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Sammanfattning 
Alla elever måste någon gång möta det matematiska språket i skrift och detta är 
något som på grund av språkförbristningar kan bli ett problem för andraspråksele-
ver. Syftet med denna studie är att få kunskap om hur lärare i förberedelseklass 
resonerar om att göra matematiska textuppgifter tillgängliga för andraspråkselever. 
För att undersöka detta har metoderna läromedelsanalys samt fokusgruppintervju 
med lärare i förberedelseklass tillämpats. Det insamlade materialet har analyserats 
genom en innehållsanalys med koppling till Cummins (2000) teorier samt Noréns 
(2010) teorier om matematikundervisning för andraspråkselever. Resultatet visar 
att en väl genomtänkt planering av undervisningen är nödvändigt för att andra-
språkselever ska få möjlighet att utveckla förståelsen för det textbaserade matema-
tiska språket. Resultatet visar också att textuppgifternas utformning med text och 
bild är av betydelse för hur andraspråkselever uppfattar innehållet. Ett par slutsat-
ser utifrån denna studies resultat är för det första att det textbaserade matematiska 
språket behöver lyftas muntligt för andraspråkselever. Den andra slutsatsen utifrån 
resultatet är vikten av lärares uppmärksamhet gällande de många hinder som kan 
finnas dolda i matematiska textuppgifter. 
 
Nyckelord:  
Andraspråkselever, språkutmaningar, matematisk textkommunikation, muntlig 
matematisk kommunikation
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1. Inledning 
Sedan jag började arbeta inom skolan har jag haft ett stort intresse för att undervisa 
elever i matematik. Emellertid fick jag relativt tidigt uppleva att matematikunder-
visning delvis innebär undervisning i det svenska språket, i detta fall det ämnes-
specifika matematiska språket. Matematikundervisningens många aspekter och 
intresset för detta utmynnade i den litteraturstudie jag genomförde hösten 2016 om 
andraspråkselevers möjligheter att utveckla ett matematiskt språk på svenska (Jo-
hansson, 2016). Genom tidigare forskning i form av artiklar och avhandlingar bi-
drog min studie till att jag förvärvade dels kunskaper om att andraspråkselever 
möter svårigheter gällande det svenska matematiska språket och dels kunskaper 
om hur jag som blivande lärare kan bemöta och arbeta med dessa svårigheter.  
 
Andraspråkselevernas svårigheter i matematik synliggörs genom både PISA-
undersökningar och rapporter om grundskoleelevers måluppfyllelse i ämnet mate-
matik. Skolverket (2013, s.11,19) rapporterar att resultaten från 2012 års PISA-
undersökning bekräftar att andraspråkselevers resultat i matematik är bristande och 
Skolverket (2016a, s.15) menar också att måluppfyllelsen i ämnet är förhållandevis 
låg för dessa elever jämfört med svenska elever. Det kan genom resultaten tolkas 
som att den matematikundervisning andraspråkselever erbjuds idag är bristfällig.  
 
Matematikundervisningen i Sverige baseras generellt sett på läroböcker (Skolver-
ket, 2015a) och de textuppgifter läroböckerna tillhandahåller är vanligen formule-
rade med ett korrekt matematiskt språk (Löwing, 2004, s.246). Om detta sätts i 
relation till det som inledningsvis poängterades om andraspråkselevers svårigheter 
i det matematiska språket (Johansson, 2016) är det rimligt att anta att det finns ett 
samband mellan hur lärare arbetar med textuppgifter i läroboken och andraspråk-
selevers bristande resultat.  Det betyder därmed att det matematiska språket kan 
utgöra ett potentiellt hinder vid till exempel arbete med textuppgifter. Läsning av 
matematiska uppgifter kräver enligt Adams (2003, s.786) förståelse för det mate-
matiska språket och dess komponenter med symboler och ord. Huruvida andra-
språkselever är vana vid ett matematiskt språk beror enligt Svensson (2014, s.126–
127) på hur deras tidigare erfarenheter från modersmålet ser ut. En del andraspråk-
selever har överhuvudtaget inte mött ett matematiskt språk tidigare.   
 
Genom litteraturstudien jag genomförde hösten 2016 (Johansson, 2016) fick jag 
kunskap om hur lärare kan bemöta och resonera gällande brister eller avsaknad av 
det matematiska språket. Studiens resultat visade att den språkliga matematiska 
utvecklingen kan främjas genom muntlig kommunikation (Moschkowich, 2002, 
s.196; Norén, 2010, s.102; Takeuchi, 2016, s.429) och att andraspråkselevernas 
modersmål och vardagsspråk är viktiga komponenter i kommunikationssamman-
hang (Moschkowich, 2002). Genom litteraturstudien har jag fått förståelse för att 
interaktionen med lärare och klasskamrater är viktig för dessa elevers språkliga 
utveckling (Hansson, 2011; Takeuchi, 2016). Emellertid har jag också genom lära-
ryrket fått erfarenhet av att det kan vara komplicerat att skapa muntliga kommuni-
kationstillfällen eftersom denna arbetsform kräver noggrann planering gällande 
grupp- eller parsammansättningar, samtalsmaterial etcetera (Takeuchi, 2016). På 
grund av detta behöver eleverna kunna arbeta självständigt emellanåt. Enligt läro-
planen ska eleverna dessutom kunna ”lära, utforska och arbeta både självständigt 
och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga” (Skolverket, 
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2011, s.13). Detta tolkar jag som att även om muntlig kommunikation i till exem-
pel grupp är viktigt för den språkliga matematiska utvecklingen behöver lärare 
kunna strukturera en undervisning där eleverna arbetar självständigt och genom 
detta arbetssätt ändå utvecklar sitt matematiska språk. När eleverna ska arbeta 
självständigt tror jag att läroböcker och dess textuppgifter kan fungera som resurs 
förutsatt att det finns ett tydligt syfte med användningen av dem, något som be-
kräftas av Löwing (2004, s.243). 
 
När jag som lärare förser mina elever med en lärobokens textuppgifter bör jag ha i 
åtanke att eleverna också möter det språk böckerna tillhandahåller i sina textupp-
gifter. Löwing (2004, s.172, 191) har genom sina studier visat att det krävs språk-
kunskaper för att förstå det matematiska innehållet i skriftliga uppgifter. För and-
raspråkselever kan detta tänkas vara särskilt utmanande då ämnesord kan skilja sig 
åt mellan olika språk och en del svenska matematiska ord saknar motsvarighet i 
andra språk (Moschkowich, 2002, s.201). Att kunna tillämpa läroboken med dess 
textuppgifter som en resurs i matematikundervisningen utan att ämnesspråket blir 
ett hinder för andraspråkselevers lärande ser jag som en stor utmaning i mitt kom-
mande yrke. Eftersom många klassrum i Sverige är mångkulturella (Skolverket, 
2012a, s.7) är det betydelsefullt att få kunskap om hur lärare kan skapa möjligheter 
för eleverna att tillägna sig innehållet i de textuppgifter läroböckerna tillhandahål-
ler.  
 
2. Bakgrund  
Som ovan nämnt har den genomförda litteraturstudien (Johansson, 2016) bidragit 
med kunskap om att det matematiska språket utvecklas effektivt genom muntlig 
kommunikation. I denna studie kommer fokus vara att koppla samman det munt-
liga matematiska språket med det skriftliga matematiska språket samt andraspråk-
selevernas förståelse för detta. I bakgrundsavsnittet redogörs för olika forskares 
definition av det matematiska språket samt begreppen andraspråkselever och för-
beredelseklass. Vidare beskrivs forskning om hur matematikundervisningen kan 
utformas för att andraspråkselever ska få möjlighet att tillägna sig ett matematiskt 
språk. Avslutningsvis beskrivs matematiska textuppgifter och vilken betydelse 
läsförståelsen har för tillägnandet av dessa, vad styrdokumenten tar upp gällande 
det matematiska språket samt forskning om läromedel. 
 
2.1 Matematiskt språk 
Att arbeta med matematiska textuppgifter innebär också arbete med det matema-
tiska språket. Matematiska beräkningar går inte att frikoppla från den språkliga 
aspekten i matematiken eftersom det matematiska språket består av en kombinat-
ion av både ord, begrepp och ett rikt symbolsystem. Varje kategori karaktäriseras 
av att vara bärare av olika syften inom det matematiska språket (Pettersson, 2010, 
s.4). Den kvantitativa delen av språket syftar till att beskriva olika samband inom 
matematiken och exempel på kvantitativa ord är ”färre” eller ”fler” (Purpura & 
Reid, 2015, s.260). Inom matematiken talar man också om den spatiala delen av 
språket vilken syftar till att beskriva relationer mellan olika företeelser. Ord som 
används för att beskriva dessa samband kan vara till exempel ”före” ”ovanför” 
eller ”nära” (Pettersson, 2010, s.4; Purpura & Reid, 2015, s.260). Den spatiala de-
len av språket möjliggör för förståelse av relationer mellan fysiska objekt eller till 
exempel tal i en tallinje. För att kunna tillägna sig de specifika ord och begrepp 
som fungerar som bärare av det matematiska språket är det är viktigt att ha förstå-
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else för både den kvantitativa- och spatiala delen av språket eftersom dessa ord 
ofta förekommer i textuppgifter (Purpura & Reid, 2015, s.260). Ytterligare en del 
av det matematiska språket består av ord som är ämnade specifik för matematiken 
och dessa kan vara till exempel ”täljare” eller ”nämnare”. Inom matematiken finns 
också ord som ingår i vårt vardagliga ordförråd men användningen av dem skiljer 
sig åt gentemot användning inom matematiken. Detta kan vara till exempel ”vo-
lym” eller bråk” (Pettersson, 2010, s.4).  
 
Samtliga komponenter inom det matematiska språket har betydelse för den mate-
matiska kommunikationen. I processen med att utveckla det matematiska språket 
kan kroppsspråk, gester, symboler, grafer och tabeller användas för att kommuni-
cera (Moschkowich, 2002, s.201–202). Att lära sig grunderna i det matematiska 
språket tar enligt Skolverket (2016b, s.28) generellt sett mellan sex till åtta år för 
andrapsråkselever. Det innebär att tillägnandet av det matematiska språket behöver 
vara en intensiv process som kräver ett medvetet och genomtänkt arbete. I denna 
intensiva process har eleverna nytta av att använda det vardagliga språket för att så 
småningom tillägna sig det matematiska språket, detta beskrivs närmare i avsnitt 
2.3.1 (Adams, 2003, s.789). 
 
2.2 Andraspråkselever och förberedelseklasser 
Andraspråkselever kan benämnas på flera olika sätt. Ett exempel på detta är mino-
ritetselever vilket är en benämning på elever med annat modersmål än majoritets-
språket. Ett annat exempel är benämningen andraspråkselever vilket understryker 
att eleverna undervisas på ett annat språk än majoritetsspråket (Rönnberg & Rönn-
berg, 2001, s.17). Ytterligare ett exempel är att elever som undervisas i eller talar 
fler än ett språk kan benämnas som flerspråkiga, denna benämning innefattar även 
ordet tvåspråkig. De individer vilka benämns som flerspråkiga eller tvåspråkiga 
behärskar eller brukar i regel fler än ett språk. Det är inte nödvändigt att individen 
behärskar två eller fler språk fullt ut för att benämnas som flerspråkig eller två-
språkig men det är av betydelse att denne i något sammanhang kan använda det 
ena språket och i ett annat sammanhang växlar till det andra språket (Norén, 2010, 
s.19–20).  
 
I denna studie kommer de elever som fokuseras att benämnas som andraspråksele-
ver då det anses tydliggöra att det handlar om elever som genomför grundskolan 
på ett annat språk än sitt förstaspråk.  
 
Hur undervisningen, i detta fall matematikundervisningen, ska se ut för nyanlända 
andraspråkselever är enligt Skolverket (2016b, s.8, 62) upp till rektorn. Enligt 
skollagen (SFS 2010:800) avser begreppet nyanländ de elever som varit i Sverige i 
fyra år eller kortare tid. Det vill säga att efter dessa år definieras eleven inte längre 
som nyanländ. Organiseringen av de nyanlända elevernas undervisning kan ske 
genom att de placeras i en så kallad förberedelseklass där de får möjlighet att ut-
veckla de kunskaper som behövs för att delta i den ordinarie undervisningen 
(Skolverket, 2016b, s.8, 62). Förberedelseklasser syftar till att eleven ska utveckla 
det nya språket och undervisningen karaktäriseras av att vara intensivt fokuserande 
på språkundervisning. Hur undervisningen i matematik i förberedelseklasser ser ut 
varierar i omfattning beroende på hur undervisningstiden prioriteras (Blob, 2004, 
s.21). I nästa avsnitt beskrivs hur matematikundervisningen så småningom kan 
utformas för andraspråkselever. 
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2.3 Matematikundervisning av andraspråkselever 
Andraspråkselevers tillägnande av ett matematiskt språk är en utvecklingsprocess 
där språket kan utgöra en del hinder. För att eliminera dessa hinder finns det ett par 
saker lärare kan ta i beaktning i sin undervisning. Dessa är hämtade från resultatet i 
tidigare litteraturstudie (Johansson, 2016) och presenteras i varsitt avsnitt. 
 
2.3.1 Modersmål och vardagsspråk 
Omgivningens acceptans för andraspråkselevers användande av dess modersmål 
samt dess vardagsspråk anses vara betydelsefull. När det gäller matematikunder-
visning är alla språk i ett klassrum lika mycket värda. När alla språk tillskrivs 
samma värde får andraspråkselever möjlighet att utnyttja sitt modersmål i tilläg-
nandeprocessen av det matematiska språket (Norén, 2010, s.106). De kompetenser 
eleverna har i andraspråket respektive förstaspråket kan kombineras vid behov och 
på så sätt hjälpa dem att tillägna sig innehållet i uppgifterna (Parvanehnezhad & 
Clarkson, 2008, s.69, 71). På samma sätt kan det vardagliga språket fylla en funkt-
ion i tillägnandet av ett matematiskt språk genom att länka samman det konkreta 
och det abstrakta. Det vardagliga språket kan utnyttjas för att så småningom förstå 
och behärska det formella matematiska språket (Moschkowich, 2002, s.196). I 
kommande avsnitt beskrivs omgivningens funktion i andraspråkselevers matema-
tiska språkutveckling. 
 
