevens språk och kultur och låter eleven bidra med sitt modersmål i 

undervisningen.  Eleven gynnas i sitt lärande av en sociokulturell miljö som erbjuder 

stöttning och där utgångspunkten är elevens samlade erfarenhet, och där elev och lärare 

för en dialog. Att låta olika kunskaper, erfarenheter och språk få ta plats i 

undervisningen och respektera varje elev för det den är, gör att skolans intentioner om 

rättvisa, jämlikhet och solidaritet kan utvecklas (Axelsson, 2013). 

 

Ma (2010) använder begreppet ”knowledge package” som ett redskap att utveckla 

matematikundervisningen. ”Knowlege package” innebär att man ritar en tankekarta med 

det begrepp som ska läras ut i mitten och runt om skrivs till vad man behöver kunna för 

att nå den kunskapen och även gå vidare i utvecklingen. Att använda ”knowledge 

package” gör att läraren kan få en överblick över vad som måste ingå för att eleverna 

ska få full förståelse för ett moment. Att på så vis överskådligt se att varje enskilt 
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moment är en del i en helhet kan göra att läraren får mer kontinuitet och kvalitet i sin 

undervisning. Dessa lärkvalifikationer gör att elevernas kunskap och förståelse för 

matematiken ökar. På motsvarande sätt visas på ett tydligt sätt att olika 

matematikmoment hänger ihop. Likaså beskriver författaren vikten av att hela tiden 

återkoppla till vad som gicks igenom vid förra lär tillfället för att befästa kunskaperna 

och få en helhet i undervisningen. Detta stärks av Jess, Skott och Hansens (2011) 

hänvisning till Chinn och Ashcroft som i sina utvecklade principer för en undervisning 

som gynnar den enskilde eleven beskriver att läraren hela tiden ska återkomma till det 

som eleven redan vet för att få stabil grund och kunna bli säker i sin utveckling.  

 

För att kunna utvecklas i matematik måste en elevs undervisning varieras och 

individualiseras (Skolinspektionen, 2009). Ofta får elever sluta använda laborativt 

material i början av mellanstadiet (Lundberg & Sterner, 2006). En elev som av olika 

anledningar har svårt att förstå matematiken måste få tillgång till och lära sig använda 

konkretisering som kompensation för sina brister. Exempel på detta kan vara att arbeta 

med bilder, diagram, tabeller och laborativt material även högre upp i årskurserna 

(Cummins, 2000). 

 

3.4.1 Vikten av att tala matematik 
 
För att nå en bättre måluppfyllelse i matematik för många elever med svenska som 

andraspråk krävs att undervisningen blir annorlunda. Det behövs att undervisningen går 

från en undervisning som fokuserar på procedurer till en undervisning som istället 

fokuserar på förståelse av begrepp. Detta görs genom aktiviteter som reflektion och 

kommunikation (Rönnberg & Rönnberg, 2001). För att eleverna ska utvecklas maximalt 

behövs samtal och diskussioner i klassrummet när det gäller matematik och 

matematiska begrepp (Norén, 2010). Vidare skriver Norén att speciellt för elever som 

lär sig matematik på sitt andraspråk är det viktigt att tala matematik. Hon skriver ”De 

behöver tala mer på lektionerna och räkna mindre.” När elever får möjlighet att förklara 

för andra elever kan de utvecklas eftersom de kan upptäcka sprickor i sin egen förståelse 

och på så sätt ta itu med dessa. Genom samtalen förstärker de sina kunskaper (Boaler, 

2011).  

 

Lärarens uppgift är att göra matematiken begriplig för eleven. För att kunna göra detta 

måste läraren förstå hur eleven tänker (Skott, Jess & Hansen, 2012). Ett sätt är att söka 
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hitta en röd tråd i undervisning och lärande genom att visa på sambanden mellan olika 

moment genom olika aktiviteter som gör att eleven får möjlighet att uttrycka och 

formulera sig. Denna undervisning kräver ett annorlunda arbetssätt där kommunikation 

blir en viktig ingrediens. Kommunikation i matematik har två mål, dels att lära sig det 

matematiska innehållet men också att lära sig argumentera och förstå symbolspråket i 

matematiken. Skott, Jess och Hansen skriver att ” Vilken inlärningspotential som kan 

skapas är beroende av hur läraren konstruerar en elevaktivitet kring den och hur 

eleverna arbetar med den” ( Skott, Jess & Hansen, 2012, sid. 210).  

 

Skolverket har i Lgr 11 (Skolverket, 2011a) följande skrivning vad gäller 

kommunikation i matematik: ” Undervisningen skall bidra till att eleverna utvecklar 

förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska 

genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med 

matematiska uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om 

matematik i vardagliga och matematiska sammanhang” (Skolverket, 2011a, sid. 62). 

Även för de olika betygsstegen i matematik finns ord som samtala, diskussioner och 

resonemang med som underlag för betygssättningen.  

 

3.4.2 Etnomatematik 
 
Etnomatematiken som företeelse startade i länder där ursprungsbefolkningens språk och 

kultur inte hade fått tillträde till skolans undervisning (Norén, 2010). I Sverige har 

begreppet etnomatematik växt fram under senare år som ett mellanting mellan 

tvåspråkig matematikundervisning och helt enspråkig undervisning på majoritetsspråket 

svenska eller på elevens modersmål. Ofta går det ej av praktiska skäl att ha 

matematikundervisning på elevens modersmål då tillgång till flerspråkiga 

matematiklärare många gånger är begränsad. Även antalet elever med samma 

modersmål kan vara en begränsande faktor (Norén, 2010; Myndigheten för 

skolutveckling, 2008).  

 

Det som skiljer undervisningen i etnomatematik från traditionell 

matematikundervisning är att i etnomatematiken uppmärksammas hur matematisk 

mångfald utformats på olika sätt i olika kulturer (Rönnberg & Rönnberg, 2001; 

Myndigheten för Skolutveckling, 2008). Etnomatematiken innefattar hur olika 

siffersystem används, hur beräkningar görs på olika sätt i olika kulturer och utgår från 
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den vardag som eleverna befinner sig i. I etnomatematiken utgår man från elevens 

informella matematikkunskaper och bygger vidare därifrån. Problemlösning får en 

central plats i undervisningen. Uppgifter hämtas från den miljö som eleverna känner sig 

hemma i och kan relatera till. Det skapar en känsla för att matematiken angår dem och 

gör att motivationen för matematikämnet höjs. Jess, Skott och Hansen (2011) citerar 

Krutetskii just när det gäller motivation: ”The emotions a person feels are an important 

factor in the development of abilities in any activity, including mathematics” (Jess, 

Skott & Hansen, 2011 sid.16).  

 

I den vanliga undervisningen tas inte de resurser och förutsättningar som elever med 

utländsk bakgrund har tillvara (Obondo, 1999). Många elever har kunskaper och språk 

för det som finns i samhället men har inte tillgång till skolspråket vilket gör att de 

kommer i underläge. Etnomatematiken ser dessutom elevernas kulturella och språkliga 

bakgrund som en tillgång att ta vara på (Rönnberg & Rönnberg, 2001).  I ett 

mångkulturellt klassrum kan elevernas problemlösningsförmåga och 

matematikkunnande utvecklas på båda deras språk samtidigt (Norén, 2010).  Av den 

anledningen är det särskilt betydelsefullt i denna undervisningsform att läraren har 

kunskap om och respekt för elevernas kultur och etnicitet. Elevernas bakgrund vänds 

från att vara en belastning till att bli en tillgång. Undersökningar visar att elever som får 

sin matematikundervisning i etnomatematiska undervisningsgrupper får stärkt 

självkänsla (a.a) 
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4 Metod 
Denna del av arbetet innefattar inledningsvis val av metod. Därefter följer 

urvalsförfarande, hur studien genomförts och vilka etiska aspekter som följts. De sista 

delarna beskriver studiens tillförlitlighet och hur insamlade data har bearbetats. 