2.3.2 Omgivningens ansvar och betydelse 
Elevernas omgivning har ett ansvar gällande att acceptera felanvändningar i språ-
ket. Det betyder till exempel att se helheten i språkanvändningen som väsentligare 
snarare än kvalitén på enskilda delar (Moschkowich, 2002, s.201). En tillåtande 
miljö för kombination av andraspråk och förstaspråk är gynnsamt för andraspråk-
selever. McGraw och Rubinstein-Ávila (2008, s.160–161) beskriver detta som att 
lärare bör acceptera elevernas totala språkliga register. På så sätt kan de samlade 
erfarenheterna från det svenska matematiska språket och det matematiska språket 
från hemlandet fylla en funktion för vidare språklig utveckling. Eftersom det är 
läraren som ansvarar för att utforma undervisningen är denne således även ansva-
rig för andraspråkselevernas utveckling av det matematiska språket (Hansson, 
2011, s.97). Lärarna kan skapa ett särskilt gynnsamt muntligt kunskapsutbyte om 
det tillåts ske mellan socialt trygga samtalspartners (Takeuchi, 2016, s. 429).  
 
Förutom att skapa muntliga kommunikationstillfällen med väl sammansatta grup-
per eller par behöver läraren erbjuda eleverna en språkligt stimulerande miljö. En 
språkligt stimulerande miljö kan kännetecknas av att vara inbjudande för att vrida 
och vända på tankar, resonera och tala tillsammans (McGraw & Rubinstein-Ávila, 
2008, s.161). Den omgivande miljön tycks påverka andraspråkselever och därmed 
utgöra en viktig del av deras språkliga matematiska utveckling (Norén, 2010, 
s.97). En annan viktig del är de matematiska textuppgifternas utformning vilka 
presenteras i kommande avsnitt. 
 
2.4 Matematiska textuppgifter 
När elever arbetar med problemlösningsuppgifter möter de vanligen rikare text-
massor än vid räkning av rutinuppgifter och de behöver många gånger ledas in i 
det komplexa matematiska språket.  En vanlig strategi eleverna använder för att 
förstå och ta till sig innehållet i problemtexter är att de tyder rubriken och ledtrådar 
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i den. Dessa ledtrådar ger eleverna en bild av hur de tror att uppgiften ska lösas 
och utifrån det väljer de även lösningsmetod (Löwing, 2004, s.198).  Hansson 
(2011, s.97) har undersökt sambandet mellan lärarens ansvar för undervisningen 
och andraspråkselevers prestationer i matematik.  Författaren menar att när elever 
möter uppgifter med rikt textinnehåll utmanas den språkliga förmågan. För att ele-
verna ska få möjlighet att tillägna sig förståelse för texterna i den typen av uppgif-
ter behöver läraren vara uppmärksam på när och hur det matematiska innehållet 
behöver klargöras för eleven. I sådana situationer kan det vardagliga språket och 
det matematiska språket konkurrera med varandra. Uppgifterna kan till exempel 
innehålla ord med en betydelse i vardagsspråket och en annan betydelse i det ma-
tematiska språket (Moschkowich, 2002, s.196). De matematiska orden i textupp-
gifterna är ofta meningsbärare för innehållet samtidigt som de utgör nyckeln i 
textkommunikationsprocessen (Adams, 2003, 787). Här behöver läraren finnas 
med som ett stöd för andraspråkseleven (Hansson, 2011, s.97) och visa hur var-
dagsspråket kan fungera som en länk när vi rör oss i texter med både konkret och 
abstrakt innehåll (Moschkowich, 2002, s.196).  
 
2.5 Läsförståelse och matematik 
Att öva på förmågan att läsa grundläggande matematiska texter ges generellt sett 
lite utrymme i undervisningen (Adams, 2003, s.785). När eleverna ska läsa mate-
matiska texter kommer de möta vissa svårigheter. Till exempel kan det abstrakta 
matematiska språket med termer och begrepp upplevas som otillgängligt för and-
raspråkselever. Även ords mångtydiga betydelser kan försvåra läsprocessen och 
göra den mer tidskrävande (Adams, 2003, 787). Genom elevernas grundskoletid 
kommer de matematiska texterna att bli allt mer omfattande och abstrakta vilket 
således kräver att eleverna ges möjlighet att möta den typen av texter (Adams, 
2003, s.789). Läsförståelsen sätts ofta på prov när eleverna arbetar med problem-
lösningstexter eftersom den typen av texter ofta bygger på relationer mellan ele-
vernas skolgång och deras vardag. Kontexten utgörs i stor mån av ett verklighets-
baserat scenario och elever som saknar erfarenhet av dessa scenarier kan uppleva 
uppgiften som svårförstådd. För att utveckla förmågan att ta till sig innehållet i 
rika textuppgifter behöver eleverna förses med strategier (Adams, 2003, s.791). 
Adams (2003, s.791) menar att ett sätt att lära andraspråkseleverna att bearbeta 
innehållet i textuppgifterna är att till en början läsa det utan att fokusera på frågan i 
sig. Andra steget är att försöka förstå problemet genom att till exempel uppmärk-
samma ord och sammanhang. Det tredje steget är att försöka lösa problemet och 
det fjärde och slutliga steget är att se tillbaka på processen. Om eleverna går ige-
nom sin lösning en gång till får de möjlighet att upptäcka eventuella missförstånd 
eller fel som de kan ha gjort.  
 
Läsförståelse i matematik kräver också att eleverna kan läsa siffror och symboler i 
ett textsammanhang samtidigt som de måste kunna se sambandet och relationerna 
mellan ord, siffror och symboler (Adams, 2003, s. 791–793). Österholm (2006, 
s.65) har genom sina studier fått fram ett resultat som visar att läsförståelsen vid 
läsning av matematiska texter utan siffror och symboler inte skiljer sig åt gentemot 
läsning av texter i andra ämnen. Däremot visar resultatet att matematiska texter där 
siffror och symboler inkluderas tycks kräva en annan typ av läsning. Det vill säga 
att strategierna för läsning av matematiska texter behöver anpassas beroende på 
texternas karaktär då förståelsen för texten påverkas av dess innehåll. Svensson 
(2014, s.121) visar genom sina studier att det finns en medvetenhet hos andra-
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språkselever gällande behovet av språklig förståelse för att lösa matematiska upp-
gifter. Räkneuppgifter anses lättare än textuppgifter eftersom de inte kräver förstå-
else för ord och även om eleverna behärskar det vardagliga språket ses det mate-
matiska språket som abstrakt och otillgängligt, framförallt i textuppgifter.  
 
2.6 Det skriftliga- och muntliga samspelet i matematikundervisningen 
Studier har visat att i klassrum med hög andel andraspråkselever undviks situat-
ioner där eleverna lämnas ensamma med att hantera större textmängder. Eftersom 
det matematiska innehållet i undervisningen ofta är svenska läromedel grundade 
på den svenska kursplanen i matematik behövs innehållet i materialet konkretise-
ras för elever med bristande språklig förståelse (Norén, 2010, s.103). För att andra-
språkselever ska få möjlighet att ta till sig innehållet i matematiska textuppgifter 
behöver det på något sätt kommuniceras (Norén, 2010, s.104). Det anses till ex-
empel enligt flera forskare vara gynnsamt för elevernas matematiska språkutveckl-
ing att skapa en muntlig kommunikativ undervisning (McGraw & Rubinstein-
Ávila, 2008, s.161; Moschkowich, 2002, s.196; Takeuchi, 2016, s.429). En under-
visning som kännetecknas av språkutvecklande arbetssätt där det matematiska in-
nehållet noggrant bearbetas lämnar sällan eleverna i det tysta räknandet. För att 
lyckas skapa språkutvecklande arbetssätt i matematik är det av betydelse att ha 
kännedom om elevernas förkunskaper. De möjligheter andraspråkseleverna bär 
med sig bör stå i centrum snarare än de brister som finns i språket. När det mate-
matiska textinnehållet bearbetas muntligt utifrån elevernas språkliga matematiska 
förståelse anses undervisningen gynnsam. Det ger också möjlighet att samtala om 
elevernas frågor gällande till exempel läromedelstexter utifrån ett för eleverna 
önskvärt område (Norén, 2010, s.104). Styrdokumentens framskrivningar gällande 
det matematiska språket belyses vidare i nästa avsnitt. 
 
2.7 Styrdokument 
Enligt Skollagen (SFS 2010: 800) får ansvarig rektor placera en nyanländ elev i 
förberedelseklass, se avsnitt 2.2. Undervisning i förberedelseklass ska dock avbry-
tas då eleven anses ha tillräckligt goda kunskaper för att tillgodose den ordinarie 
undervisningen i till exempel matematik i lämplig årskurs. Med lämplig årskurs 
avses den årskurs vilken anses motsvara elevernas ålder och kunskaper bäst. För 
att eleverna så småningom ska uppnå betyget E i matematik finns det centrala in-
nehållet framskrivet som utgångspunkt för undervisningen. Skolverket (2011, 
s.64–66) skriver att eleverna genom undervisningen ska utveckla förståelse för ett 
matematiskt språk. Ett exempel på detta är att eleverna både i årskurs 6 och årskurs 
9 ska få undervisning i att formulera sig matematiskt. Enligt Skollagen (SFS 2010: 
800) ska även nyanländas kunskaper gällande detta bedömas om det inte är uppen-
bart onödigt.  
 
Matematiskt språk framkommer även i kommentarmaterialet för ämnet matematik 
som en viktig del i ämnet. Skolverket (2012b, s.11) skriver att eleverna behöver 
behärska matematisk kommunikation för att kunna använda matematiken som ett 
funktionellt verktyg. Eleverna ska också genom undervisningen ”kunna tillägna sig 
och förstå det matematiska innehållet i situationer där matematiska begrepp och 
uttrycksformer används” (Skolverket 2012b, s.11). I styrdokumenten lyfts det ma-
tematiska språket i allmänhet fram som en väsentlig del av ämnet och kommuni-
kation av och med ett matematiskt språk omfattar även andraspråkselever. Skol-
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verket (2011, s.68) skriver att för att elever i årskurs 6 och årskurs 9 ska uppnå 
kunskapskravet E måste de kunna använda olika begrepp, redogöra för och samtala 
om hur de tänker samt föra och följa matematiska resonemang. De ska också 
kunna växla mellan olika uttrycksformer och bemöta matematiska argument.  
 
Skolverket (2011, s.62) skriver i syftesdelen för matematik att eleverna genom 
undervisningen ska utveckla kunskaper för att beskriva och formulera matematiska 
företeelser med hjälp av matematikens uttrycksformer (ord, symboler, bilder etce-
tera). De ska också erhålla kunskap om grundläggande matematiska begrepp och 
metoder samt hur de kan användas. Enligt syftet ska eleverna utveckla förmågan 
att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Avslutningsvis ska de 
genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med matema-
tikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om mate-
matik i vardagliga och matematiska sammanhang. Således framkommer det mate-
matiska språkets roll i samtliga delar av syftesavsnittet.  
 
2.8 Läromedel 
Läromedel är enligt Nationalencyklopedin ”resurs för lärande och undervisning; 
traditionellt främst läroböcker…”. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet 2011 beskrivs matematikens syfte, centrala innehåll samt de 
kunskapskrav som eleverna måste uppnå för respektive betyg men tillvägagångs-
sättet vilar i undervisande lärares händer. Det finns i aktuella styrdokument således 
inga angivelser om krav på användning av läromedel i något skolämne (Skolver-
ket, 2011) För lärare som undervisat enligt Lgr 80 har direktiven emellertid varit 
annorlunda. Enligt den tidens läroplan hade eleverna rätt till att använda läromedel 
eftersom dessa ansågs särskilt producerade för undervisningen. Det anges också att 
läromedlen måste ges plats då det anses ge ”fasthet och sammanhang i studierna” 
(Skolverket, 1980, s.53).  

Läroboken har trots avsaknad av användningskrav en stark ställning i den svenska 
matematikundervisningen idag och den styr generellt sett matematikundervisning-
ens innehåll. Att använda och basera sin matematikundervisning på en utvald läro-
bok tycks inviga lärare med trygghet och försäkran om att undervisningen svarar 
mot kursplanens innehåll och mål. Läroboken ses även fylla en funktion i att vara 
ett externt stöd för läraren i sin undervisning då den delvis delar lärares arbets-
börda (Englund, 1999, s.340).  

Vid användande av läroböcker är det upp till läraren att förhålla sig kritisk till dess 
innehåll. Skolverket gör idag ingen granskning av de läromedel som finns utan 
tanken är att lärare själv ansvarar för att värdera och resonera kring olika läroböck-
ers relevans (Skolverket, 2015b). Emellertid gör Skolinspektionen kvalitetsgransk-
ningar inom skolan och ibland omfattas även läromedel av denna granskning. De 
resultat som synliggjorts genom dessa granskningar är problemet med läromedlens 
aktualitet i förhållande till läroplanen. Många skolor arbetar fortfarande med gamla 
läroböcker vilket gör att relevant innehåll kan utebli. Dagens läromedelsförfattare 
är enligt Skolverket (2015c) medvetna om läroplanen och önskan om att böckernas 
innehåll ska svara mot kursplanernas innehåll.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt redogörs för det teoretiska perspektiv vilket kommer att vara ut-
gångspunkten för analysen i denna studie. Valet av teoretisk utgångspunkt grundar 
sig i det sociokulturella perspektivet samt andraspråksforskaren Cummins (2000) 
och hans bidrag gällande textkommunikation. 
 
3.1 Cummins och andraspråksinlärning 
Den kanadensiske forskaren Cummins (2000) har utvecklat en modell för andra-
språkselevers ämnesspråkliga utveckling. Cummins (2000, s.61) bygger sina reso-
nemang på Vygotskij och den närmaste utvecklingszonen där den optimala inlär-
ningen sker. För att andraspråkselever inte ska hamna i ett negativt maktförhål-
lande gentemot samhället måste elevernas kognitiva engagemang stimuleras. Sam-
spelet mellan elever och lärare bör främja detta och i processen ta hänsyn till ele-
vernas tidigare erfarenheter gällande kultur, språk och personlighet. 
 
För att andraspråkselever ska kunna tillägna sig innehållet i textuppgifter bör den 
språkliga svårighetsgraden balanseras. Det vill säga att eleverna behöver få möta 
det svenska matematiska språket i textuppgifterna men utifrån en nivå som lämpar 
sig för andraspråkselevernas språkkunskaper. Innehållet i en uppgift kan enligt 
Cummins (2000, s. 274–276) delas in i olika faser: 
 

• Kunskapsfas. Textuppgiftens innehåll bidrar till aktivering av elevernas ti-
digare kunskaper. I textuppgiften finns det till exempel matematiska be-
grepp vilka eleverna behöver känna till sen tidigare. 

• Bokstavlig fas. Textuppgiftens innehåll tillhandahåller viktig information 
om när, var och hur något händer. 

• Personlig fas. Textuppgiftens innehåll bidrar till aktivering av elevernas 
egna erfarenheter och känslor. I textuppgiften finns det till exempel be-
skrivna händelser/situationer vilka kan påverka elevernas förståelse för in-
nehållet beroende på om de kan relatera till händelsen eller inte. 

• Kritisk fas. Textuppgiftens innehåll möjliggör för kritisk analys. Eleverna 
kan till exempel analysera om påståendena i textuppgiften är rimliga. 

• Kreativ fas. Textuppgiftens innehåll möjliggör för olika lösningar av pro-
blemet. 
  

Utifrån detta har Cummins (2000, s.68) skapat en modell gällande texters eller 
textuppgifters språkliga nivå. Cummins menar att textuppgifters språkliga utform-
ning ställer olika krav på eleven. Uppgifternas karaktär med endera lite text eller 
endera mycket text skapar olika möjligheter för elevernas lösning av problemet. 
Teorin om språklig utveckling kopplat till textuppgifter bygger på uppgifternas 
språkliga krav och grundar sig på två variabler: Kognitiv svårighetsgrad samt stöd 
i kontexten. Denna modell illustreras i figur 1 och den tankemässiga svårighets-
graden beskrivs i den vertikala axeln. I den horisontella axeln beskrivs det stöd 
andraspråkseleven har i en specifik situation, till exempel bilder eller konkreta 
föremål (Cummins, 2000, s.68).  
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Figur 1. Egen tolkning av Cummins (2000, s.68) Modell 
 
4. Syfte & frågeställningar 
Syftet med denna studie är att få kunskap om hur lärare i förberedelseklass resone-
rar om att göra matematiska textuppgifter tillgängliga för andraspråkselever. Syftet 
konkretiseras i följande frågeställningar: 
 

• Vilket matematiskt språk tillhandahåller textuppgifterna i den aktuella lär-
oboken i matematik i förberedelseklass? 

• Hur resonerar lärare i förberedelseklass om undervisningens möjligheter 
och utmaningar gällande det matematiska språket i läroböckernas textupp-
gifter? 

 
5. Metod 
I detta avsnitt kommer metoden för den empiriska undersökningen att presenteras. 
Metoden för studien består av två delar; en fokusgruppintervju samt en lärome-
delsanalys. Valet av att kombinera metoderna fokusgruppintervju samt lärome-
delsanalys grundar sig i denna studies syfte om att få kunskap om hur lärare i för-
beredelseklass kan organisera undervisningen för att göra textuppgifter i läroböck-
er tillgängliga för andraspråkselever. För att kunna svara på syftet behövdes både 
information och kunskap om textuppgifterna i de läromedel som används i förbe-
redelseklass vilket erhölls genom läromedelsanalysen. Det behövdes också in-
formation och kunskap om hur lärarna i förberedelseklass resonerar kring det ma-
tematiska språket i textuppgifterna vilket erhölls genom fokusgruppintervjun. Fo-
kusgruppintervjun genomfördes före läromedelsanalysen. Däremot genomfördes 
läromedelsanalysen före analysen av fokusgruppintervjun. Detta val motiveras i 
avsnitt 5.5 Analys 2. I detta avsnitt kommer inledningsvis de forskningsetiska prin-
ciperna lyftas fram. Därefter beskrivs fokusgruppintervjun, urvalet samt genomfö-
randet av den. Vidare följer ett avsnitt om den kvalitativa innehållsanalysen med 
dess urval och genomförande.  
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5.1 Forskningsetiska principer 
Vid arbete med denna typ av studier finns ett antal forskningsetiska principer att ta 
hänsyn till. Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram fyra huvudkrav vilka ska tas 
hänsyn till i forskningsarbetet. De fyra huvudkraven, informationskravet, samtyck-
eskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet presenteras nedan. 
 
Informationskravet innebär att forskaren ska meddela deltagarna i undersökningen 
om dess roll i studien. Deltagarna ska också få kännedom om under vilka villkor 
de deltar, att deltagandet är frivilligt samt att det när som helst under arbetets gång 
kan avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002, s.5). Informationskravet har 
tillgodosetts genom att samtliga utvalda deltagare för undersökningen har erhållit 
ett informationsbrev där studiens syfte och karaktär presenteras (Bilaga 1) 
 
Samtyckeskravet innebär att alla aktiva deltagare har rätt att bestämma om och hur 
denne vill medverka. Deltagaren ska när som helst under arbetets gång kunna av-
bryta sin medverkan i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002, s.9). I det inform-
ationsbrev som skickats ut framkommer att deltagandet är frivilligt och kan avbry-
tas om så önskas. I brevet finns även en förfrågan till den berörda om denne vill 
delta i undersökningen. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagarna ska behandlas på så sätt 
att ingen obehörig kan ta del av dem. Det ska inte vara möjligt att deltagarna kan 
identifieras av någon obehörig (Vetenskapsrådet, 2002, s.14). I denna studie är 
deltagarna, skolan, samt kommunen garanterat anonymitet, Detta framkommer 
även i det informationsbrev som skickats ut till samtliga deltagare.  Genom att 
anonymisera deltagare, skola och kommun kan undersökningsdeltagarna inte iden-
tifieras.  
 
Nyttjandekravet innebär att den information vilken tillhandahålls genom under-
sökningen inte får användas i andra ändamål än forskning. Deltagarna kan för-
slagsvis tillfrågas om det finns intresse av att veta var forskningsresultaten kom-
mer att publiceras (Vetenskapsrådet, 2002, s14, 15). Detta krav har uppfyllts ge-
nom att deltagarna fått erbjudande om att ta del av denna studie när den färdig-
ställts.  
 
5.2 Fokusgruppintervju 
Att arbeta med intervjuer i fokusgrupper innebär att en grupp människor diskuterar 
om ett visst ämne.  Intervjuns syfte ligger till grund för beslutet om genomförandet 
ska vara strukturerat eller ostrukturerat (Bryman, 2016, s.447, 448). I denna studie 
är syftet att få kunskap om hur lärare i förberedelseklass resonerar om att göra ma-
tematiska textuppgifter tillgängliga för andraspråkselever För att svara på detta 
syfte med konkretiserade frågeställningar om vilket matematiskt språk läroboken 
tillhandahåller samt hur lärarna kan strukturera undervisningen för att göra text-
uppgifterna tillgängliga används intervjutypen strukturerad fokusgrupp. Det inne-
bär att deltagarna i fokusgruppen diskuterar utifrån ett antal givna frågor utan att 
moderatorn (intervjuns ledare) ingriper (Bryman, 2016, s.447, 448).  
 
Denna metod har valts ut för studien eftersom den bidrar till att få ta del av hur 
lärarna i förberedelseklass tillsammans resonerar om det matematiska språket i ett 
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antal utvalda textuppgifter i två läroböcker. Det ansågs intressant att lyssna till 
dessa lärares gemensamma diskussioner gällande textuppgifternas fördelar och 
nackdelar eftersom lärarna arbetar tillsammans med till exempel planeringar. Detta 
var sedan tidigare känt på grund av VFU på skolan. Att arbeta med fokusgruppin-
tervjuer innebär att en viss frågeställning ligger till grund för och fokuseras under 
intervjun, se frågor i bilaga 2. Deltagarna i studien, det vill säga lärarna i förbere-
delseklass, har samma yrkesmässiga intresse och liknande kunskaper och erfaren-
heter om de frågor som ligger till grund för intervjun. Det vill säga att samtliga 
lärare undervisar i matematik i förberedelseklass och strukturerar sin matematik-
undervisning på relativt lika sätt trots undervisning på olika stadier. Arbetet med 
dessa frågor och genomförandet av metoden kan vara både strukturerat eller 
ostrukturerat. Eftersom syftet med denna intervju är att den ska bidra med svar på 
denna studies syfte och frågeställning har en strukturerad fokusgrupp valts som 
metod. Detta innebär att deltagarna i denna studie har svarat på sju stycken förut-
bestämda frågor utan att ledaren avbryter (Bell, 2016, s.195). I följande avsnitt 
beskrivs urvalet för fokusgruppintervjun i denna studie. 
 
5.2.1 Urval för fokusgrupp 
Eftersom syftet med denna studie är att få kunskap om hur lärare i förberedel-
seklass resonerar om att göra matematiska textuppgifter tillgängliga för andra-
språkselever är det givet att deltagarna i fokusgruppen bör vara undervisande lä-
rare i förberedelseklass. Det var sedan tidigare känt vilken skola som erbjuder för-
beredelseklasser men urvalsprocessen började ändå genom att via kommunens 
hemsida söka information om det finns någon skola som bedriver liknande verk-
samhet. Denna sökning resulterade i ett konstaterande av att den tidigare kända 
skolan är ensam om att tillhandahålla förberedelseklasser.  
 
Urvalsprocessen fortskred genom att kontakta rektor via mail där undersökningen 
presenterades och denne erbjöd sin hjälp med att kontakta berörda lärare. Eftersom 
skolan är bekant sedan tidigare gjordes ett val att själv kontakta de berörda lärarna. 
En av dessa lärare kontaktades via telefon och denne förde informationen om stu-
dien vidare till sina kollegor.  
 
Förberedelseklasserna på denna skola är inte organiserade genom indelning i års-
kurser utan i stadier. Det innebär att indelningen sker i låg-, mellan- och högsta-
dium. Eftersom den tidigare litteraturstudien (Johansson, 2016) fokuserade på års-
kurs 4–9 valdes detta åldersspann ut även för denna studie. Detta innebär att den 
lärare som undervisar i förberedelseklassernas lågstadium inte deltog i denna stu-
die. Efter kontakt med rektor och en av lärarna skickades ett informantbrev ut med 
förfrågan om deltagande till samtliga fyra lärare i förberedelseklassernas hög- och 
mellanstadium (se bilaga 1). Samtliga tillfrågade tackade ja till medverkan i stu-
dien. Vidare beskrivning av genomförandet av fokusgruppintervjun följer i kom-
mande avsnitt.  
 
5.2.2 Genomförande  
Syftet med fokusgruppintervjun var att ta fasta på vilka resonemang fyra lärare 
från förberedelseklassens olika stadium för kring de utvalda frågorna. Sju frågor 
låg till grund för intervjun och skapades utifrån syftet och frågeställningen med 
denna studie.  Följande frågor formulerades för intervjun, se fullständig redogö-
relse av intervjumaterialet i bilaga 2: 
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• Vilka matematikord kan ni identifiera i respektive textuppgift? 
• Vilka vardagliga ord i texten är nödvändiga för att förstå sammanhanget i 

respektive textuppgift? 
• Vad har det matematiska språket för betydelse i respektive textuppgift? 

Hade de kunnat användas i större alternativt mindre utsträckning och ge-
nom detta förenklat/försvårat lösningsprocessen, hur i så fall? 

• På vilket sätt kan bild och text hjälpa och/eller stjälpa andraspråkselever i 
matematikundervisning? 

• Om ni skulle tilldela era andraspråkselever dessa uppgifter, hur hade ni 
presenterat dem? Vad behöver eleverna kunna och veta innan de tilldelas 
den här typen av uppgifter? Beskriv noggrant. 

• Med utgångspunkt i ert samtal, Vilka möjligheter och/eller hinder skapar 
de här båda utdragen? 

• Vilket av de här utdragen skulle du föredra att presentera för dina andra-
språkselever? Varför gör du detta val? 

 
Fokusgruppintervjun inleddes med att samtliga deltagare tilldelades information 
om de forskningsetiska principerna. Särskild tonvikt lades vid deltagarnas, skolans 
samt kommunens anonymitet. Efter följde ett kort samtal om verksamheten samt 
strukturen för den undervisning respektive lärare bedriver. Alla tilldelades sedan 
varsitt exemplar av de utvalda utdragen ur läromedlen MatteDirekt Borgen 5b 
samt Start matematik för att ha som stöd under hela intervjun. Se vidare informat-
ion om läromedlen i avsnitt 5.3.1. De sju intervjufrågorna lästes igenom av samt-
liga deltagare innan samtalet startade för att i förväg kunna reda ut eventuella 
missförstånd. Emellertid fanns inga oklarheter gällande frågorna.  
 
För att skapa ett gruppsamtal där alla kände sig delaktiga och där alla deltagare såg 
varandra valdes ett runt bord ut som intervjuplats i ett av lärarnas klassrum. Alla 
deltagare inklusive jag som ledare satt vid det runda bordet och en diktafon lades 
ut i mitten. En av deltagarna ombads läsa frågorna högt för de andra. Jag som le-
dare förklarade min roll ytterligare en gång och poängterade mitt ickedeltagande i 
diskussionerna. Min roll innebar snarare att be lärarna ge en djupare förklaring om 
något intressant uppmärksammades samt att leda dem tillbaka på frågorna vid de 
tillfällen diskussionernas fokus gick över till något irrelevant i sammanhanget.  
 
En av deltagarna läste som tidigare nämnt upp frågorna i den ordning intervjugui-
den angav. Lärarna i förberedelseklass hade ett stort engagemang under intervjun 
och de behövdes ledas tillbaka till det aktuella ämnet vid ett antal tillfällen. En del 
av frågorna besvarades vid en föregående fråga och samtalet blev därmed flytande 
och erbjöd flera perspektiv. Tiden för fokusgruppintervjun var totalt 70 minuter 
varav tio av dessa minuter var en paus i mitten av diskussionen.  
 
Efter genomförandet av fokusgruppintervjun transkriberades materialet enligt Wi-
becks (2010, s.96) nivåer. För denna transkription lades nivån mellan det Wibeck 
(2010) benämner som nivå två och tre. Det innebär att samtalet generellt sett skri-
vits ned med skriftspråk men med markering där andra deltagare avbrutit, instämt 
eller invänt någon annan deltagares påstående.  Valet av att göra en mindre detalje-
rad transkription grundar sig i att den genomförda fokusgruppintervjun fungerade 
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som ett flytande samtal och det är deltagarnas gemensamma resonemang som har 
betydelse för analysen. Syftet och frågeställningen för denna studie bygger på lära-
res resonemang kring matematiska textuppgifter och hur de hade planerat arbete 
med dem. Därmed har pauser, betoningar och dylikt inte markerats i transkription-
en.  
 