 

4.1 Val av metod 
 
Genomförandet av studien kom att ske utifrån den kvalitativa ansatsen (Bryman, 2011; 

Ahrne & Svensson, 2011).  Kvalitativ forskning till skillnad mot kvantitativ forskning 

studerar oftast ord och inte siffror (Bryman, 2011). Som metod valdes kvalitativa 

intervjuer för att inte bara läsa vad eleverna skrivit utan också att få ta del av deras 

tankar om de olika uppgifterna. Bryman (2011) skriver att den kvalitativa intervjun är 

intresserad av den intervjuades uppfattningar. I kvalitativa intervjuer är det svårt att på 

förhand ha en strikt intervjuguide att förhålla sig till då forskaren kan ställa följdfrågor 

och be om förtydliganden. Denna undersökning har genomförts som en ostrukturerad 

intervju (Bryman, 2011), vilket innebär att intervjun utgick från fem matematiska 

uppgifter som eleverna fick räkna och resonera kring. Utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv ses en nära koppling mellan tänkande och kommunikation. Det är genom att 

kommunicera som människor utvecklas och kan införliva nya tankebanor och sätt att 

resonera i sin vardag (Säljö, 2000). I ett tidigt skede av förberedelserna till denna studie 

fanns tankar på att filma intervjuerna. Om det sker får man med delar som inte syns i en 

inspelad intervju. Detta är bland annat kroppsspråk och interaktion mellan forskare och 

den intervjuade. Då några av eleverna inte har uppehållstillstånd och flera av dem har 

traumatiska upplevelser i bagaget fanns rädsla att få elever velat eller fått deltaga i 

studien. Av den anledningen beslöts att enbart spela in intervjuerna som röster på mobil. 

 

För att få ett bredare och djupare underlag för resultat och analys gjordes uppföljande 

intervjuer. Vid dessa intervjuer användes en semistrukturerad intervjuguide. Fokus för 

intervjuerna var att få en större inblick i vad eleverna upplever som svårt i 

matematikundervisningen vad gäller det språkliga innehållet. Likaså fanns en önskan att 

höra elevernas tankar kring vad svårigheterna vad gäller språket i matematiken kan bero 

på och vad de tror kan göras för att ökad måluppfyllelse ska nås. 
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Innan genomförandet av en undersökning är en noga planering viktig, det gäller att 

förbereda sig mentalt, fysiskt, psykiskt och intellektuellt. Likaså måste forskaren träna 

sin koncentration för att kunna fokusera på det centrala (Patton, 2002). Om att ikläda sig 

rollen som forskare uttrycker sig Patton; ”I have to  ”turn on” that concentration- ”turn 

on” scientific eyes and ears, my observational senses” ( Patton, 2002, sid. 261).  

 

4.2 Urval 
 

4.2.1 Elevurval 
 

Studien vände sig till elever med svenska som andraspråk och hade dels som avsikt att 

se vilka språkliga svårigheter och hinder som kan finnas i matematiska textuppgifter för 

elever med annat modersmål än svenska. Dessutom var avsikten att ta reda på 

framgångsfaktorer som kan öka måluppfyllelsen i matematik. Med detta som 

utgångspunkt inventerades vilka elever som föll inom ramen svenska som andraspråk på 

den utvalda skolan. Skolan ligger i en mindre kommun i södra Sverige. Att det blev 

denna skola, som är den egna arbetsplatsen, kan ses som bekvämlighetsurval (Bryman, 

2011) av anledning att det skulle gå att genomföra undersökningen på ett tämligen 

smidigt sätt.  

 

Hur många elever som behöver deltaga i en undersökning är svårt att säga på förhand då 

antal undersökningar behöver genomföras tills mättnad uppstår (Bryman, 2011). Utifrån 

gjorda inventering valdes så nio elever ut från årskurserna sex till nio. Eleverna kommer 

från olika delar av världen och har varit i Sverige olika länge. Några har en god 

skolbakgrund medan någon knappt gått i skola innan ankomst till Sverige. Eleverna och 

deras föräldrar fick en förfråga skriftligt ( bilaga 1) eller muntlig med hjälp av tolk om 

deltagande i undersökningen och utifrån deras svar deltog sex elever. Då tre av eleverna 

fyllt femton år fick de själva avgöra om de ville deltaga. Eleverna fördelade sig på två 

från årskurs sju, en från årskurs åtta och tre från årskurs nio. 

 

4.2.2 Uppgiftsurval 
 

Som underlag för studien användes en avskalad uppgift med enbart siffror och fyra 

uppgifter med varierande mängd text. Uppgifterna hämtades ur olika läromedel för 

årskurs sju som finns på marknaden. Att böcker från årskurs sju användes var av 
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anledningen att alla elever skulle klara det rent matematiska då det var texten i 

uppgifterna som fokus skulle ligga på. Vid en stegring av mängden text hoppades jag 

finna material till analysen och kunna få svar på min frågeställning. Uppgifterna tog 

dessutom upp olika moment inom matematiken för att öka bredden på både 

matematiska begrepp och för att lättare differentiera vardagsspråket. Uppgiftsurvalet 

byggdes dels på litteraturstudier och dels på egen erfarenhet om vilken typ av 

textuppgifter som elever ofta upplever som svåra. Uppgifterna analyserades utifrån 

vardagsord och matematikord för att försöka få en bredd och variation i språket och få 

ett bättre resultat att analysera.  

 

4.2.3 Föranalys av matematikuppgifter 
 

En genomgång och föranalys av uppgifterna visade på ett antal fallgropar som eleverna 

kan stöta på. Föranalysen delades in i kategorierna matematiktermer, 

matematikspråksord, skolspråksord och vardagsord. 

 

Uppgift ett:   

 

 

Denna uppgift innehöll endast ett ord och torde inte innebära några problem.  

 

Uppgift två: 

Summan av två tal är 22. Det ena talet är 4 större än det andra. Vilka är talen? 

 

Uppgiften bedömdes ha ett antal fallgropar. Dels matematiktermerna summa, tal, vidare 

begreppen ena talet, andra talet och större än som kan hänföras till matematikspråket.  

 

Uppgift tre: 

 

Under 10 dagar cyklar Rickard fram och tillbaka till en sjö för att bada. Till sjön är det 4,4 

km. Hur långt cyklade Rickard sammanlagt under dessa dagar? 

  

 Denna uppgift såg ut att vara den svåraste uppgiften rent språkmässigt. Här fanns ord 

som kan kategoriseras som skolspråksord nämligen under, fram och tillbaka, under 
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dessa dagar. De ord som tillhör matematikspråket är hur långt och slutligen 

matematiktermen sammanlagt. Dessutom är första meningen lång med mycket 

information i som inte är tydligt utskriven.  

 

Uppgift fyra: 

a) Gustav körde 180 km med medelhastigheten 60 km/h. Hur lång tid tog 

det?  

     

 

b) När Gustav skulle köra de 180 kilometrarna tillbaka, så kunde han köra första 

halvan av vägen med medelhastigheten 90 km/h. Andra halvan blev det kö och 

hastigheten sjönk till 30 km/h.  Hur lång tid tog det att köra tillbaka? 