5.3 Kvalitativ innehållsanalys 
En kvalitativ innehållsanalys lämpar sig vid analys av olika typer av dokument, i 
detta fall läromedel i matematik. Analysmetoden har sitt ursprung i hermeneutiken 
som syftar till att ”läsa, förstå och skapa mening” utifrån texter (Fejes & Thorn-
berg, 2015, s.179). Vid textanalyser finns tre dimensioner att välja mellan alterna-
tivt kombinera i analysarbetet. Första dimensionen med syfte att analysera den 
som skrivit eller ligger bakom texten. Den andra dimensionen syftar till analys av 
textinnehållet samt textens form och texten är utgångspunkt för analys av språk-
liga, litterära och innehållsliga innebörder. Den tredje dimensionen syftar till att 
skapa kunskap om textens innebörd till fenomen utanför textens innehåll, till ex-
empel användarna av texten (Fejes & Thornberg, 2015, s, 179). I den kvalitativa 
textanalysen för denna studie kommer den andra- och tredje dimensionen fokuse-
ras i analysen. Det innebär att det är läromedlens språk och innehåll som analyse-
ras i förhållande till användarna, i detta fall lärare som tillhandahåller texterna till 
sina elever. Detta beskrivs explicit i avsnitt 5.5.  
 
Vid analysarbetet används vanligen kritiska frågor och skapandet av dessa har stor 
betydelse för analysarbetet (Fejes & Thornberg, s.182). I denna studie har frågorna 
för analysen formulerats utifrån studiens syfte samt frågeställningar och utgår från 
det Fejes och Thornberg (2015, s.184) benämner som textanalytiska frågor samt 
frågor om sammanhanget utanför texten. Frågorna syftar till att bilda en uppfatt-
ning om läromedlens textuppgifter med fokus på språk, innehållsmässiga samt 
utformningsmässiga egenskaper. Frågorna syftar även till att skapa förståelse för 
textens förhållande till omvärlden, i detta fall lärobokstexter som ska fungera i 
relation till läraren och dennes samspel med eleverna. 
 
5.3.1 Urval för läromedelsanalys 
I denna studie ingår en läromedelsanalys eftersom studiens syfte är att få kunskap 
om hur lärare i förberedelseklass resonerar om att göra matematiska textuppgifter 
tillgängliga för andraspråkselever. Valet av de läromedel som ligger till grund för 
analysen gjordes i samråd med en av lärarna på undersökningsskolan. Denna lärare 
har fungerat som kontakt för att tillhandahålla information om de läromedel som 
används. Eftersom några av lärarna har valt att arbeta med ett material anpassat för 
andraspråkselever medan några valt att arbeta med icke anpassade läromedel sågs 
möjligheterna att dra paralleller mellan dessa. Läromedelsanalysen bygger därför 
på analys av Start matematik vilket är ett anpassat material för elever med annan 
kulturell- och språklig bakgrund samt MatteDirekt Borgen.  
 
Start matematik har ett innehåll hämtat ut Läroplanen för grundskolan, förskole-
klassen och fritidshemmet 2011 och riktar sig till nyanlända elever i årskurs 5–9. 
Syftet med bokens upplägg är att eleverna ska få möjlighet att lära sig grundläg-
gande svenska samtidigt som de utvecklar sina kunskaper i matematik (Ramsfeldt, 
2016).  
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MatteDirekt Borgen är en serie matematikböcker för årskurs 4–6. För respektive 
årskurs finns två böcker, en A bok och en B bok och siffran före bokstaven talar 
om vilken årskurs läromedlet tillhör, exempelvis MatteDirekt Borgen 5B. Efter 
samtal med en av lärarna i förberedelseklass erhölls information om att de inte 
följer årskurserna i strikt ordning. Det innebär att en elev i förberedelseklassens 
högstadium kan arbeta med till exempel MatteDirekt Borgen 4A. Eftersom tidsbe-
gränsningen för denna studie gör det omöjligt att hinna analysera samtliga lärome-
del gjordes valet av att använda en av MatteDirekt böckerna. Valet gjordes i sam-
råd med lärarna i förberedelseklass och kom att bli MatteDirekt Borgen 5B. Detta 
läromedel används mest i förberedelseklassernas högstadium och delvis i förbere-
delseklassernas mellanstadium. Emellertid är innehållet känt för samtliga lärare då 
läromedlet funnits på skolan under en lång tid.  
 
Eftersom tidsomfattningen var förlagd till tio veckor behövdes även en begräns-
ning gällande läromedelena göras. Det är inte tidsmässigt möjligt att göra en läro-
medelsanalys av allt textinnehåll i respektive bok. Eftersom den matematiska tex-
ten är i fokus för denna studie var det relevant att den del som valdes ut för analys 
är textbaserad. Efter genomgång av MatteDirekt Borgen 5B samt Star matematik 
upptäcktes att avsnitten är strukturerade på liknande sätt. Samtliga moment inleds 
med en exempelruta vilken ska hjälpa eleverna att förstå kommande uppgifter. 
Fortsättningsvis följer rutinuppgifter och en del textbaserade problemlösningsupp-
gifter. De textbaserade uppgifterna är för denna studie mest relevant och ett speci-
fikt gemensamt område i respektive bok valdes ut. Detta område kom att bli pro-
blemlösning med fokus på multiplikation och division. Dessa avsnitt valdes då 
antalet textuppgifter i Start Matematik var relativt begränsat. I avsnittet multipli-
kation och division fanns dock ett antal textuppgiften lämpliga för denna studie.  
Genom att välja samma område i de båda läromedlen skapades möjlighet att titta 
på det för andraspråkselever anpassade läromedlet samt det icke anpassade läro-
medlet i relation till varandra. För att sammanlänka läromedelsanalysen och fo-
kusgruppintervjun valdes samma område ut för skapandet av frågor till fokusgrup-
pen.  
 
5.4 Validitet och reliabilitet 
För att undersöka en studies trovärdighet finns två begrepp att ta hänsyn till: Vali-
ditet och reliabilitet. En studies validitet handlar om att studien undersöker vad 
som avses undersökas, det vill säga studiens relevans (Wibeck, 2010, s.144). För 
att sträva mot att uppnå hög validitet har frågorna för läromedelsanalsyen samt 
fokusgruppintervjun skapts utifrån studiens syfte och bakgrund. I ett fokusgrupp-
sammanhang kan validiteten sättas på prov genom att deltagarna i fokusgruppen 
kan både påverkas och försöka påverka andra. Det kan till exempel handla om att 
deltagarna tar hänsyn till det som är socialt önskvärt i gruppen (Wibeck, 2010, 
s.144). I denna studie har fokusgruppen utgjorts av fyra lärare vilka arbetar och har 
arbetat nära varandra under flertalet år. Lärarna menade själv att de är trygga i 
samvaron med varandra vilket eliminerar risken för negativ påverkan.  
 
En studies reliabilitet handlar om huruvida den är genomförbar av andra oberoende 
forskare med samma resultat vid olika tidpunkter. Det är därför viktigt att all data 
dokumenteras och redovisas noggrant (Wibeck, 2010, s.143). Läromedelsanalysen 
gjordes av två läromedel vilka finns tillgängliga på flertalet skolor i Sverige. Där-
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med finns möjligheten för andra forskare att genomföra samma analys om så är 
önskvärt. De avsnitt vilka har analyserats har även redovisats för att öka reliabilite-
ten. Gällande fokusgruppintervjun i denna studie har endast en intervju genomförts 
av en moderator. Det vill säga att det rör sig om en studie vid en skola i en kom-
mun. På grund av de inbördes relationerna i fokusgruppen minskar möjligheten att 
generalisera resultatet som erhölls. Detta beror på att interaktionen mellan delta-
garna kunde sett annorlunda ut med andra deltagare. För att sträva mot hög reliabi-
litet för denna studie har undersökningsprocessen med tillvägagångssätt och egna 
tolkningar redovisats noggrant. Frågorna för fokusgruppintervjun har bearbetats 
noggrant för att minimera till exempel feltolkningar. Cummins (2000) teorier har 
legat till grund för hela analysen vilket gör att en annan teoretisk utgångspunkt 
hade kunnat påverka resultatet i en annan riktning.  
 
5.5 Analysmetod 
I detta avsnitt kommer respektive analyssteg att redovisas. För denna studie har 
analyserna genomförts i totalt tre steg vilka beskrivs nedan.  
 
Analys 1 – För att välja lämpligt material 
Den första analysen började redan vid urvalsprocessen för denna studie, se vidare 
avsnitt 5.3.1. Eftersom tidsomfattningen begränsar undersökningens omfattning 
behövde något eller några avsnitt väljas ut för läromedelsanalys samt som samtals-
underlag för fokusgruppintervjun. För att välja avsnitt ur respektive läromedel 
gjordes en översiktlig innehållsanalys. Denna analys kan relateras till Fejes och 
Thornbergs (2015, s.79) definition om den andra dimensionen, se avsnitt 5.3. 
Läromedlen analyserades genom att försöka hitta avsnitt med likheter gällande 
textuppgifternas karaktär. Det var önskvärt att avsnittens uppgifter grundade sig i 
samma begrepp och räknesätt samt att respektive avsnitt bestod av minst tre text-
uppgifter och en bild.  
 
Analys 2 – Innehållsanalys av läromedel och fokusgruppintervju med koppling till 
Cummins (2000) teorier 
Den andra analysen gjordes för att analysera undersökningens insamlade data. För 
att skapa en röd tråd och binda samman de två undersökningarna (läromedelsana-
lysen samt fokusgruppintervjun) valdes samma analysfrågor som utgångspunkt för 
analysarbetet. Läromedelsanalysen gjordes först och syftar till att bilda en egen 
uppfattning om texterna. Därefter gjordes analysen av fokusgruppintervjun som 
syftar till att ta fasta på lärarnas uppfattning om texterna. Analysfrågornas struktur 
har anpassats utifrån respektive undersökning.   
 
Analysmetoden för respektive undersökning har varit en innehållsanalys enligt 
Fejes och Thornbergs (2015, s.179) andra- och tredje dimension med utgångspunkt 
i Cummins (2000) teorier om andraspråkselevers förståelse för ett ämnesspecifikt 
språk, i detta fall det matematiska språket. I innehållsanalysen av läromedlen foku-
seras textuppgifternas språkliga uppbyggnad i respektive lärobok samt vilka 
undervisningsmöjligheter de ger lärarna i förberedelseklass. Innehållsanalysen av 
fokusgruppintervju fokuserar på att fånga upp lärarnas resonemang kring respek-
tive läroboks utvalda textuppgifter. 
 
Som analysverktyg har Cummins (2000) modell varit centralt. Utifrån ett inne-
hållsanalytiskt perspektiv enligt Fejes och Thornbergs (2015, 179) andra- och 
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tredje dimension samt Cummins (2000) modell och teorier om matematiska text-
uppgifters språkliga upplägg skapades fem analysfrågor. Fråga ett och två kan 
kopplas till textuppgifternas kognitiva svårighetsgrad. Fråga tre och fyra kan kopp-
las till textuppgifternas grad av kontextbundenhet. Fråga fem kan kopplas till både 
textuppgifternas kognitiva svårighetsgrad samt kontextbundenhet.  Dessa frågor 
kom att formuleras enligt följande: 
 

• Vilka matematikord förekommer i textuppgifterna? 
• Vilka spatiala- kvantitativa, och vardagliga ord förekommer i textuppgif-

terna? 
• Vilka kontextbaserade situationer finns i textuppgifterna? 
• Vilka stöd kan läraren använda sig av i textuppgifterna? 
• Vilka eventuella hinder behöver lärarna ta hänsyn till i textuppgifterna? 

 
Ovanstående frågor skapades inledningsvis till textanalysen av de utvalda avsnit-
ten i de två läromedlen. Valet av att först skapa dessa frågor grundade sig i idén 
om att göra den egna läromedelsanalysen först. Detta val grundade sig i sin tur på 
önskan om att genomföra läromedelsanalysen med relativt objektiva ögon. Det vill 
säga att det inte var önskvärt att vara för insatt i lärarnas resonemang gällande det 
matematiska språket i texterna då detta eventuellt skulle kunna påverka den egna 
analysen.  För att genomföra analys av fokusgruppintervjun behövde frågornas 
karaktär anpassas för att ta fasta på lärarnas resonemang kring textuppgifterna. 
Omformuleringen av frågorna blev följande: 
 

• Vilka matematikord identifierar lärarna i respektive textuppgift? 
• Vilka spatiala- och kvantitativa ord identifierar lärarna i respektive text-

uppgift? 
• Vilka kontextberoende situationer identifierar lärarna i textuppgifterna? 
• Vilka stöd ser lärarna som användbara/viktiga i textuppgifterna? 
• Vilka eventuella hinder anser lärarna att de behöver ta hänsyn till vid 

undervisning med de utvalda textuppgifterna? 
 
Utifrån innehållsanalysen grundad i Cummins (2000) teorier samt analysen enligt 
Cummins (2000) fem faser av de båda empiriska undersökningarna kunde ett antal 
kategorier slutligen skapas. Dessa presenteras inledningsvis i avsnitt 6 Analys och 
resultat.  
 
Analys 3 – Analys efter avslutat arbete 
Den tredje och sista analysen gjordes för att skapa förståelse för resultatet av läro-
medelsanalysen samt fokusgruppintervjun i relation till varandra. Analysen base-
rades på Cummins (2000) fem faser och genom denna skapades möjlighet till en 
samlad bild av de båda undersökningarna. Denna analys beskrivs i avsnitt 6.5. 
 
6. Analys och resultat 
Analysen av undersökningens insamlade data resulterade i tre kategorier vilka lig-
ger till grund för delavsnitten i detta avsnitt. Kategorierna kom att bli: 
 

• Textuppgifternas språkstruktur  
• Textuppgifternas kontext 
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• Textuppgifternas undervisningsmöjligheter 
 
Resultatet av identifieringen av textuppgifternas matematiska ord samt lärarnas 
resonemang kring dessa presenteras inledningsvis. Fortsättningsvis presenteras 
textuppgifternas vardagliga ord samt möjligheterna och svårigheterna när andra-
språkseleverna möter dessa. Lärarnas resonemang om deras förhållningssätt till de 
vardagliga orden lyfts fram och sätts i relation till den egna läromedelsanalysen. 
Därefter följer ett avsnitt om kontextens betydelse i varje textuppgift. Det som 
synliggjorts genom den egna läromedelsanalysen presenteras i förhållande till lä-
rarnas tankar om kontexten som en viktig del för förståelsen. Avslutningsvis pre-
senteras hur undervisningen kan utformas för att dessa textuppgifter ska fungera 
för andraspråkselever och lärarnas egna förslag och berättelser om deras undervis-
ningsstruktur lyfts fram. De textuppgifter som lyfts fram i resultatet återfinns i 
bilaga 2. 
 
6.1 Matematisk språkstruktur 
I detta avsnitt presenteras resultatet från analysen av läromedlen samt fokusgrupp-
intervjun gällande textuppgifternas språkstruktur. Avsnittet kommer att fokusera 
på språkstrukturen genom betydelsen av texternas matematiska- samt vardagliga 
ord.  
 
6.1.1 Matematiska ord 
Den första kategorin vilken skapades genom dataanalysen var lärarnas hänsyn till 
textuppgifternas matematiska ord. Genom läromedelsanalysen kunde ett antal ma-
tematikord identifieras i respektive textuppgift i respektive läromedel. I textuppgif-
terna i MatteDirekt Borgen 5B identifierades totalt två matematikord i en av de 
fem uppgifterna, dessa var ”multiplikation” och ”addition”. I resterande fyra upp-
gifter fanns inget ord av matematisk karaktär. I Start Matematik identifierades to-
talt sju ord vilka kan definieras som matematikord fördelade på uppslagets tre 
uppgifter. Dessa ord var ”uttryck”, ”beräkna”, ”värdet”, ”liter”, ”väger”, ”hekto”, 
”sammanlagt” och ”kronor” och finns presenterade i tabellen nedan. 
 
Tabell 1. Innehållsanalys av läromedel 
Innehållsanalys MatteDirekt Borgen 5B Start Matematik 
Vilka matematikord förekom-
mer i textuppgifterna? 

Addition och multiplikation Värdet, Liter, Väger, Hekto 
(Hg), sammanlagt 

 
Motsvarande frågor för analys av fokusgruppintervjun behövde vara av sådan ka-
raktär att de tog fasta på lärarnas resonemang, tankar och diskussioner gällande 
matematikorden i det utvalda textuppgifterna. Emellertid fanns möjlighet att i stora 
drag behålla frågorna från läromedelsanalysen som grund. Frågorna formulerades 
om till följande: 
 

• Vilka matematikord kan lärarna identifiera i respektive textuppgift? 
 
Genom fokusgruppintervjun framkom liknande resultat som vid läromedelsana-
lysen. En lärare identifierar direkt ett antal ord denne anser vara matematiska ord i 
textuppgifterna i Start Matematik.  
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Ja. Och typiska ord som, matematiska ord, kan jag se kostar, betalar, ut-
tryck och beräkna (Lärare 1) 
 

Läraren får medhåll från sina kollegor men tillägger sin osäkerhet gällande 
huruvida ett ord kännetecknas som endast matematiskt. 
 

Och där kan jag tänka att uttryck, eller det är ju ett sånt som kan vara både 
ett vardagsspråk och ett matteord, tänker jag. Och värdet (Lärare 1) 

 
Lärarnas tycks vara överens om att de vill kategorisera de ovan nämna orden som 
matematikord och de lägger även till orden ”teckna”, ”hekto”, ”väger” och ”sam-
manlagt” vilka också identifierades genom läromedelsanalysen. En av lärarna till-
lägger även att orden ”multiplikation” och ”subtraktion” finns dolda i samtliga 
textuppgifter och orden inte står utskrivna. Lärarna menar att textens utformning 
indikerar på att eleverna behöver utföra en slags beräkning, i detta fall multiplikat-
ion och addition, och därför kan detta sägas vara ett dolt ord eller begrepp i texten. 
 

På första frågan här ser man direkt att det är multiplikation. Du måste först 
använda multiplikation för att ta reda på hur många liter hon har och hur 
mycket varje liter kostar. Så då vet jag att jag måste göra nåt med multipli-
kation. Och efter det när jag fortsätter läsa frågan så står det ”hur mycket 
ska han få tillbaka” och jag förstår då att jag måste tänka på något annat för 
att lösa fråga, i detta fall innebär det subtraktion. Så enligt min åsikt är de 
första matematikorden jag ser eller tänker på multiplikation och subtraktion 
(Lärare 2) 

 
Övriga lärare instämmer och tillägger att samma mönster upptäcks i flera av upp-
gifterna. De matematiska orden ser lärarna som delvis ett hinder eller en svårighet 
vid arbete med matematiskt språk och andraspråkselever. En av lärarna menar att 
det blir särskilt svårt när eleverna försöker översätta ett svenskt matematiskt ord 
till sitt modersmål. 
 

För det jag ser där är som sagt det största problemet vi har idag är att de 
inte har, alltså ämnesspråk. Det här är ju, med tanke på ord och sånt att det 
förekommer ord som de möter första gången, då blir det liksom lite sådär. 
Till exempel på Dari, så finns det inte någon riktig översättning på alla ord 
(Lärare 3) 

 
Läraren säger vidare att ämnesspråket blir komplext på så sätt att det inte finns 
någon direkt förklaring till vissa ord. Läraren menar också att när eleverna möter 
de matematiska orden försöker de översätta dem på egen hand med hjälp av till 
exempel digitala lexikon. Detta blir problematiskt då eleverna kan få information 
om ett ord som inte stämmer i sammanhanget. Det är därmed i vissa sammanhang 
svårt att på ett effektivt sätt lära eleverna de matematiska orden. I nästa avsnitt 
beskrivs analysen utifrån textuppgifternas vardagliga ord och dess betydelse för 
elevernas språkliga förståelse och utveckling i matematik. 
 
6.1.2 Vardagliga ord 
Den andra kategorin vilken skapades genom dataanalysen var lärarnas hänsyn till 
textuppgifternas vardagliga ord. I föregående avsnitt presenterades de matematiska 
orden i de utvalda textuppgifterna. I detta avsnitt redogörs för de ord som används 
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för kombination med de matematiska orden, i vissa fall också ersätta dem. I tabel-
len nedan presenteras de ord som identifierades genom läromedelsanalysen för 
respektive läromedel.  
 
Tabell 2. Innehållsanalys av läromedel 
Innehållsanalys MatteDirekt Borgen 5B Start Matematik 
Vilka spatiala- kvantitativa., 
och vardagliga ord förekommer 
i textuppgifterna? 

Inget ord utskrivet men spati-
ala ord finns dolda i bilden. 
Exempelvis: kortleken är snett 
bakom pennan 

Uttryck, beräkna, värdet, kro-
nor 

 
Vid analys av fokusgruppintervjun omarbetades frågan så att innehållet motsva-
rade läromedelsanalysen men med lämplig formulering för analys av fokusgrupp-
intervjun: 
 

• Vilka spatiala- och kvantitativa ord kan lärarna identifiera i respektive 
textuppgift? 

 
Samtliga lärare är överens om att de vardagliga orden i de matematiska texterna är 
mer komplexa än de matematiska orden i sig. Lärarna kallar dessa ord för ”fly-
tande ord” eftersom de kan tillämpas i flera olika sammanhang men med skilda 
betydelser. Dessa ords komplexitet menar lärarna ligger i att det är svårt att för-
klara för andraspråkselever att ett ord kan betyda en sak i ett sammanhang, medan 
det betyder något annat i matematiken.  
 

De händer ofta att det står ord som värdet och då liksom läser de frågan på 
ett annat sätt. Vi hade en gång att vi delade ut ett papper med begrepp med 
till exempel ord som värdet, uttryck och beräkna och vad det betyder när 
det är matematik och sen att det är gällande precis det ämnet. För att det 
kan betyda någonting annat när det gäller annat (Lärare 3).  

 
Lärarna är medvetna om den delade och något förvirrade känsla som kan uppstå 
när eleverna möter ord i ett ämnesspecifikt sammanhang som de tidigare mött i 
vardagen. Lärarna jämför de båda uppslagen i MatteDirekt Borgen 5B och Start 
Matematik och konstaterar att det läromedlet som är tänkt att vara anpassat för 
andraspråkselever innehåller ett större antal matematiska ord än de läromedlet som 
inte är gjort med någon särskild anpassning i åtanke. Detta uppmärksammades 
även under läromedelsanalysen och efter en jämförelse mellan de båda läromedlen 
kunde bedömningen göras att den språkanpassade boken tillhandahåller ett mer 
korrekt matematiskt språk än den icke anpassade boken. Lärarna diskuterar att de 
elever som använder MatteDirekt Borgen 5B inte får möta det matematiska språket 
i lika stor utsträckning.  
 

Här blir det ju mer ett enklare språk nästan. Eller håller ni med mig?  
(Lärare 1). 

 
Övriga lärare ger medhåll och samtalet leder in på att andraspråkselever visserli-
gen behöver ett förenklat språk men att man som lärare ändå inte kan bortse från 
det matematiska orden. En av lärarna poängterar att en viktig aspekt av det vardag-
liga språket som inverkar på den matematiska förståelsen är i vilket tempus texten 
är skriven, något som inte upptäcktes vid läromedelsanalysen. 
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I uppgifterna står det både att någon köpt och att någon köper. Vi pratar 
alltså om att han köpt som något han redan gjort och sen när vi börjar prata 
om att han köper så kommer eleven inte förstå frågan på rätt sätt så det är 
också viktigt för förståelsen vilket tempus texterna är skrivna i (Lärare 2). 

 
Övriga lärare håller med om att tempus kan vara avgörande för elevernas förstå-
else på grund av att när de lärt sig ett ord i en form kan de bli förvirrade om samma 
ord återkommer i en annan form. 
 
Lärarna diskuterar också fördelarna för andraspråkselever med att MatteDirekt 
Borgen 5B tillhandahåller textuppgifterna med ett generellt och vardagligt språk.  
 

Alltså jag tycker att när de börjar är det alltid bra att de använder den här 
(Pekar på MatteDirekt Borgen 5B) för liksom att man bara får dem igång. 
Och sen typ att för att de ska utvecklas typ språkmässigt då är den här 
bättre (Pekar på start matematik). det är för att alltså, den kan man kalla för 
början (Pekar på MatteDirekt Borgen 5B) men den här är framtiden (Pekar 
på Start Matematik). Det är bra att börja med det som är enkelt och sen kan 
man fortsätta med det här (Lärare 3). 

 
Samtliga lärare håller med om att MatteDirekt Borgen 5B är användbar ur den 
synvinkeln att den tillhandahåller ett enklare språk med mindre matematiska ord. 
Det vardagliga språket skapar ändå till viss del ett möte med matematikord. 
 

När det står hur mycket väger… så förstår man direkt att jag ska använda 
multiplikation eller addition (Lärare 2) 

 
Detta ser lärarna som flexibla uppgifter då de vardagliga orden fungerar som 
nyckelord till det matematiska språket. De menar att fraser som ”hur mycket ska 
han få tillbaka” kan indikera på att det handlar om subtraktion tack vare ordet 
”tillbaka”.  
 

Har de lärt sig att förstå ordet ”tillbaka” vet de att de handlar om subtrakt-
ion (Lärare 2). 
  

Samtidigt problematiserar de ändå avsaknaden av det matematiska språket utskri-
vet i textuppgifterna. De menar att det kommer att krävas den förståelsen av ele-
verna när de placeras i ordinarie undervisningsklasser eftersom de då kan förväntas 
prestera på samma nivå som svenska elever. Lärarna i förberedelseklass upplever 
att det finns en förväntan om att andraspråkselever kan det vardagliga språket i 
matematiksammanhang och de lämnas därför ofta ensamma med att klara den ty-
pen av uppgifter i sina ordinarie klasser. Lärarna menar att språket spelar en så 
pass stor roll i matematiken att man måste börja enkelt för att ge eleverna en god 
grund att stå på. De lyfter också fram att de i många fall saknar information om 
elevernas baskunskaper i matematik. Om de erbjuder matematik på den del av det 
svenska språket som åtminstone är delvis bekant för eleverna har lärarna bättre 
chans att få reda på hur eleverna ligger till kunskapsmässigt. 
 

Man vinner på att ha det förenklat först. Allra helst när de kommer till pro-
blemlösning. När du räknar mekanisk matte, där du har tal, då är det lättare. 
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Men när du har problemlösning med text så tror jag det kan hjälpa eleverna 
och stärka deras självförtroende att de ser att de förstår frågan (Lärare 1) 

 
En av lärarna tillägger också att många andraspråkselever tycks vara ovana vid att 
möta textuppgifter som till exempel problemlösning. Detta är samtliga lärare över-
ens om och de menar att de sättet på vilket vi använder läroboken i Sverige inte 
verkar förekomma på samma sätt i andra länder. På så sätt blir det matematiska 
språket i skriven text ett nytt möte för eleverna och ett nytt sätt att arbeta med ma-
tematik. Lärarna menar att även om eleverna mött läromedel i matematik tidigare 
är de inte nödvändigtvis bekanta med att de används som utgångspunkt för enskilt 
arbete i matematikklassrummet.  
 

Och sen verkar det inte vara van heller vid problemlösning. Alltså det ver-
kar vara ganska nytt när det kommer att de ska, att de ska räkna till text om 
man så säger (Lärare 4). 
 

Samma lärare fortsätter beskriva att de i många länder räknar ”mer konkret matte” 
och att det därmed blir ytterligare ett nytt moment när de ska räkna med text. En av 
de andra lärarna tillägger att problemet sällan är matematiken i sig utan det mate-
matiska språket i kombination med det vardagliga språket. Läsförståelsen blir ett 
hinder och därför är det enligt lärarna i förberedelseklass viktigt att förse eleven 
med rätt material.  
 

Det är så stor del av matematiken som hör till språket och det är så viktigt 
att det får material som är anpassat efter deras nivå. Om man ger dom fel 
material kommer de inte acceptera matte som skolämne. Men det är också 
svårt (Lärare 2). 

 
Diskussionen fortsätter vidare på resonemanget om att de svenska matematiska 
texterna kan innehålla en del hinder för andraspråkselever. Lärarna tar upp att de 
också måste förhålla sig till andraspråkselever som är analfabeter och att de många 
gånger aldrig har mött ett skriftspråk tidigare. Dessa elever gör utmaningen och 
arbetet med det matematiska språket svårare. Lärarna poängterar att språkutveck-
lande arbetssätt är mycket viktigt inom matematiken och att alla matematiklärare 
måste ta ansvar för att lära ut ämnesspråket. En av lärarna berättar att denne kan 
språket ”Dari” som talas i Afghanistan. När den läraren förklarar det matematiska 
språket för elever med Dari som modersmål blir det ändå svårt eftersom det inte 
finns någon direkt översättning på många ord. 
 

Alltså det är ju det problemet vi har och som är så speciellt när det gäller 
matte. Man försöker översätta ordet och det finns som jag sa ord som fak-
tiskt är svåra att översätta. Sen är det ju också vad den människan jag över-
sätter ordet till har för kunskap med sig. Ibland förstår han inte fast jag sä-
ger på Dari (Lärare 3). 