 

 

Matematiktermer som medelhastighet, hastighet, tid och kilometrarna kändes kunna ge 

problem, likaså beteckningen km/h. Först halvan, andra halvan och hastigheten sjönk 

hamnar under matematikspråkets ord. Skolspråksord som förekom i uppgiften är körde, 

tillbaka, köra, av vägen och kö. 

 

 Uppgift fem: 

Familjen Svensson köper ett nytt matsalsbord med en diameter på 120 cm. Hur många får 

plats kring bordet om varje person behöver ungefär 60 cm utrymme vid bordet? 

 

 Matematikterm som kunde skapa problem var diameter, dessutom behövde eleven 

känna till pi och att ett bord med diameter är runt. De ord som kan hänföras till 

skolspråksord är, får plats, kring, utrymme och varje person. Ordet matsalsbord kan 

räknas som vardagsord men är samtidigt ett ovanligt ord. 

 

4.3 Genomförande  
 
4.3.1 Matematikuppgifter 
 
Innan genomförandet bestämdes tid och plats med varje enskild elev. Undervisande 

lärare kontaktades också så att respektive elev skulle få tillräckligt med tid och inte 

behöva känna sig stressad. Eleverna som deltog i undersökningen fick lösa fem 
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matematiska textuppgifter enskilt. Under tiden eleverna gjorde uppgifterna bad jag dem 

tänka högt och resonera hur de löste varje uppgift. Detta gjorde det möjligt att även höra 

vilka eventuella problem de stötte på. Resonemanget spelades in och transkriberades 

senare för att kunna utgöra en god analysgrund. Eleverna ombads också att stryka under 

eventuella ord som de inte förstod. Under lösandet av uppgifterna ställde jag frågor och 

bad om förtydliganden i resonemangen.  Ingen på förhand uppställd intervjuguide 

användes då eleverna fick frågor som var relevanta för det som de resonerade omkring.  

 

Den första intervjun genomfördes med en elev med lätt för matematik och ett gott 

vardagsspråk för att på så sätt se om uppgifterna kunde tänkas ge ett resultat utifrån 

studiens frågeställning. Elever som många gånger har misslyckats i sin matematik har 

ofta inställningen från början att detta kommer jag inte att klara och låser sig då i den 

inställningen (Jess, Skott & Hansen, 2011).  Av den anledningen användes en helt 

avskalad enkel additionsuppgift i början där eleverna skulle uppleva att det här kommer 

jag att kunna, och på så sätt slappna av och få en bra ingång till undersökningen.  

 

4.3.2 Intervjuer 
 

Vid de uppföljande intervjuerna tillfrågades eleverna muntligt när tid och plats 

bestämdes. Intervjuerna genomfördes som en semistrukturerad intervju där en 

intervjuguide (bilaga 2) användes som underlag. Fördelen med denna intervjuform är att 

den intervjuade själv kan formulera och uttrycka sig på ett tämligen fritt sätt. Dessutom 

kan forskaren ta upp trådar och ställa följdfrågor på det som sägs (Bryman, 2011).  

 

4.4 Etiska aspekter 
 

Vetenskapsrådet (2011) har fyra kriterier för krav på forskningsetiska principer 

nämligen informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. För 

att uppfylla dessa krav gjordes följande; 

 

Informationskrav: 

Eleverna och deras föräldrar fick skriftligt (bilaga 1) alternativt muntligt via tolk, 

information om att det var en undersökning för mitt examensarbete inom 
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speciallärarutbildningen. De informerades om att eleverna ombads lösa några uppgifter i 

matematik och att jag önskade att få spela in deras samtal och resonemang kring 

uppgifterna. Då samtycke från föräldrar inte behövs om eleven är över femton år 

tillfrågades några elever enbart själva. 

 

Samtycke: 

Av de elever vars föräldrar gav sitt samtycke till studien, alternativt gav samtycke 

själva, valde jag ut sex elever att utföra undersökningen på. Informationen gavs även att 

föräldrarna eller eleverna när som helst kunde meddela att deltagandet skall upphöra. 

 

Konfidentialitet: 

Föräldrar och elever informerades om att varken namn eller kön kommer att nämnas. 

Inte heller kommer klasser eller kommun att kunna identifieras. Vidare kommer 

elevernas nationalitet inte att skrivas ut. Det kommer enbart stå hur länge eleverna varit 

i Sverige. Denna punkt kändes extra viktig att poängtera då vissa av eleverna lever 

under pressade förhållanden med utvisningshot hängande över sig. 

 

Nyttjande: 

Information gavs att undersökningen endast kommer att användas i detta examensarbete 

och att alla inspelningar kommer att raderas efter arbetets slut. Genom detta blir det ej 

möjligt att spåra vilka elever som sagt vad och inte heller genom röster kunna identifiera 

någon. 

 

4.5 Tillförlitlighet/giltighet: 
 

Kvalitativ forskning kan inte vara helt objektiv, och därför är det mycket viktigt att 

ställa höga krav på argumentation runt tolkningar och slutsatser (Ahrne & Svensson, 

2011). Merriam (1994) skriver att en forskare inte klarar av att vara objektiv utan blir 

påverkad av observationstillfället och det kan ge en felaktig bild av situationen. 

Forskaren kan aldrig komma ifrån att jämföra det den ser och hör med det som den varit 

med om och upplevt, både kulturellt och upplevelsemässigt. Det är stor skillnad mellan 

faktapåståenden och värdeomdöme, vad som verkligen sägs och vad jag tycker bör eller 

inte bör sägas (Thurén, 2007).  
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När man som intervjuare eller observatör finns med interagerar man omedvetet i det 

som sker i rummet även om man är medveten och försöker vara objektiv (Bryman, 

2011). I min studie kände jag dessutom mina elever vilket kan vara en nackdel ur 

objektivitets hänseende. Risken finns att lägga in det som jag tror mig veta att de menar 

och tänker. Det kan även vara en styrka att eleverna har en relation med den som 

utförde undersökningen då miljö och personer är välbekanta och eleven kunde slappna 

av. Inte minst med tanke på att flera av de elever som deltog har svårt att uttrycka sig på 

svenska speciellt när nya människor finns i närheten.  

 

Urvalet till denna undersökning var relativt litet då studien genomfördes på en mindre 

skola och att det under innevarande läsår inte fanns så många elever att intervjua. 

Genom att vara medveten om att min roll som forskare är påverkbar har jag under hela 

studien försökt att så mycket som möjligt vara objektiv och redovisa resultat utan att 

lägga in de egna tankarna och åsikterna. I val av uppgifter har jag dessutom inte 

anpassat dem till specifika elever utan sökt få ett så stort spann av allmängiltiga ord och 

meningar som möjligt för att öka tillförlitligheten. I resultat och analys har 

redovisningarna gjorts noggrant och tydlighet har eftersträvats. Hela arbetet har följt de 

forskningsetiska riktlinjer som finns. Detta sammantaget gör att varje läsare kan bilda 

sig en egen uppfattning av studiens tillförlitlighet och giltighet. 

 

I denna undersökning som är kvalitativ deltog endast ett fåtal elever. Om då studien blir 

tillförlitlig beror på om redovisningen har den kvalité så att syfte och frågeställningar 

blir besvarade med det insamlade materialet (Svensson, 1994). För att öka reliabiliteten 

kan det vara önskvärt att en undersökning görs flera gånger (Fangen & Sellerberg, 

2011). 

 

4.6 Databearbetningsmetoder  
 

4.6.1 Bearbetning av matematikuppgifter 
 
Efter respektive intervju transkriberades varje inspelning i nära anslutning till 

genomförandet. Texten lästes omedelbart igenom och noteringar gjordes hur elevens 

uttryck och kroppsspråk varit vid olika tillfällen under intervjun.  Detta på grund av att 

några av eleverna hade svårt att förstå texten och visade på olika sätt att de inte förstod 

utan att använda ord. En transkribering är en översättning från det talade ordet till det 
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skrivna ordet vilket gör att hur noga än den som transkriberar försöker vara, sker en 

förändring av det som sagts (Kvale och Brinkmann, 2014). Transkribering i nära 

samband med intervjun är därför viktigt för att alla intryck ska vara aktuella (Fangen 

och Sellerberg, 2011). Allt som sades under intervjuerna transkriberades, även 

hummanden och muttranden för att försöka få en helhet i varje uppgift. Likaså när vissa 

av eleverna gick över till sitt modersmål vid uträkningar av uppgifterna så skrevs in att 

modersmål användes i uppgiften.   

 

Efter transkriberingen bearbetades materialet genom att varje text lästes många gånger 

för att materialet skulle bli bekant. Genom att läsa varje transkribering ett antal gånger 

fås en förståelse av innebörden i det sagda (Alexandersson, 1994). Sedan klipptes varje 

uppgift isär och lades i högar för att läsas var för sig. Utifrån denna läsning kunde sedan 

mönster urskiljas och en kategorisering skönjas. Det fick utgöra grunden för resultat och 

analys. Resultatet presenterades uppgift för uppgift och de kategorier som kunde 

urskiljas gällde matematikspråk, både rena matematiktermer och uttryck som är 

vanligen förekommande i matematiken, och det som brukar kallas skolspråk. 

 

4.6.2 Bearbetning av intervjuer 
 

Intervjuerna transkriberades samma dag som intervjuerna genomfördes. Detta för att 

inte förlora någon information då några elever har svårt att förklara sig på svenska. 

Genom att då transkribera fortlöpande kan forskaren minnas varje enskild person som 

intervjuas och hur den använde sina andra sinnen för att uttrycka sig och förstärka det 

den vill ha sagt (Kvale och Brinkmann, 2014). 

 

Det transkriberade materialet lästes igenom först i sin helhet och delades sedan upp i de 

olika frågorna. På så sätt blev materialet lättare att hantera och fick struktur. Materialet 

blev underlag för resultat och analys som presenterades var för sig utifrån varje enskild 

frågeställning.   
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5 Resultat  
 

I denna del av arbetet kommer resultatet av elevernas tankar och fundering av 

uppgifterna presenteras. Resultatet presenteras utifrån studiens frågeställningar. 

Eleverna som deltog var mycket positiva och hjälpsamma och försökte att diskutera och 

föra uppgifterna framåt. För att inga elever ska kunna spåras varken till namn eller kön 

används enbart beteckningarna A, B, C och så vidare för att särskilja eleverna. L står för 

läraren. Resultatet av de matematiska textuppgifterna kommer att presenteras uppgift 

för uppgift. Resultat av intervjuer framförs utifrån frågeställningarna. 

 
5.1 Vilka språkliga svårigheter framträder hos eleverna med svenska som 
andraspråk när de löser de angivna uppgifterna? 

 

Uppgift ett: 
 

 

 

Alla sex eleverna behövde bara titta på uppgiften och löste den direkt. 

Eleverna kände och kommenterade att jaha var det så här enkelt, jag trodde det skulle 

vara svårt. Bara en elev som har mycket lätt för matematik blev något frustrerad och 

undrade ” Vad ska jag göra med det här?” När jag då förklarade syftet med den 

uppgiften var det inga problem. 

 

Uppgift två: 

 

Summan av två tal är 22. Det ena talet är 4 större än det andra. Vilka är talen? 

 

Denna uppgift har alla elever stora problem med. Ordet summa klarar samtliga genom 

att söka bekräftelse genom att titta upp och säga ”är det det hela”, ”det är plus va”, eller 

samma som ”lägga ihop”. Uttrycket ”det ena talet är 4 större än det andra” är det ingen 

som förstår. En elev ger upp direkt och vägrar fortsätta med uppgiften (elev D)och flera 

av de andra blir mycket frustrerade över texten. Elev E som inte varit så lång tid i 

Sverige behöver förklaring med bilder och exempel på varje del i uppgiften.  

(elev B) ”Nej, jag fattar inte det här det ena och det andra”  

                      (elev A)  ”Ja, det här måste jag läsa om!”  
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Elev A kämpar med texten och får fatt på ” det ena och det andra” men stöter på 

ytterligare problem med ”4 större”.  

                    (A)  ” 4 större är det 4 gånger?  

                     (L)         ” nej, inte gånger utan större”          

                     (A) ”aha, 4 större, 4 mer, okej”  

Elev F får hjälp att förstå ”det ena talet är 4 större än det andra genom följande dialog: 

                   (L) ”om jag har fem äpplen och du har fyra mer än mig, hur många har du?” 

                   (F) ”nio” 

                   (L) ”tänk dig att vi har 22 äpplen som ska delas så du får fyra mer än mig” 

                   (F) ”kan jag tänka så? Det står ju tal?” 

                   (L) ”ja du kan byta ut ordet tal till något du känner igen” 

                   (F) ” men då blir det ju lätt… ska rita några streck…9 och 13”  

                   (F) ”får man göra så här och byta?” 

 

Uppgift 3: 

 

Under 10 dagar cyklar Rickard fram och tillbaka till en sjö för att bada. Till sjön är det 4,4 km. 

Hur långt cyklade Rickard sammanlagt under dessa dagar? 

 

Uppgift tre visade sig ha flera fallgropar. Olika elever fastnade på olika saker i 

uppgiften. 

Matematiskt var det inga svårigheter när väl de olika orden förståtts. En elev läser 

uppgiften snabbt och följande dialog utspelar sig;           

(elev A) ”4,4 gånger 10 det blir 44 km”  

                      (L)  ”Är det färdigt sen?”  

                      (A) ”Japp”  

                      (L)   ” Okej, då tycker jag du ska läsa en gång till”      

                     ( A)  ” ..plus 44 då blir det 88 km” 

 En elev (B) uppfattar ”under 10 dagar” som att det tar så lång tid att cykla till sjön.  

Elev (D) ”vadå under?” 

Elev (E) ”dagar förstår men under?”, ” Vad är Rickard?” 

Elev (C) frågar; ”dagar förstår men vad under?” ” Vad ska samla?” 
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Uppgift 4: 

 

 a) Gustav körde 180 km med medelhastigheten 60 km/h. Hur lång tid tog det?      

 

Denna deluppgift var det få elever som inte löste direkt. Alla eleverna har kunskap och 

uppfattning om hur lång tid en ungefärlig sträcka tar att åka med buss eller bil. Det var 

medelhastighet och körde som inte fanns i ordförrådet. Då ordet översattes till hur fort 

man kör eller hur snabbt eller sakta man kör var det inga problem. Ordet kör ändrades 

till åker vilket var ett mer bekant ord. 

Elev (E) ”hästighet” 

(L) ”hastighet” 

(E) ”nej, förstår inte” 

(L) ” hur fort man kör” 

(E) ”hur snabbt eller..” 