 
Samma lärare menar att symbolspråket också är viktigt att lyfta fram och förklara 
för andraspråkseleverna. Läraren menar att när denne ska hjälpa eleverna att för-
tydliga symbolerna i en textuppgift använder man ofta ord som ”lägger till” och 
”är lika med”. Det är emellertid inte säkert att den förklaringen påverkar elevens 
förståelse positivt. I följande avsnitt beskrivs analysen av hur det matematiska 
språket och vardagsspråket samspelar med kontexten i textuppgifterna. 
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6.2 Kontextens betydelse  
Den tredje kategorin vilken skapades genom dataanalysen var lärarnas hänsyn till 
kontextens betydelse i textuppgifterna, se uppgifterna i bilaga 2. För att ta fasta på 
detta analyserades läromedlen utifrån två stycken frågor vilka återfinns i tabellen 
nedan:  
 
Tabell 3. Innehållsanalys av läromedel 
Innehållsanalys MatteDirekt Borgen 5B Start Matematik 
Vilka kontextbaserade situat-
ioner finns i textuppgifterna? 

- Barnen handlar fritt i 
en leksaksaffär eller 
liknande 

- Sagokontext med 
Borg, Riddare etcetera 

- Antalet kronor är inte 
avrundat 

 

- Tanka bilen 
- Handla 

Vilka stöd kan läraren an-
vända sig av i textuppgifter-
na? 

- Bilden som tillgång till 
förklaring 

- Förtydliga språket ge-
nom lämpligt visuellt 
material, exempelvis 
pengar 

- Bild på hand som tan-
kar 

- Uppgiftens karaktär, 
handel kan konkretise-
ras med pengar och 
vikt med våg 

 
Av analysen framkom att samtliga textuppgifter bygger på ett sammanhang där 
eleverna behöver känna till olika företeelser från vardagen. I MatteDirekt Borgen 
5B är respektive textuppgift relaterad till den illustration med föremål och dess 
olika priser. För att andraspråkselever ska kunna förstå textuppgifterna som efter-
frågar till exempel vad en riddare och en borg kostar tillsammans behövs känne-
dom om vilket föremål på bilden som är en riddare och vilket föremål som är en 
borg.  
 
Vid analys av fokusgruppintervjun omarbetades frågan så att innehållet motsva-
rade läromedelsanalysen men med lämplig formulering för analys av fokusgrupp-
intervjun: 
 

• Vilka kontextberoende situationer kan lärarna identifiera i textuppgifterna? 
• Vilka stöd ser lärarna som användbara/viktiga i textuppgifterna? 

 
Kontextens betydelse lyfts fram av lärarna under fokusgruppintervjun som resone-
rar i enlighet med det som framkom av läromedelsanalysen. Lärarna menar att 
andraspråkselever, framförallt nyanlända kan missa det stöd bilden i MatteDirekt 
Borgen 5B är tänkt att ge på grund av att de kan sakna kunskap om vad till exem-
pel en borg är. Lärarna lyfter även fram vikten av en tydlig kontext för deras and-
raspråkselever då den i många fall delvis utgör ett hinder för den matematiska för-
ståelsen. Vid samtalet om bildernas betydelse säger lärarna att bildstöd brukar vara 
ett effektivt sätt att skapa förståelse för språket i textuppgifterna.  
 

Bilder är ju viktiga eftersom det är det första man uppmärksammar på si-
dan. I den här boken (Start Matematik) är bilden en hjälp för läraren när 
han eller hon ska förklara uppgiften. I den här boken (MatteDirekt Borgen 
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5B) är bilden nödvändig eftersom eleven inte kan lösa uppgiften utan den 
(Lärare 2). 

 
En av lärarna funderar på vilket sätt en bild skulle kunna inverka negativt på för-
ståelsen varpå en av de andra lärarna tillägger att det är viktigt att bilden relaterar 
till texten. Samtliga lärare är överens om att varje textuppgifts bild är relevant i 
förhållande till det som efterfrågas i uppgiften. Av läromedelsanalysen framkom 
emellertid att en av bilderna var ett fotografi av ett täcke och en kudde. Det som 
efterfrågades i textuppgiften var hur mycket man får betala för ett täcke och en 
kudde sammanlagt. Genom läromedelsanalysen synliggjordes de problem en sådan 
bild kan skapa för en andraspråkselev då en bild på ett täcke och en kudde inte 
indikerar på att det rör sig om någon form av handel. 
 
Lärarna problematiserar fortsättningsvis dilemmat med de matematiska textuppgif-
ternas utformning. De menar att de textuppgifter där det matematiska språket pas-
sar en andraspråkselevs språkliga nivå sällan passar dess personliga nivå. En lägre 
svårighetsgrad i det matematiska språket är ofta sammankopplat med tecknade 
bilder på till exempel leksaker. 
 

Alltså så här är det, de tycker att ger man dem sånna uppgifter har man 
nedvärderat deras förmåga. De är ganska barnsliga. Men den här bilden är 
ju typ lite bättre (Pekar på tankbilden i Start Matematik) än den här bilden 
(Pekar på leksakerna i MatteDirekt Borgen 5B). Alltså vi har haft de elever 
som sett det här (Matte Direkt Borgen 5B) och tycker att det inte är till dom 
(Lärare 3).  

 
Det är således ett dilemma att hitta uppgifter som lämpar sig för elevernas språk-
liga matematiska nivå samtidigt som de lämpar elevernas ålder. I följande avsnitt 
beskrivs lärarnas ansvar för att skapa en undervisning där till exempel anpassning 
av uppgifter finns med i åtanke. 
 
6.3 Undervisningens utformning  
Den fjärde kategorin vilken skapades genom dataanalysen var lärarnas hänsyn till 
andraspråkselevernas förmågor i matematik vid planering av undervisningen. För 
att ta fasta på detta analyserades läromedlen utifrån den i nedanstående tabell pre-
senterade fråga:  
 
Tabell 4. Innehållsanalys av läromedel 
Innehållsanalys MatteDirekt Borgen 5B Start Matematik 
Vilka eventuella hinder be-
höver lärarna ta hänsyn till i 
textuppgifterna? 

- Textuppgifternas bero-
endeställning till bilden 
där priserna är angivna 

- Okunskap om vad ex-
empelvis riddare och 
borg är 

 

- Språk med matema-
tisk karaktär exem-
pelvis ”teckna ett ut-
tryck och beräkna 
värdet” 

- Bild på kudde och 
täcke till fråga som 
handlar om handel 

Tabell 4. Innehållsanalys av läromedel 
 
Vid analys av fokusgruppintervjun omarbetades frågan så att innehållet motsva-
rade läromedelsanalysen men med lämplig formulering för analys av fokusgrupp-
intervjun: 
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• Vilka eventuella hinder anser lärarna att de behöver ta hänsyn till vid 

undervisning med de utvalda textuppgifterna? 
 
Av fokusgruppintervjun framkom att samtliga lärare anser att det viktigaste i ma-
tematikundervisningen är att förse andraspråkseleverna med ett material anpassat 
efter deras språkliga- och matematiska nivå. Lärarnas svar på frågan om hur de 
hade arbetat med de två uppslagen i sin undervisning var att det viktigaste är att 
lyfta språket i första hand.  
 

Vi får inte ta det för givet att eleverna kan det. Och vi måste vara noga på 
de här orden som kan betyda olika saker. Nu är vi här och nu och jobbar 
med det här och i det här sammanhanget betyder det här ordet det här. Och 
det gynnar inte bara andraspråkselever utan det kommer gynna många av 
våra svenska barn också som har svårt med det här, som har svårt i mate-
matik som inte har matematikorden (Lärare 1). 

 
Lärarna poängterar att presentationen av textuppgifterna är lika viktig som text-
uppgiften i sig. De menar att de alltid måste vara förberedda innan de tilldelar sina 
elever den typ av uppgifter som finns i uppslaget från MatteDirekt Borgen 5B och 
Start Matematik. Läsförståelsen brister också för många andraspråkselever ef-
tersom de inte har nog med kunskaper i det svenska språket för att läsa matema-
tiska texter sammanhängande. Därför måste lärarna dels gå igenom de matematik-
ord som finns i texten och dels måste de gå igenom de vardagsord som de vet kan 
skapa förvirring för eleverna. Lärarna berättar att de undervisar sina andraspråkse-
lever i vad de kallar ”mattebegrepp” för att skapa möjlighet till förförståelse. 
Undervisningen går ut på att de tilldelar eleverna ett blad med ett antal matematik-
ord vilka kommer vara aktuella under kommande lektioner. De går sedan igenom 
begreppen tillsammans i klassrummet och använder ofta en SmartBoard, skriv-
tavlan samt visuellt material vid behov. Lärarna menar att de hade arbetat på 
samma sätt med de utvalda textuppgifterna eftersom det är viktigt att eleverna 
känner sig trygga när de ska arbeta på egen hand. Emellertid poängterar lärarna att 
den matematikundervisning de anser vara dominerande i svenska klassrum med 
tyst räkning är svår att erbjuda i deras klassrum på grund av kunskapsskillnaderna. 
Förståelsen för den muntliga kommunikationen innebär inte nödvändigtvis att ele-
verna på egen hand kan förstå och ta till sig ett textbaserat innehåll.  
 

Jag tycker att man har de ansvaret som lärare. Det är svårt i början men när 
eleverna har varit i Sverige några månader märker man vad de har för för-
måga och vilken hjälp de behöver. Och just i den delen är det jätteviktigt att 
man har noggrann koll. Det svåra i matematiken är att de kan bläddra längst 
bak i boken och hitta svaret eller att de skriver av från någon annan (Lärare 
3). 

 
De poängterar ändå att det ibland är ett problem att de inte kan samla gruppen och 
ha gemensamma genomgångar av utvalda avsnitt. Detta beror på det tidigare 
nämnda om att eleverna arbetar med olika material. I detta fall framkom det av 
läromedelsanalysen att de utvalda textuppgifterna dels innehåller relativt mycket 
text och att de dels har ett relativt blandat språk. Uppgifterna i Start Matematik 
erbjuder ett mer matematiskt språk än uppgifterna i MatteDirekt Borgen 5B. Oav-
sett vilket uppslag lärarna väljer att arbeta med behöver undervisningen erbjuda 
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språkligt stöd. I textuppgifterna i Start Matematik behöver lärarna lyfta fram ma-
tematikorden och förklara dess innebörd. I textuppgifterna i MatteDirekt Borgen 
5B behöver läraren i ett första skede förklara för eleverna att samtliga uppgifter är 
relaterade till bilden. I ett andra skede behöver läraren förklara för eleverna vad på 
bilden som illustrerar en riddare och en borg etcetera. I ett tredje skede behöver 
läraren förklara situationen för eleverna och innebörden av att köpa något. Vid 
arbete med textuppgifterna i Start Matematik behöver läraren lyfta fram bildernas 
roll då till exempel bilden på täcket och kudden inte har någon direkt anknytning 
till frågan om handel. 
 
De fyra lärarna i förberedelseklass resonerar på ett liknande sätt gällande under-
visningens utformning. Framförallt poängterar de vikten av att skapa en undervis-
ning utifrån andraspråkselevernas nivå men som samtidigt förbereder dem för 
nästa nivå. 
 

Det är ju den delen som du sa precis att det ska också vara anpassat till de-
ras nivå. men vi har ju också ansvaret att de måste förbereda sig för vad 
som kommer efter. Alltså om vi ger högstadieelever material som är för 
årskurs tre eller fyra så är det ju ingenting när de kommer till svenska ele-
ver (Lärare 3). 

 
En annan lärare tillägger att förberedelsen för att eleverna relativt snabbt ska möta 
matematiken och dess språk i de svenska ordinarie klasserna är svår men också 
viktig och ofrånkomlig. De menar att anpassningen av det matematiska språket blir 
mycket mindre för eleverna när de kommer till de svenska klassrummen.  
 
6.4 Sammanfattning 
Av fokusgruppintervjun framkom ett nytt perspektiv på det matematiska textupp-
gifterna i läromedlen vilket är de dolda orden eller begreppen. En av lärarna menar 
att det i alla uppgifter finns dolda matematiska ord som eleverna genom förståelse 
för texten kommer att uppfatta. Dessa ord anses av lärarna vara lika viktiga som de 
utskrivna orden.  
 
Bilderna i respektive läromedel fyller till viss del en funktion. I MatteDirekt Bor-
gen 5B är bilderna nödvändiga eftersom textuppgifterna är baserade på bildens 
innehåll. I Start Matematik kan bilderna fungera som ett stöd enligt lärarna i förbe-
redelseklass. Av läromedelsanalysen framkom dock att bilden på ett täcke och en 
kudde i läromedlet Start Matematik inte har direkt anknytning till innehållet i dess 
textuppgift. 
 
Av både läromedelsanalysen och fokusgruppintervjun framkom att lärarna behöver 
förhålla sig kritiskt till innehållet i respektive textuppgift. Undervisning med dessa 
textuppgifter behöver vara välplanerad för att kunna anpassa innehållet dels efter 
andraspråkselevernas språkliga förståelse och dels efter den matematiska förståel-
sen. I en förberedelseklass är variationen på elevernas matematiska språkkunskap-
er ett brett spann och samtliga undervisande lärare måste på något sätt förhålla sig 
till detta.  
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6.5 Analys efter avslutat arbete 
Det slutliga steget i analysen kom att bli en djupare och sammanfattande analys av 
de båda undersökningarna. Denna analys baseras på Cummins (2000) fem kriterier 
för optimalt innehåll i en textuppgift och har tillämpats både för den egna lärome-
delsanalysen samt analysen av fokusgruppintervjun. I tabellen nedan är varje fas 
presenterad i den vänstra kolumnen. I den mittersta kolumnen presenteras analysen 
av läromedlen och i den högra kolumnen presenteras analysen av fokusgruppinter-
vjun. 
 
Tabell 5. Analys enligt Cummins (2000) fem faser 
Analys enligt Cummins 
(2000) 

MatteDirekt Borgen 
5B/Start matematik 

Fokusgruppintervju 

Kunskapsfas. Textuppgiftens 
innehåll bidrar till aktivering 
av elevernas tidigare kunskap-
er. I textuppgiften finns det till 
exempel matematiska begrepp 
vilka eleverna behöver känna 
till sen tidigare. 
 

Ja/Ja Ja. Förkunskaperna lyfts fram 
som betydelsefulla 

Bokstavlig fas. Textuppgiftens 
innehåll tillhandahåller viktig 
information om när, var och 
hur något händer. 
 

Ja/Ja Ja. Tempus är avgörande för 
förståelsen 

Personlig fas. Textuppgiftens 
innehåll bidrar till aktivering 
av elevernas egna erfarenheter 
och känslor. I textuppgiften 
finns det till exempel be-
skrivna händelser/situationer 
vilka kan påverka elevernas 
förståelse för innehållet bero-
ende på om de kan relatera till 
händelsen eller inte. 
 