(L) ” ja hur snabbt eller sakta någon kör” 

(E) ”aha, då förstår.. tänker och muttrar på modersmålet.. 3” 

Elev D använder under hela intervjun strategin att ”jag kan inte” och ”det är nog fel”, 

men denna uppgift läser eleven utan att säga något, sitter tyst och tänker och svarar 

direkt ”3 timmar”. Elev B läser uppgiften och säger ”det här kommer jag inte ihåg”. När 

vi då benar upp uppgiften i hur lång sträcka som körts (180) och med vilken 

medelhastighet (60) så säger eleven ”180/60, det är tre timmar”. Elev C läser uppgiften 

tyst, kladdar på ett papper och säger ”180/60 bli 3” 

 

 

b) När Gustav skulle köra de 180 kilometrarna tillbaka, så kunde han köra första halvan av 

vägen med medelhastigheten 90 km/h. Andra halvan blev det kö och hastigheten sjönk 

till 30 km/h.   Hur lång tid tog det att köra tillbaka? 

 

Rent matematiskt uppvisade denna deluppgift knappast några problem. Endast en elev 

(D) blandade ihop tid och medelhastighet vid uträkningen. Däremot hade tre av eleverna 

svårt med ”första halvan” och ”andra halvan”. Fyra elever förstod inte heller ordet ”kö”. 

De försökte uttala det på ett antal olika sätt men fick ändå ingen igenkänning för ordet. 

Elev (C) ” 90/90 är inget, går inte räkna” 
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(L) ” om vi har två godisbitar på bordet och du och jag ska dela på dem, hur många får 

vi var?” 

(C) ”en” 

(L) ” kan du skriva divisionen……bra, vad kan då 90/90 bli?” 

(C) ”inge” 

(L) ”titta här” L tar fram klossar och visar divisionen 

(C) ”jaha, då är ett” 

Elev F ritar och skriver och räknar och får efter flera försök fram rätt svar. Eleven har 

svårt att förstå ”första halvan” och ”andra halvan” och ordet ”kö” finns inte heller i 

ordförrådet. 

 

Uppgift 5: 

 

Familjen Svensson köper ett nytt matsalsbord med en diameter på 120 cm. Hur många får plats 

kring bordet om varje person behöver ungefär 60 cm utrymme vid bordet? 

 

Den sista uppgiften innehöll både matematiska svårigheter och också flera 

språksvårigheter. Ingen av eleverna löste uppgiften direkt.  

 

Elev B läser uppgiften och kommer till ”nytt matsalsbord” Här stannar eleven upp ett 

ögonblick och säger sedan ”ja, jag vet inte” och läser vidare. När uppgiften är färdigläst 

inser B att det finns ingen ledtråd i texten som kan förklara vad matsalsbord är utan 

frågar läraren. 

 

Elev C har stora problem med att reda ut hur bordet ser ut och envisas med att tala om 

hur bordet ser ut hemma. Dessutom ger både ”diameter” och ”utrymme” bekymmer. 

Elev A talar glatt om att ”jag har fullständigt glömt bort vad diameter och den där lilla 

grejen som man ska använda är”. Elev D säger sig aldrig hört talas om Pi. Elev F fastnar 

helt på namnet i uppgiften och det tar en bra stund att reda ut bara den delen. 

Elev (F) ”Vadå familjen Svensson? Vem är det?” 

(L)” Det är bara ett namn som finns i uppgiften. De kan heta vad som  

        helst” 

(F) ”Men var bor dom? Bor dom i XX?” 



  
 

32 

(L) ”Nej, det är bara ett påhittat namn” 

(F) ” Ingen jag känner eller?” 

(L) ” Nej, ingen du eller jag känner. Du kan sätta in familjen XX istället    

om det blir lättare då.” 

(F) ”Men vi ska inte köpa något bord” 

 

Elev E hittar ingen förståelse alls i texten. Orden matsalsbord, diameter, får plats, kring 

person och utrymme var ord som eleven inte kände igen. När så de olika 

skolspråksorden och matematikspråksorden var utredda fanns ordet diameter kvar. Här 

stoppade eleven totalt och var på väg att ge upp helt. För att eleven inte skulle känna sig 

misslyckad och uppleva att den var ”dålig i matte” ytterligare en gång beslutades att 

översätta till modersmålet. När det var gjort lyste eleven upp och sa ”aha, då vet jag”. 

 

5.2 Vilka svårigheter lyfter eleverna med matematikundervisningen? 
 

Rent generellt kom det fram att språket i matematikboken är det som är svårast att 

begripa sig på. De flesta menar att själva matematiktermerna går att lära sig, det är det 

andra språkliga i uppgifterna som ställer till problem. Att tyda vad som är relevant för 

att lösa uppgifterna och vad som går att sovra bort upplevs svårt. Upplevelsen från flera 

är att när de väl har läst uppgiften får de börja leta i texten och försöka tyda vad det 

handlar om innan det går att börja räkna. Speciellt vid provsituationer då tiden är 

begränsad upplevs detta frustrerande, eleverna hinner helt enkelt inte igenom provet. 

Elev F uttrycker provsituationer på följande sätt; ”och så kommer det ett prov med 

massa jag ska läsa för att kunna räkna men om jag inte fattar får jag inte fråga”. Elev A 

som har lätt för matematik upplever att sista uppgifterna i slutet av varje kapitel är svåra 

att förstå textmässigt och även andradelen på proven innehåller mycket text med svåra 

ord. Elev C har knappt någon skolgång från sitt hemland och tycker det mesta är svårt 

både språkmässigt och rent matematiskt. Elev C uttrycker att ”jag förstör mycket inte i 

bokan och vad lärare säga”. Elev E har stora svårigheter med språket och ger uttryck att 

”jag tycka allt i matte mycket svårt”.  

 

Alla elever berättar att det är svårast att lära sig matematik om de får sitta och räkna 

enskilt och tyst i matematikboken. Detta säger de att de oftast får göra. Lättast upplever 
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de flesta att det är om de får sitta och småprata om uppgifterna. Elev A säger att ”jag 

skulle vilja prata mycket mer om uppgifterna för att förstå”. 

 

Hinns inte allt med på lektionstid får de i uppgift att räkna ifatt hemma vilket upplevs 

svårt när texten inte är begriplig. Endast två av eleverna säger att de har någon som kan 

hjälpa dem hemma med matematikläxor. Elev A säger att ”ja pappa kan matte, fast inte 

svensk matte, så ibland kan han inte förstå”. Elev C som vid flera tillfällen i intervjun 

uttalar sina svårigheter för matematiken uttrycker att ”mina brör kan hjalpa mig”. Flera 

av de andra elevernas föräldrar har dålig skolbakgrund och har dessutom dåliga 

kunskaper i svenska.  

 

5.3 Vad tror eleverna kan hjälpa dem att förstå matematiken? 
 

När eleverna får frågan om de fått det stöd och den hjälp de behöver framkommer att de 

är osäkra på hur mycket stöd och hjälp som finns att tillgå. De är dessutom 

fundersamma på hur mycket hjälp de kan begära att få. De som varit några år i Sverige 

tycker att de fått hjälp i varierande grad och den har sett olika ut beroende på vilka 

skolor de gått i på de lägre stadierna. Elev A sa att den första undervisningen på 

mellanstadiet var i helklass utan stöd och det var inte alls bra. ”då kunde jag ju ingen 

svenska”. Först i årskurs sju kunde eleven känna att den fick stöd genom att gå i en liten 

grupp med en lärare som brydde sig om och hade tid för varje enskild individ. Nu i 

årskurs nio känner eleven att den klarar att följa undervisningen i en större grupp. Elev 

F uttryckte frustration över att ha fått gå ut till enskild undervisning på mellanstadiet 

och uttrycker sig ”hur kul va det att gå till XX själv på mattelektionen”. Elev D säger 

sig inte fått något stöd alls.  ”att jag inte får hjälp beror på att jag är utländsk”. Elev E 

säger att allt är bättre i Sverige för i hemlandet var de uppemot sextio elever i samma 

klassrum och undervisningen var mycket auktoritär. 