Delvis/Delvis Delvis. Dessa påverkar förståel-
sen beroende på om eleverna 
har tidigare erfarenheter eller 
inte. 

Kritisk fas. Textuppgiftens 
innehåll möjliggör för kritisk 
analys. Eleverna kan till ex-
empel analysera om påståen-
dena i textuppgiften är rimliga. 
 

Ja/Ja Ja. Diskuterar dolda begrepp i 
texterna 

Kreativ fas. Textuppgiftens 
innehåll möjliggör för olika 
lösningar av problemet. 
 

Ja/Nej Ja. Diskuterar textens utform-
ning som inbjudande för olika 
lösningar 

 
Det första steget i analysen samt denna sammanfattande analys visar att det anpas-
sade läromedlet i matematik Start Matematik tillhandahåller en högre andel mate-
matiska ord än det icke anpassade läromedlet MatteDirekt Borgen 5B.  Det sist-
nämnda läromedlet är enligt både läromedelsanalysen och lärarna i förberedel-
seklass skrivet med ett med vardagligt språk med skiftande tempus. Enligt både 
läromedelsanalysen och analysen av fokusgruppsamtalet framkom att det finns 
flertalet ord som har skilda betydelser i vardagliga sammanhang och i matematiska 
sammanhang. Dessa behöver lyftas fram och förklaras för andraspråkselever för att 
de ska få förståelse för ordens olika användningsområden. 
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Både fokusgruppintervjun och läromedelsanalysen har synliggjort att det skrivna 
språket tar stor plats i matematiken. Andraspråkselever kommer så småningom att 
tvingas möta det matematiska språket i text och varje ords betydelsefulla plats i de 
textbaserade uppgifternas sammanhang. Den avslutande analysen visar att det 
finns en flerdimensionell tolkning av det matematiska språket och dess uppbygg-
nad. Något som var särskilt intressant var att en av lärarna uppmärksammade de 
matematiska språk som inte finns direkt utskrivet i texterna. Denna syn på det ma-
tematiska språket gav ett nytt perspektiv på vad undervisning i det matematiska 
språket kan innebära. Det dolda språket är ingenting som framkom genom denna 
studies litteraturbakgrund vilket gör resonemanget särskilt intressant. På samma 
sätt uppmärksammade även lärarna i förberedelseklass att förståelsen för de mate-
matiska textuppgifterna kan variera beroende på vilket tempus de är skrivna i. 
Detta synliggjordes inte heller genom den egna läromedelsanalysen och blir därför 
en aspekt som inbjuder till nya perspektiv på det matematiska språket.  
 
Den egna läromedelsanalysen bidrog med insikter om att de uppgifter som vid 
första anblick tycks vara tydligt formulerade ändå döljer utmaningar. Uppgifterna 
som till exempel var kopplade till priser på olika föremål i en bild kan tyckas in-
bjuda till lösning även om eleverna inte förstår alla ord i texten. Det kan antas att 
detta är en uppgift som lärare kan tänkas låta eleverna arbeta med självständigt. 
Emellertid döljer sig ett antal frågetecken även i dessa uppgifter. Har andraspråk-
seleverna erfarenhet av objekten på bilden från sitt hemland?  
 
Den avslutande analysen kan sammanfattas med att den öppnat upp för nya insik-
ter om det matematiska språket. Dessa kommer att diskuteras nedan i resultatdis-
kussionen.  
 
7. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras denna studies resultat och metod. Avsnittet inleds med en 
diskussion om de resultat som erhållits genom analysen i förhållande till studiens 
litteraturbakgrund med fokus på Noréns (2010) studier samt de teoretiska utgångs-
punkterna med Cummins (2000) modell. Avslutningsvis diskuteras de utvalda me-
todernas för- och nackdelar 
 
7.1 Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen inleds med att lyfta det övergripande huvudresultat som er-
hållits genom studien Den matematiska textens krav på planering. Detta övergri-
pande huvudresultat inrymmer i sin tur tre viktiga komponenter. Underkategorin 
Den muntliga tredje parten uppkom genom fokusgruppintervjun och läromedelsa-
nalysen i relation till studiens bakgrunds- och teoriavsnitt. Underkategorin Det 
dolda språket uppkom genom fokusgruppintervjun som ett nytt perspektiv på det 
matematiska provet. Slutligen uppkom underkategorin Förkunskaper genom både 
läromedelsanalysen samt fokusgruppintervjun i relation till studiens bakgrunds- 
och teoriavsnitt. Dessa underkategorier kommer att diskuteras under respektive 
rubrik.  
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7.1.1 Den matematiska textens krav på planering 
Vid fokusgruppintervjun är lärarnas engagemang för undervisning av andraspråk-
selever i matematik tydlig. Medvetenheten om komplexiteten i att planera en 
undervisning lämpad för ett flertal elever med olika språkbakgrund är framträ-
dande genom hela intervjun. Lärarnas samtal återgår hela tiden till diskussion om 
vikten av att skapa en kommunikativ undervisning för att möjliggöra andraspråk-
selevernas maximala lärande och för att svara mot innehållet i kursplanen för ma-
tematik (Skolverket, 2011, 64–66). När matematikundervisningen för andraspråk-
selever ska planeras finns det många faktorer lärarna behöver ta hänsyn till.  
 
En tydlig koppling mellan resultatet i denna studie kan göras till Cummins (2000) 
teorier om de olika faserna kunskapsfas, bokstavlig fas, personlig fas, kritisk fas 
och kreativ fas. Lärarna i förberedelseklass diskussioner låg främst i kunskapsfa-
sen, den bokstavliga fasen och den personliga fasen. Denna studies tre huvudresul-
tat Den muntliga tredje parten, det dolda språket samt förkunskaper kommer att 
diskuteras i förhållande till Cummins (2000) fem faser samt Noréns (2010) studie 
om matematik i ett andraspråk. 
 
Den muntliga tredje parten 
När lärare planerar för arbete med matematiska textuppgifter bör de ha i åtanke hur 
de kan göra texterna muntligt kommunikativa. Styrdokumenten (2011, s.62) po-
ängterar just kommunikation genom olika uttrycksformer som en viktig del av 
matematiken. Ur ett andraspråksperspektiv är mötet mellan textuppgifterna och 
andraspråkseleverna i behov av en tredje part för att lärande ska ske. Detta är ett av 
huvudresonemangen hos lärarna i förberedelseklass gällande arbete med matema-
tiska textuppgifter. Det finns inte utrymme att lämna något åt slumpen och den 
annars dominerande tysta räkningen är inte ett alternativ för matematikundervis-
ningen i ett andraspråksklassrum. Resultatet i denna studie kan härledas till resul-
tatet i Noréns (2010) studie gällande det muntliga matematiska språket som kom-
ponent till det skriftliga matematiska språket. Norén (2010) har genom sina studier 
visat att mycket av de textinnehåll andrapspråkseleverna möter behöver kommuni-
ceras genom något ytterligare. I denna studies resultat finns tydliga exempel från 
lärarna om svårigheterna eller snarare omöjligheten med att lämna eleverna en-
samma med matematiska textuppgifter. Undervisningen behöver planeras noggrant 
och medvetet för att inte hamna i situationer där eleverna försöker översätta ord på 
egen hand eller där till exempel bilden tillhörande textuppgiften leder till missför-
stånd. Att lärarna använder muntlig kommunikation som verktyg för att länka 
samman eleven med det matematiska språket i textuppgifterna anses vara värde-
fullt enligt flera forskare (McGraw & Rubinstein-Ávila, 2008, s.161; 
Moschkowich, 2002, 196; Takeuchi, 2016, s.429).  
 
Enligt Cummins (2000) teorier ställer textuppgifternas utformning olika krav på 
eleverna. Beroende på om texten erbjuder liten eller stor textmängd medför den 
olika möjligheter för språklig matematisk utveckling. Detta får medhåll från lärar-
na i förberedelseklass som efter jämförelse av de utvalda läromedlen kan göra ett 
antal konstateranden. Dels att det ena är mer lämpligt att börja med och dels att 
man ändå relativt snabbt måste gå vidare med större utmaningar. Cummins (2000) 
beskriver det som kognitiv svårighetsgrad samt hur mycket stöd eleverna har i 
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kontexten. Norén (2010) menar att de svenska läromedlen kan upplevas som rik-
tade till svenska elever. Därmed kan de kognitiva svårighetsgraderna Cummins 
(2000) beskriver bli ett faktum i uppgifter som vid första anblick tycks vara 
simpla. Eleverna ska också förhålla sig till de betygskriterier vilka finns från och 
med årskurs 6 (Skolverket, 2011, s.64–66). Flertalet forskare är som tidigare 
nämnt överens om att andraspråkselevers möte med det textbaserade matematiska 
språket behöver lyftas genom muntlig kommunikation (McGraw & Rubinstein-
Ávila, 2008, s.161; Moschkowich, 2002, s.196; Takeuchi, 2016, s.429). Detta är 
återkommande i diskussionen mellan lärarna i förberedelseklass och den generella 
uppfattningen är att det skrivna matematiska språket inte möjliggör för kunskap-
ande utan det muntliga matematiska språket. Oavsett om uppgifterna består av 
liten- eller stor textmängd kan de finnas delar som försvårar förståelsen för andra-
språkselever. Det kan därmed antas att den muntliga interaktionen mellan lärare, 
elev och text är av stor betydelse för elevernas utveckling av det matematiska 
språket. I nästa avsnitt diskuteras den andra komponenten i gällande undervis-
ningsplanering av matematiska textuppgifter. 
 
Det dolda språket 
Under intervjun framkom ett intressant perspektiv på det matematiska språket vil-
ket inte synliggjordes genom läromedelsanalysen. I matematiska textuppgifter kan 
det finnas information som är viktig för förståelsen av texten som helhet. Det kan 
till exempel handla om förståelse för textuppgiftens när och hur. Det kan också 
handla om att enstaka nyckelord i textuppgiften kan tala om vilken slags matema-
tik som ligger inbundet i uppgiften. När man arbetar med matematikundervisning 
för svenska elever reflekterar man sällan över om det står att någon köpt eller att 
någon köper. Det vill säga att textens tempus inte reflekteras som ett eventuellt 
hinder för andraspråkselever. Man reflekterar inte heller för att till exempel ordet 
”tillbaka” kan indikera på att det handlar om subtraktion. För andraspråkselever 
kan detta avgöra huruvida de uppfattar informationen i texten rätt eller inte. Denna 
del av det matematiska språket kan relateras till Cummins (2000) teorier om den 
bokstavliga fasen som handlar om just textens information. Detta anses särskilt 
intressant eftersom det inte framkom som en viktig komponent i språket vid läro-
medelsanalysen. I planeringsstadiet måste lärarna därmed ta hänsyn till delar av 
språket som vid första anblick kan tyckas enkla och självklara. Det handlar om att 
ta fasta på det dolda språket så som textuppgiftens tempus eller textuppgiftens 
bakomliggande matematik. Det är intressant att detta tycktes vara självklart för 
verksamma lärare medan det för en som står utanför verksamheten inte ter sig lika 
uppenbart. Ett antagande är att möjligheten att ta fasta på de som kan tyckas vara 
obetydliga faktorer kommer med erfarenheten.  
 
En annan komponent vilken kan anses tillhöra Det dolda språket är Cummins 
(2000) teorier om stöd i kontexten och den personliga fasen. De delar av de mate-
matiska textuppgifterna som hänvisar till något blir i hög grad både situations- och 
personbundet. I andraspråkselevers lärandesituation blir kontexten särskilt kom-
plex eftersom de uppgifter som sett till textmängd och svårighetsgrad är lämpade 
för en högstadieelev inte nödvändigtvis erbjuder en kontext eleven kan relatera till. 
I de analyserade läromedlen ansågs till exempel det ena vara mer lämpat på grund 
av textens svårighetsgrad medan bilden enligt lärarna kan upplevas som nedvärde-
rande. Lärarnas gemensamma önskan om att få tillgång till anpassade läromedel 
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utifrån elevernas språknivå och ålder är tydlig. Samtidigt måste de förhålla sig till 
de läraransvar Hansson (2011, s.97) lyfter fram och förhålla sig till de material de 
har att tillgå.  
 
Förkunskaper 
Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska eleverna placeras i ordinarie undervisnings-
klass så snart det är möjligt. Diskussionen mellan lärarna pendlar hela tiden mellan 
vikten av hänsynstagande till elevernas tidigare kunskaper och behovet av att leda 
dem till snabb utveckling. Kopplingen mellan lärarnas resonemang och Cummins 
(2000) teori om den bokstavliga fasen ligger i medvetenheten om betydelsen av 
elevernas tidigare kunskaper. Kunskapsfasen finns hela tiden med i diskussionerna 
på så sätt att den inte kan bortses. Cummins (2000) med nära anknytning till 
Vygotskij lyfter fram betydelsen av att elevernas utveckling ligger nära den redan 
befintliga kunskapen. Cummins (2000) skriver likt Vygotskij om ”den närmaste 
utvecklingszoonen”, en teori hela vårt skolväsende med styrdokument är byggt på. 
Lärarna i fokusgruppintervjun befinner sig i samma tankebana, att tillägnandet av 
det matematiska språket bygger på elevernas förkunskaper. Det är i förkunskaper-
na lärarna måste finna ledtrådar för att fånga upp nästa steg i den pågående ut-
vecklingen. Av läromedelsanalysen framkom också att elevernas förkunskaper har 
betydelse. Förkunskaperna kan därmed anses vara grunden till vidare förståelse för 
den kontext de utvalda uppgifterna baseras på.  
 
Förkunskapernas betydelse för kontexten diskuterades under fokusgruppintervjun 
och kan kopplas till Cummins (2000) teorier om den personliga fasen. Den per-
sonliga fasen fanns med som centralt både vid lärarnas diskussion och vid lärome-
delsanalysen. Vilka personliga erfarenheter har eleverna av det som efterfrågas i 
texten? Kan de relatera till innehållet i bilderna och situationerna som beskrivs? 
Detta kan även kopplas till Norén (2010) som understryker omgivningens bety-
dande roll i den matematiska språkutvecklingen. Om omgivningen är viktig i ett 
andraspråkssammanhang kan det antas att den är viktig i ett förstaspråkssamman-
hang. Därmed har andraspråkselevernas tidigare omgivning präglat deras aktuella 
kunskaper och erfarenheter. Den personliga fasen blir på så sätt mycket betydelse-
full i inlärningssammanhanget.  
 