 

När frågan ställs om eleverna har tillgång till laborativt material blir de förvånade och 

de som gått i svensk skola på låg- och mellanstadiet uppger att där brukade man få 

använda det, men ytterst sällan nu på högstadiet. Elev B, C och E uppger att 

specialläraren alltid har ”grejer” framme och det känns bra att kunna plocka och konkret 

se olika lösningar. Elev C säger också att hos specialläraren behöver man inte skämmas 
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för att man inte förstår och då går det bra att jobba men saker. Det vore svårt i en större 

grupp. 

 

Då samtalet kommer in på gruppstorlek säger de flesta eleverna att de fått gå i mindre 

grupper på högstadiet och det upplevs som positivt. Eleverna uttrycker att en mindre 

grupp är bra för att läraren ska hinna hjälpa alla. Elev B säger också att det går bra att 

”slinka in” till specialläraren om den behöver mer hjälp. Två av eleverna talar om sin 

matematikundervisning i nedanstående termer: 

                   ”att jag fick så mycket matte själv när jag inte kunde så mycket 

                                         svenska var toppen” (elev B) 

                   ”jag hade lära inte något matte om gått i stor klass” (elev E) 

En sak som alla elever var överens om är att läraren har stor betydelse för hur de ska 

klara matematiken. Både lärarens inställning till sitt ämne och inställningen till eleverna 

säger de spelar stor roll för om det ska bli roligt att jobba.  När de får önska hur de vill 

att det ska vara blir gensvaret stort. Gemensamt är att de önskar en engagerad lärare som 

har tid med dem och som använder svenska på ett sätt som de förstår. Flera av eleverna 

önskar att få ledtrådar för att kunna tänka själva och inte bara få svaret och hur man gör 

direkt. Även mer diskussioner av uppgifter med andra elever önskas. Så här säger några 

elever: 

                ”jag skulle vilja prata mycket mer om uppgifterna för att förstå” (elev A) 

                 ”om jag vill ha det annorlunda kanske läraren blir sur” (elev D) 

                 ”man önskar att läraren ska förklara och inte lösa uppgiften” (elev A)  

Några elever uttrycker en önskan att läraren ska gå igenom matematiska begrepp inför 

varje nytt kapitel. Elev B sammanfattar vad den menar i följande citat; ”då har man det 

liksom”. 

 

Däremot är alla eniga om att långa genomgångar inte känns bra. Eleverna uttrycker att 

det blir för mycket ord och då slutar de lyssna. Elev D uttrycker att ”när XX går igenom 

vid tavlan fattar jag inget”, elev A säger att ”jag har svårt att hänga med i tanken om det 

går för fort, då slutar jag lyssna”. Elev E som har stora språkproblem menar att 

genomgångar i större grupp inte fungerar ”jag alls inte lyssna när lärare prata alla”. 

                                                                              

Elev A uttrycker vid flera tillfällen en frustration över matematikundervisningen och 

sammanfattar det med följande kommentar; ”du vet ju att jag har lätt för matte och då är 
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det jobbigt när läraren förklarar matten när det är texten jag inte begriper. Ge mig tips 

istället så jag kan tänka själv”.   

 
Att kunna ha matematikundervisning på modersmålet eller blandat svenska- modersmål 

var helt nytt för alla. Reaktionerna var blandade mycket beroende på bakgrund. De som 

bott i Sverige sedan de varit små trodde inte det skulle hjälpa med modersmål i 

matematik. Mycket beroende på att de inte har några matematiska begrepp på 

modersmålet. De flesta som kommit senare till Sverige tyckte det lät som en bra idé. 

Endast elev C var tveksam om det skulle ha hjälpt och säger ”jag inte kan mycket matte 

på mitt sprök”. Tre av eleverna uttrycker sig som följer: 

                 ”ja, när jag kom till Sverige skulle det ha varit jättebra för då  

                                      kunde jag bara fortsatt” (elev A)” 

                ”hade varit bra för jag var bäst före jag kom till Sverige” (elev B) 

                ”jag hade tycka om” (elev E) 

Dessutom tycker två elever att det är bra att kunna översätta ord och begrepp till 

modersmålet. Elev B säger att ”då får jag det både på svenska och X och då förstår jag 

lättare” 
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6 Analys  
Nedan följer analys av resultaten med början av matematikuppgifterna. Analysen av 

resultatet av uppgifterna klassificeras och delas in i olika grupperingar.  Analysen av 

intervjuerna presenteras utifrån frågeställningarna. 

 

6.1 Vilka språkliga svårigheter framträder hos eleverna med svenska som   
andraspråk när de löser de angivna uppgifterna? 
 

När resultatet av matematikuppgifterna analyseras framkommer tre kategorier av ord 

som kan utgöra språkliga svårigheter. Dessa är matematiktermer, matematikspråksord 

och skolspråksord.  

 

6.1.1 Matematiktermer 
 

Rent generellt utgjorde matematiktermerna inga större problem hos eleverna. Det som 

tydligast går att se är att de är något osäkra om de uppfattat dem rätt och söker 

bekräftelse innan de går vidare i lösningen av uppgifterna. De ord som ställde till mest 

problem var medelhastighet och diameter. Allt lärande måste ske i ett sammanhang där 

elev och lärare för en dialog (Partanen, 2007). Viktigt är också att eleverna blir 

medvetna om att olika matematikmoment hör ihop och att varje moment är en del av 

helheten (Ma, 2010). Läraren behöver komma tillbaka till det som eleven vet och börja 

därifrån för att en säkerhet i lärandet ska ske (Jess, Skott & Hansen, 2011). Eleverna 

uttryckte att de vill att läraren tydligt ska ha en genomgång av nya matematiktermer 

inför varje moment för att underlätta textförståelsen. 

 

6.1.2 Matematikspråksord 
 

Under denna kategori fanns de ord som eleverna hade svårast för. Dessa ord var ena 

talet, andra talet, hur långt, första halvan, andra halvan och hastigheten sjönk. 

Elevernas upplevelse av sin undervisning är att de får använda kommunikation alldeles 

för lite. Detta ligger i linje med vad Norén (2010) skriver att elever med svenska som 

andraspråk behöver tala mer och räkna mindre på matematiklektionerna. Genom att 

lägga fokus på förståelse och inte procedurer utvecklas språket och eleverna kan 

utvecklas matematiskt. Rönnberg och Rönnberg (2001) anser att kommunikation och 
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aktiviteter som stärker språket är a och o när det gäller att utveckla elevers 

matematikkunskaper.  

 

6.1.3 Skolspråksord 
 

Namn på personer i matematikuppgifterna är det flera av eleverna som har svårt med. 

Bland annat Cummins (2000) tar i sin forskning upp att språket i skolan styrs av 

samhällets värderingar och den enskilde läraren blir påverkad av detta. Namn är 

kulturellt betingade och ingår inte i elever med svenska som andraspråks naturliga 

ordförråd vilket gör att just namn blir stötestenar som eleverna hakar upp sig på. Elever 

med svenska som andraspråk kommer i underläge både kulturellt och språkmässigt 

menar Elmeroth (2008).  