7.2 Metoddiskussion 
För att försöka svara på denna studies syfte om att få kunskap om hur lärare i för-
beredelseklass resonerar om att göra matematiska textuppgifter tillgängliga för 
andraspråkselever valdes två olika empiriska undersökningar för datainsamling. 
Den ena utgjordes av en fokusgruppintervju med fyra lärare i förberedelseklassens 
mellan- och högstadium och den andra utgjordes av en innehållsanalys av två ut-
valda läromedel i matematik. Kombinationen av de två metoderna har under arbe-
tets gång bitvis upplevts som komplex. Komplexiteten har berott på att de båda 
metoderna är relativt olika varandra men har emellertid också varit viktiga i relat-
ion till varandra i denna studie. Valet av att kombinera de två metoderna grundade 
sig i en önskan om att till en början bilda en egen uppfattning om två förkom-
mande läromedel och sedan skapa en förståelse för användandet av dessa med 
hjälp av matematiklärarna i förberedelseklass. Svårigheterna med kombinationen 
av de båda undersökningarna har framförallt uppstått vid analysarbetet. Det kan 
ses som att arbetet med analysen av läromedlet består av tre steg. För det första, 
val av avsnitt för analysen. För det andra, formulering av frågor för analysen och 
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för det tredje den faktiska analysen. Arbetet med fokusgruppintervjuerna har be-
stått av fler delar varpå det upplevts svårt att kombinera de båda metoderna. För 
det första, val av avsnitt för fokusgruppintervjun (denna process fortskred samti-
digt som val av avsnitt till läromedelsanalysen). För det andra, formulering av frå-
gor till fokusgruppintervjun med koppling till frågorna för läromedelsanalysen. 
För det tredje, genomförande av fokusgruppintervjun och för det fjärde, analys av 
lärarnas samtal. Det innebär således att i arbetet med fokusgruppintervjun ska lä-
rarna först analysera innehållet i de utvalda textuppgifterna och sedan ska deras 
resonemang analyseras av mig. Trots det stundvis svåra arbetet med att analysera 
de båda empiriska undersökningarna i relation till varandra har metoden uppfattats 
som givande och värdefull för denna studie. Syftet med valet av de båda metoder-
na i relation till varandra anses vara uppfyllt då de bidragit med värdefull och 
önskvärd kunskap. Kombinationerna av metoderna har även bidragit till att upp-
fylla syftet med denna studie samt studiens två frågeställningar.  
 
Urvalet för de båda empiriska undersökningarna föll sig förhållandevis naturligt. 
Eftersom förberedelseklasserna är förlagda till en särskild skola i kommunen 
kunde dessa lärare tillfrågas direkt. Emellertid sågs anonymitetskravet som ett di-
lemma vid presentation av urvalet. Dock togs beslutet att ändå presentera att lärar-
na arbetar i förberedelseklass eftersom detta är centralt i denna studie. Skolans 
geografiska läge har inte heller skrivits fram vilket gör det mindre troligt att delta-
garnas identiteter framkommer. Gällande valet av att endast inkludera matematik-
lärare i en förberedelseklass kan fördelarna i efterhand ses med att även inkludera 
lärare från ordinarie klasser då dessa också arbetar med andraspråkselever. Detta 
skulle möjligen öka studiens reliabilitet då antalet deltagare skulle kunna vara fler. 
Dock fanns en önskan om att ta fasta på resonemangen hos de lärare som måste 
förhålla sig till undervisningssituationer där samtliga elever har annat modersmål 
än svenska. Genom detta kan därmed fördelarna med urvalet ses trots att under-
sökningsgruppen blev förhållandevis liten. Lärarna ansvarar också för alla nyan-
lända andraspråkselever i en hel kommun vilket betyder att de är ensamma om det 
första mötet med alla dessa elever. 
 
Gällande urvalet för läromedelsanalysen upplevdes det till en början vara svårt då 
det fanns en önskan om att kunna göra en jämförelse mellan det icke anpassade 
läromedlet och det anpassade läromedlet. För att kunna göra denna jämförelse läs-
tes de båda läromedlen igenom för att hitta motsvarande avsnitt i respektive bok. 
Eftersom denna studie handlar om det matematiska skriftspråket i textuppgifter var 
det också relevant att motsvarande avsnitt i respektive bok innefattade ungefär lika 
stor textmängd. Efter genomläsning valdes två avsnitt ut vilka behandlade räkne-
sätten multiplikation och division i ett problemlösningssammanhang. De båda ut-
valda uppslagen erbjöd bildstöd och ungefär lika många textuppgifter vilket möj-
liggjorde för en jämförande diskussion av fokusgruppintervjun samt en jämförande 
innehållsanalys. Efterhand kom jag dock till insikt med att det egentligen inte är en 
komparativ studie som var intressant för detta arbete. Däremot fanns en önskan om 
att visa hur det kan se ut i ett anpassat material samt hur det kan se ut i ett icke 
anpassat material. Tvetydigheten kring detta ses dock inte som en nackdel då fokus 
inte har legat på att jämföra läromedlen i sig utan snarare visa på fördelar och/eller 
nackdelar om en texts matematiska språk är framskrivet på ett sätt i ett läromedel 
gentemot ett annat sätt i ett annat läromedel.  
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Huruvida den ena empiriska undersökningen borde genomföras före den andra var 
också ett dilemma att ta ställning till. Det fanns och ena sidan ett intresse att göra 
läromedelsanalysen med relativt objektiva ögon och därmed utan kunskap om lä-
rarnas uppfattning. Det fanns och andra sidan ett intresse av att lyssna till lärarnas 
resonemang med den egna kunskapen i bakhuvudet. Valet för ordningsföljden föll 
därför på en kompromiss där fokusgruppen gjordes först, läromedelsanalysen där-
efter och slutligen analysen av fokusgruppintervjun. Genom denna ordningsföljd 
gavs möjlighet att arbeta med all data i relation till varandra snarare än utifrån 
varandra. Detta upplevdes som värdefullt då det genom analysen framkom nya 
upptäckter.  
 
Min roll i fokusgruppintervjun var också en faktor att ta ställning till. Den roll som 
valdes kan ha påverkat lärarna i förberedelseklass både positivt och negativt. Den 
positiva aspekten synliggörs genom att det fanns ett behov av att leda tillbaka lä-
rarna på de aktuella frågorna. Samtalet gick vid flertalet tillfällen över till allmän 
diskussion om undervisningen. Den negativa aspekten kan tänkas vara att den tysta 
närvaron bidrar till en ”tryckt” stämning. Lärarna skulle möjligen kunna känna sig 
obekväm med att inte få någon feedback från mig som ledare. Emellertid upplev-
des samtalet som avslappnat och uttömmande. Lärarna gav intrycket av att vara 
bekväma med intervjuformen och fokusgruppintervjun resulterade i slutändan i 
många intressanta infallsvinklar.  
 
På grund av det perspektiv som valts för denna studie, lärarperspektivet, finns ing-
en möjlighet att diskutera eller dra några slutsatser utifrån elevernas perspektiv. 
Eftersom studien till stor del handlar om interaktion mellan lärare och elever hade 
det varit intressant att få syn på andraspråkselevernas uppfattningar gällande det 
svenska matematiska språket. Om det gavs möjlighet att genomföra denna studie 
igen hade det varit av intresse att få ett större perspektiv på lärare i förberedel-
seklassers matematikundervisning. Det vill säga att till exempel göra studien ge-
nom en enkätundersökning och på så sätt kunna nå verksamma andraspråkslärare i 
andra kommuner. Detta hade också gett möjlighet till generalisering av resultatet. 
 
8. Slutsatser  
Syftet med denna studie var att få kunskap om hur lärare i förberedelseklass reso-
nerar om att göra matematiska textuppgifter tillgängliga för andraspråkselever. 
Med hjälp av de konkretiserande frågeställningarna har ett resultat frambringats 
och ett antal slutsatser kan dras utifrån det.  
 
Den första slutsatsen är att det textbaserade matematiska språket bör lyftas munt-
ligt för andraspråkselever. För att göra detta behöver matematikundervisningen 
med textuppgifter planeras med noggrannhet och medvetenhet. Genom detta kan 
lärarna i förväg ta fasta på de eventuella problem som eleverna kommer att stöta 
på vid mötet med textuppgifterna. Genom att koppla samman det muntliga mate-
matiska språket där elevernas modersmål och vardagsspråk tillåts ta plats med det 
skriftliga språket kan förståelsen för textuppgifterna gynnas. Muntlig undervisning 
kan även förhindra problemet lärarna lyfter fram med att eleverna på egen hand 
översätter och eventuellt missförstår textinnehållet. 
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Den andra slutsatsen utifrån resultatet är att lärare måste vara uppmärksamma på 
att det finns många hinder dolda i matematiska textuppgifter. Lärarna i förberedel-
seklass lyfter fram att det finns flera möjliga hinder i en matematisk text. Till ex-
empel kan elevernas förståelse variera beroende på vilket tempus texten är skriven 
i. Slutsatsen är därför att lärarna behöver vara väl bekanta med textuppgifterna 
innan de tilldelas till eleverna. Därigenom har lärarna en rimlig chans att hinna 
reflektera över det dolda matematiska språket samt ord som vid första anblick kan 
tänkas lättförståeliga.  
 
9. Avslutande reflektioner och förslag på fortsatt forskning 
Problemställningen för denna studie grundade sig i den litteraturstudie som ge-
nomfördes under hösten 2016 (Johansson, 2016). Studiens syfte var att få kunskap 
om hur lärare i förberedelseklass resonerar om att göra matematiska textuppgifter 
tillgängliga för andraspråkselever. Som snart nyutexaminerad lärare har studien 
bidragit till nya kunskaper om den komplexa verklighet alla verksamma lärare 
kommer att möta med elever med olika språkbakgrunder. Oavsett om undervis-
ningen är förlagd till en förberedelseklass eller en ordinarie undervisningsklass är 
kunskaper om språklig matematikundervisning för andraspråkselever värdefulla. 
Oavsett om det finns en önskan om att bedriva matematikundervisning helt utan 
lärobok tror jag att den kommer att vara ett viktigt stöd. Detta stöd kan förmodas 
vara särskilt viktigt i början av yrkeslivet.  
 
Eftersom denna studie antagit lärarnas perspektiv är det givet att en liknande studie 
ur andraspråkselevernas perspektiv vore intressant att genomföra. Elevperspektivet 
skulle kunna bidra till ännu djupare förståelse för komplexiteten i att lära sig ett 
matematiskt språk på ett andraspråk. 
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Bilaga 1. Informantbrev 
 

 
 
Informationsbrev till lärare i förberedelseklass om en studie gäl-
lande andraspråkselevers tillgång till det textbaserade matematiska 
språket 
 
Hej! Jag heter Tove Johansson och studerar till grundskollärare med inriktning åk 4–6 vid Högskolan 
Dalarna. Jag läser min sista termin på programmet och skriver nu mitt andra examensarbete inom 
matematikdidaktik. Detta examensarbete innehåller en empirisk undersökning med syftet att få kun-
skap om hur lärare i förberedelseklass kan organisera undervisningen för att göra textuppgifter i läro-
böcker tillgängliga för andraspråkselever.  
 
I denna studie är Du som undervisar andraspråkselever i förberedelseklass dagligen mycket värdefull 
och jag är tacksam om Du vill dela med dig av dina erfarenheter till mig. Undersökningen kommer att 
bestå av två delar; en läromedelsanalys och en fokusgrupp intervju där jag gärna ser att Du är en av 
deltagarna.  
 
Intervjun kommer att genomföras under vecka 6 och kommer att spelas in för att jag inte ska missa 
eller missuppfatta värdefulla delar i samtalet. Fokusgruppintervjuer bygger på att en grupp med något 
gemensamt, i Erat fall matematikundervisning i förberedelseklass, diskuterar utifrån ett specifikt fokus.  
Till skillnad från en vanlig intervju kommer jag som intervjuare inte vara en del av samtalet då det är 
Era gemensamma diskussioner som är kärnan i intervjun. Vilka frågor som ska diskuteras presenteras 
närmare vid tidpunkten för intervjun och Ni behöver därmed inte förbereda Er. 
 
Som deltagare i denna studie är du garanterad anonymitet och detta gäller även skolans namn och 
kommun. Det insamlade materialet kommer endast användas i min studie och tillgången till detta be-
gränsas till mig, min handledare samt examinatorn vid Högskolan Dalarna. Undersökningen kommer 
att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna och när denna är godkänd kommer allt 
insamlat material att förstöras. Du kommer självklart att få ta del av det färdiga arbetet. 
  
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du kan 
när som helst avbryta ditt deltagande utan motivering. Om du väljer att avbryta ditt deltagande kommer ditt bidrag inte 
ingå i den färdiga uppsatsen. 
 
Om Du funderar över någonting, kontakta gärna mig via Mobil; xxx alternativt Mail; h13tovjo@du.se 
 
Eller min handledare Helén Sterner, Telefon; XXX Mail; hse@du.se 
 
Tack på förhand! 
  

mailto:h13tovjo@du.se
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Bilaga 2. Fokusgruppintervju 
 
Nedan finns två stycken utdrag ur liknande problemlösningsuppgifter inom området 
multiplikation och division från läromedlen MatteDirekt Borgen 5B samt Start matematik 
Utifrån dessa utdrag ska ni tillsammans diskutera nedanstående frågor: 
 

1. Diskutera: Vilka matematikord kan ni identifiera i respektive textuppgift? 
 
2. Diskutera: Vilka vardagliga ord i texten är nödvändiga för att förstå samman-

hanget i respektive textuppgift? 
 

3. Diskutera: Vad har det matematiska språket för betydelse i respektive text-
uppgift? Hade de kunnat användas i större alternativt mindre utsträckning och 
genom detta förenklat/försvårat lösningsprocessen, hur i så fall? 
 

4. Diskutera: På vilket sätt kan bild och text hjälpa och/eller stjälpa andraspråk-
selever i matematikundervisning? 
 

5. Diskutera: Om ni skulle tilldela era andraspråkselever dessa uppgifter, hur hade 
ni presenterat dem? Vad behöver eleverna kunna och veta innan de tilldelas den här 
typen av uppgifter? Beskriv noggrant. 
 

6. Diskutera: Utifrån ert samtal, Vilka möjligheter och/eller hinder skapar de här 
båda utdragen? 
 

7. Fundera: Vilket av de här utdragen skulle du föredra att presentera för dina 
andraspråkselever? Varför gör du detta val? 

 
Avslutningsvis: Finns det något viktigt ni vill tillägga? 
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