 

Eleverna har olika strategier för att läsa nya ord och uttryck. På vilket sätt de griper tag i 

orden kan ses som ett uttryck på vilket självförtroende de har i matematik. Några av 

eleverna känner att de inte är vana vid att läsa textuppgifter och en ger upp direkt och 

vägrar fortsätta lösa en uppgift. Jess, Skott och Hansen (2011) tillika Cummins (2000) 

menar att elever inte utvecklas matematiskt om de bara får räkna uppgifter utan text. 

Undervisningen måste syfta till att eleverna utvecklas både matematiskt och 

språkmässigt. En elev läser det okända ordet matsalsbord, hoppar över och läser vidare. 

Eleven försöker hitta någon ledtråd för att få förståelse. Denna metod är användbar om 

det finns bilder eller om ordet har någon böjning som känns igen men knappast om det 

bara finns en text (Skolverket, 2012b). Hade uppgiften enbart använt ordet bord hade 

eleven klarat uppgiften. För att fullt ut tillgodogöra sig en matematisk text måste eleven 

ha ett så gott ordförråd att den blivit kontextoberoende, enligt Säljö (2000). Om man då 

tänker på att det tar mellan fem och tio år att utveckla ett fullgott skolspråk (Cummins, 

2000; Elmeroth, 2008) är det föga förvånande att eleverna i undersökningen, varav flera 

varit relativt kort tid i Sverige, inte klarar att tyda uppgifterna. 

 

Lägesordet under i uppgift tre ställer till stora problem för flera elever. Det visar att ord 

i skolspråket och i vardagsspråket kan ha olika betydelser. Ord som ligger i gränslandet 

mellan vardagsord och skolspråksord blir ofta inte förklarade anser eleverna. Det gör att 

de får svårt att klara uppgifter på egen hand.  
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Matematikuppgifterna i denna undersökning saknade många av de grammatiska 

fallgropar som Myndigheten för skolutveckling (2008) pekar på kan utgöra problem för 

elever med svenska som andraspråk. Ändå ger resultatet indikationer om att många ord 

och uttryck ger svårigheter, svårigheter som skulle kunna elimineras genom en 

undervisning som bygger på att språk och tänkande ställs i centrum (Gibbons, 2009). 

 

6.2 Vilka svårigheter lyfter eleverna med matematikundervisningen?  
 

Under hela intervjun utrycker eleverna en frustration över att inte förstå språket i 

matematikboken. Genom att de upplever att de får använda en stor del av tiden till tyst 

räknande så blir det extra svårt. Skolinspektionen  (2009) konstaterar i sin rapport att det 

fortfarande är fokus på procedurinlärning ofta knutet till en lärobok i dagens 

matematikundervisning. Språket i matematiken är ofta koncist och precist och 

innehåller få ledtrådar (Cummins, 2000). Det gör att flera av eleverna som inte kommit 

så långt i sin andraspråksutveckling tycker matematiken är svår. När eleverna har läst en 

textuppgift uppger de att då får de många gånger börja leta i texten för att se om de kan 

lista ut vad som eftersöks. Är texten svår eller kompakt måste en elev som har 

svårigheter att tillägna sig det skrivna ordet få tillgång till konkretisering. Även i högre 

årskurser behöver detta användas (Cummins, 2000). Detta är något som eleverna inte 

har tillgång till utom i undantagsfall. 

 

 Det som framkommer i resultatet är att eleverna önskar kommunikation, både med 

andra elever och med läraren. Resultatet visar att de upplever att när de får tala 

matematik så utvecklas deras förståelse och kunnande på ett helt annat sätt. En 

kunskapssyn där kommunikation och samspel står i fokus benämns dia-logical 

paradigm  av forskarna Alrö och Skovsmose (2004).  

 

Några av eleverna visade sig ha ett dåligt självförtroende när det gällde den 

matematiska förmågan. För varje uppgift som skulle räknas eller varje fråga som 

ställdes så började eleverna med uttryck som att ”jag kan inte” eller ”jag vet inte”. När 

sedan texten var förstådd kunde eleverna lätt räkna ut svaret. Parszyk (1999) har i sin 

forskning kommit fram till att svårigheter i språket ofta leder till dåligt självförtroende i 

matematik.  
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6.3 Vad tror eleverna kan hjälpa dem att förstå matematiken? 
 

Alla elever är överens om att läraren har stor betydelse för deras lärande i matematik. 

Att läraren är engagerad och ser dem. von Wright (2002) kallar denna syn på kunskap 

för det relationella perspektivet där eleven är en del i sammanhanget. Det är i linje med 

Vygotskijs syn på lärande det vill säga att allt lärande sker i interaktion och i samspel 

med andra (Skott, Jess & Hansen, 2012). Varje elev måste också mötas på den nivå den 

befinner sig vilket gör att läraren måste vara anpassningsbar och lyhörd för den enskilde 

elevens behov (Lindberg, 2006).  Eleverna önskar att läraren ska förklara och inte bara 

tala om svaret, de vill tänka själva. Gibbons (2009) beskriver utvecklingen i matematik 

med Vygotskijs begrepp närmaste utvecklingszonen precis som eleverna vill ha det 

nämligen genom vägledning, hur de ska angripa uppgiften och att samtalet ska syfta 

framåt.  

 

Genom att utveckla sitt förstaspråk samtidigt som eleven lär in det nya språket, är något 

som är viktigt enligt Axelsson (2013). Detta att ha undervisning på både modersmålet 

och svenska, så kallad etnomatematik, hade eleverna aldrig hört talas om, men de som 

inte var födda i Sverige ansåg att det hade varit positivt. Att ha en undervisning där 

elevernas bakgrund ses som en tillgång och där den matematiska mångfalden lyfts fram.  

Elev A uttrycker det som att det bara hade varit att fortsätta där den slutade i hemlandet 

och inte hade behövt börja på en lägre nivå.  

 

Att elever med svenska som andraspråk kommer i underläge mot elever med svenska 

som modersmål är flera forskare överens om (Elmeroth, 2008). För att lyfta elever med 

utländsk bakgrund måste undervisningen i matematik förändras och elevernas önskemål 

och förväntningar måste tas till vara (Norén, 2010).  
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7 Diskussion 
 

Nedan följer en diskussion som är delad i metoddiskussion och resultatdiskussion och 

som avslutas med vidare forskning.  

 

7.1 Metoddiskussion 
 

Val av metod för studien syns i efterhand vara rätt. Att dela upp studien i två delar med 

en uppgiftsdel och en intervjudel gjorde att studien kunde belysas från två håll. Den 

första delen var en ostrukturerad intervju medan den andra delen genomfördes som en 

semistrukturerad intervju (Bryman, 2011). Genom att föra en dialog med eleverna under 

det att de utförde matematikuppgifterna gjorde att resultatet fick en helt annan dignitet 

än om någon annan metod hade valts. På detta sätt fanns möjlighet att resonera om ord 

och uttryck under arbetets gång, då det var aktuellt. Det blev också möjligt att följa 

elevernas tankegång under arbetet. Under intervjudelen kunde en mer djupgående 

diskussion hållas där frågeställningarna var mer öppna och elevernas egna tankar om 

svårigheter och framgångsfaktorer kunde belysas. Eleverna fick här tillfälle att utifrån 

frågeställningarna prata allmänt om sin upplevelse av matematiken och 

matematikundervisningen. 

 

För att få ut mesta möjliga av en undersökning är det en nödvändighet att som forskare 

vara väl insatt i uppgifterna som ska användas. Då kan energi och fokus läggas på det 

eleverna säger och kunna respondera på det (Patton, 2002). Innan undersökningen 

genomfördes räknades och analyserades uppgifterna och frågeställningarna var noga 

förberedda. Det som blev en svaghet i studien var urvalet av räkneuppgifter. I efterhand 

går det att se att resultatet kunde blivit annorlunda om fler grammatiska svårigheter 

funnits i uppgifterna. Däremot var det ett bra val att ha en helt avskalad uppgift som 

första uppgift. Det gjorde att eleverna slappnade av och kände att de behärskade 

situationen.  

 

Studien bygger på ett fåtal elever. Att så få elever deltog är en svaghet ur 

tillförlitlighetsaspekt. Anledningen till att så få elever deltog var flera. Dels fanns för 

tillfället inte så många elever som kunde deltaga på skolan som studien gjordes och alla 

elever ville inte deltaga. Dessutom var det i slutet av terminen och tid fanns inte att 
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utvidga studien till andra skolor. För att öka tillförlitligheten kunde en utvidgning av 

tiden med de medverkande eleverna gjorts genom klassrumsobservationer. 

 

En forskare som genomför kvalitativa undersökningar kan inte vara helt objektiv utan 

blir påverkad av observationstillfället (Merriam, 1994). Att dessutom känna eleverna 

kan vara en nackdel ur objektivitetshänsyn då det är lätt att tolka in det som inte finns 

men som man tror finns där (Thurén, 2007). Min strävan har dock varit att så långt det 

varit möjligt fjärma mig från tyckande och försökt analysera det som går att klart läsa ut 

i resultatet. Några av eleverna har stora svårigheter att uttrycka sig på en svenska som är 

begriplig vilket gjort att de i många sammanhang inte vågar prata. I och med att jag då 

kände dem visste de att jag i mångt och mycket förstår vad de säger. De kunde slappna 

av och vågade prata och uttrycka sig och jag kunde ställa följdfrågor och respondera, att 

vad det så här du menade för att föra diskussionen framåt. 

 

7.2 Resultatdiskussion 
 

Syftet med studien var att få kännedom om svårigheter som elever med svenska som 

andraspråk upplever när de möter matematiken i skolan. Dessutom att få kännedom om 

vad eleverna anser kan påverka deras utveckling i matematik. Resultat och analys ger en 

bild av vilka svårigheter som eleverna upplever varje gång de får textuppgifter i 

matematik. I resultatet framkommer en bild av att det inte främst är själva matematiken 

som ger de största problemen. Inte heller är det matematiktermer som ger de största 

utmaningarna utan det är föga förvånande skolspråket som ger bekymmer. Språket och 

orden som lärare ofta tar för givet att elever förstår. När jag lyssnar på inspelningarna 

kan jag höra frustrationen att inte förstå innehållet i matematikuppgiften. En fråga som 

osökt inställer sig är om betygen som elever med svenska som andraspråk får i 

matematik verkligen speglar matematikkunskaperna. Kan det vara så att en del av 

betygen istället bygger på hur god förståelse i svenska språket som eleven har? I den här 

undersökningen har inte används översättning till modersmål förutom vid ett tillfälle. 

En av eleverna fick ordet diameter översatt till sitt språk. Vid det tillfället kändes det 

nödvändigt för att kunna fullfölja intervjun och framförallt för att eleven inte skulle gå 

från undersökningen med ännu ett misslyckande med sig. Även detta visar på hur 

språket kan bli ett hinder för förståelsen. Det har varit ett medvetet val från min sida att 

enbart använda svenska för att kunna få ett resultat som visar hur mycket förståelse i 
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svenska språket som finns hos de enskilda eleverna i relation till deras matematiska 

kunnande.  

 

Under intervjuerna med eleverna framkommer många kloka tankar om hur de önskar att 

matematikundervisningen skulle utformas. Den bild eleverna målar upp av 

undervisningen stämmer överens med vad Skolinspektionen (2009) visat att fortfarande 

handlar mycket om procedurinlärning knuten till en lärobok. Eleverna önskar en 

undervisning med mycket kommunikation för att tillägna sig matematikinnehållet. 

Gibbons (2009) anser att detta är en nödvändighet för elever med svenska som 

andraspråk. Likaså vill eleverna ha en lärare som ser dem och förstår dem. 

 

Att dra en generell slutsats av det som kommit fram i denna undersökning är svår att 

göra då få elever deltagit. Men det som klart går att se i resultatet är att dessa elever inte 

har en tillräckligt god tillgång till det svenska språket. Innebörden blir att för alla som 

deltog i undersökningen är det brister i språket som går ut över deras sätt att klara 

matematiken. Resultatet visar att bara de fick klart för sig vad uppgifterna handlade om 

och kontexten blev begriplig så löstes det utan problem. Även några av eleverna som i 

dagsläget inte klarat ett godkänt betyg i matematik kunde göra begripliga uträkningar 

och fick relevanta resultat. Viktigt i detta sammanhang är att lyfta att språkliga problem 

inte finns hos alla elever med svenska som andraspråk, likaså finns dessa svårigheter 

även hos elever med svenska som modersmål.  

 

7.3 Framtida forskning  

 

Det vore intressant att utföra en jämförande studie hur undervisningen i matematik 

påverkar tre likvärdiga grupper av elever med svenska som andraspråk. Undersökningen 

skulle ske inom en begränsad period. En av grupperna skulle få sin undervisning genom 

etnomatematik, en grupp genom kommunikativ undervisning och den tredje gruppen 

skulle få traditionell undervisning. Undersökningen skulle ha som syfte att se om 

undervisningssättet påverkar måluppfyllelsen i matematik för elever med svenska som 

andraspråk. 
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Bilaga 1 
                            Brev till föräldrar 
Hej! 

Jag heter Maria Dahlborg Bergkvist och jag arbetar på X-skolan. 

Jag går en utbildning till speciallärare i matematik vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

I min utbildning ska jag göra ett examensarbete. Arbetet handlar om hur svenska 

språket och matematik hör ihop och vad som kan vara svårt i matematik för en elev som 

inte kan så mycket svenska. 

I arbetet behöver jag intervjua elever för att se vad de tycker är lätt och svårt i 

matematik. 

Intervjun kommer att spelas in på telefon. 

Det är bara jag som kommer lyssna på inspelningen och i mitt arbete kommer jag inte 

skriva namn, om det är en pojke eller flicka och inte heller varifrån eleven kommer. När 

arbetet är färdigt kommer jag ta bort all inspelning. 

Jag undrar nu om (elevens namn) kan få vara med i min undersökning? 

 

Var snäll och fyll i nedanstående och be eleven lämna papperet till mig. 

Sätt ett X på den rad som du/ni önskar 

Ja, jag tillåter att (elevens namn) blir intervjuad   ____ 

Nej, jag vill inte att (elevens namn) blir intervjuad   _____ 

 

___________________________________________________ 

Underskrift förälder 

 

Tack för hjälpen! 

Maria Dahlborg Bergkvist 

  



  
 

II 

Bilaga 2 

                                           Frågeformulär 

 
1)  Hur ser du på den matematikundervisning du fått i Sverige och hur har den 

påverkat dina möjligheter att lyckas i matematik? 

 

2) Vad i matematiken tycker du är svårast? 

 
 

3) Hur ska en lärare undervisa för att du ska kunna lära dig bäst? 

 

4) När är det lättast/svårast att lära sig?  

 

5) Tror du att det skulle ha påverkat dina möjligheter till ett bättre resultat om du 

fått läsa matematik på ditt modersmål? 

 

6) Har du någon hemma som kan hjälpa dig med matematiken? 

 
 

7) Har du fått det stöd och den hjälp du behöver för att kunna lära dig så mycket 

som möjligt?  
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