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Sammanfattning 
Forskning har visat att andraspråkselever får problem med matematiskt språk, begrepp som 

används i matematiken och uppgifter som inkluderar läsning av text för att kunna lösa dessa. 

Forskning har också visat att andraspråkselever som använder modersmål i 

matematikundervisningen ofta når större framgång eftersom begrepp lärs in i en kontext och 

därmed effektivare än inlärning på ett nytt språk.  

 

Syftet med studien var att undersöka hur lärare och andraspråkselever i årskurs 4-6 upplevde 

matematikundervisningen när de använde sitt modersmål eller inte. Syftet var också att 

undersöka hur dessa lärare och elever uppfattade språkets betydelse. Undersökningen gjordes 

med kvalitativ metod och genomfördes med strukturerade intervjuer och öppna frågor. I 

årskurs 4-6 har fyra lärare med matematikinriktning och fyra elever med annat modersmål än 

svenska intervjuats. Därefter har intervjuerna transkriberats och analyserats.  

 

Resultatet har fåtts genom att analysera berättelserna utifrån kategorierna konkretisering och 

abstraktion, individ- och grupparbeten, matematikbegrepp och språk samt arbetsmetoder. 

Därefter har data analyserats utifrån ett maktperspektiv med begreppen power/knowledge, 

subjektspositioner och governmentality. Lärarna ser elevernas hemspråk som en resurs i 

matematikundervisningen, men eleverna vill sällan använda det egna modersmålet. För 

eleverna handlar det om acceptans i gruppen och därmed används hellre det svenska språket 

som de tolkar som ett maktspråk. 

 

Nyckelord 
matematik, undervisning, modersmål, andraspråkselever, matematiskt språk, årskurs 4-6   



Innehållsförteckning 
1. Inledning ............................................................................................................................. 1 

2. Syfte och frågeställning ...................................................................................................... 1 

3. Bakgrund ............................................................................................................................. 2 

3.1. Matematiskt språk ........................................................................................................ 2 

3.2. Användning av sitt andraspråk .................................................................................... 2 

3.3. Rätt till sitt modersmål ................................................................................................ 3 

3.4. Matematik på modersmålet ......................................................................................... 3 

3.5. Språkutvecklande arbetssätt ........................................................................................ 4 

3.6. Egna erfarenheter i matematikämnet ........................................................................... 5 

3.7. Textuppgifter ............................................................................................................... 5 

3.8. Inlärning tillsammans eller enskilt .............................................................................. 5 

3.9. Relationer och makt ..................................................................................................... 6 

4. Teori .................................................................................................................................... 6 

5. Metod .................................................................................................................................. 7 

5.1. Undersökningens design .............................................................................................. 7 

5.1.1. Val av metod ................................................................................................................... 7 

5.1.2. Intervju ............................................................................................................................ 7 

5.1.3. Urval och bortfall ............................................................................................................ 8 

5.1.4. Utformning av intervjuer med lärare och elever ............................................................. 8 

5.2. Undersökningens genomförande ................................................................................. 9 

5.3. Trovärdighet och generaliserbarhet ........................................................................... 10 

5.4. Forskningsetiska aspekter .......................................................................................... 10 

5.5. Bearbetning av insamlade data .................................................................................. 11 

5.6. Analysmetod .............................................................................................................. 11 

6. Resultat och diskussion ..................................................................................................... 13 

6.1. Resultat och diskussion av intervju med lärare ......................................................... 13 

6.1.1. Konkretisering och abstraktion ...................................................................................... 13 

6.1.2. Individ- och grupparbete ............................................................................................... 15 

6.1.3. Matematikbegrepp och språk ........................................................................................ 16 

6.1.4. Arbetsmetoder ............................................................................................................... 18 

6.2. Resultat och diskussion av elevers intervjuer ............................................................ 21 

6.2.1. Konkretisering och abstraktion ...................................................................................... 21 

6.2.2. Individ- och grupparbete ............................................................................................... 22 

6.2.3. Matematikbegrepp och språk ........................................................................................ 22 

6.2.4. Arbetsmetoder ............................................................................................................... 23 

6.3. Maktanalysens jämförande mellan elev- och lärargrupp ........................................... 24 



7. Diskussion ......................................................................................................................... 26 

7.1. Resultatdiskussion ..................................................................................................... 26 

7.2. Metoddiskussion ........................................................................................................ 28 

7.2.1. Val av metod, intervju, urval och bortfall ..................................................................... 28 

7.2.2. Trovärdighet och generaliserbarhet ............................................................................... 29 

7.2.3. Utformning av intervjuer av vuxna och elever .............................................................. 30 

7.2.4. Undersökningens genomförande och datainsamling ..................................................... 30 

7.2.5. Analysmetod .................................................................................................................. 30 

7.3. Slutsats ....................................................................................................................... 31 

7.4. Avslutande reflektion ................................................................................................ 32 

8. Förslag till fortsatta studier ............................................................................................... 32 

Källor ........................................................................................................................................ 33 

 

Bilaga 1: Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor 

Bilaga 2: Informationsbrev till rektor 

Bilaga 3: Informationsbrev till lärare 

Bilaga 4: Informationsbrev till föräldrar 

Bilaga 5: Intervjufrågor lärare 

Bilaga 6: Intervjufrågor elever



 
1 

 

1. Inledning 
Under lärarutbildningen har jag många gånger funderat över hur elever bäst ska lyckas i 

ämnet matematik. Att få alla elever att lyckas är svårt. Jag har erfarenhet av barn med 

språkstörning och autismspektrumstörning som bland annat yttrar sig i att de antingen saknar 

förmågan eller saknar förutsättningar att kommunicera matematik. När de räknar saknas 

förklaringar som redovisar tankegångar och endast ett svar levereras. Liknande fenomen har 

jag upplevt hos flera elever med annat modersmål än svenska som varit i Sverige en kortare 

tid. Att försöka förstå hur dessa andraspråkselever snabbast och bäst lär sig kommunicera i 

matematik är en komplex uppgift där många delar samspelar.  

 

Andraspråkselever är ingen homogen grupp och skolan kan se olika ut för dem som har ett 

annat modersmål än svenska. Därmed upplevs matematiklektioner i skolan olika från person 

till person. Den bakgrund gällande matematik som andraspråkselever har med sig till skolan 

skiljer sig eftersom vissa elever har gått i skolan i sitt hemland och har börjat förstå begrepp 

och skapa kopplingar i ämnet matematik medan andra aldrig har gått i skolan. Även förmågan 

att förstå och göra sig förstådd på svenska har en stor spridning (Löwing & Kilborn, 2010, ss. 

29-30).  I Sverige har nästan en femtedel av eleverna utländsk bakgrund. Av denna andel 

skolelever klarar sig de flesta som är födda i Sverige eller kommit till Sverige före skolstart 

nästan lika bra i skolan som de elever som har svenskt påbrå (Skolverket, 2016). Däremot har 

elever som kommit till Sverige efter skolstart ett kraftigt försämrat resultat i jämförelser av 

meritvärden vid avslutad grundskola. År 2000/2001 hade de elever som var födda i 

Sverige/kommit till Sverige före skolstart ett meritvärde på ca 195 medan de som invandrat 

efter skolstart hade ett meritvärde på 170. År 2010/2011 hade meritvärdet för dem som var 

födda i Sverige/kommit innan skolstart ökat till ca 206 och för dem som kommit efter 

skolstart hade meritvärdet sjunkit till 160 (ibid.). Detta sker trots att skollagen (SFS 2010:800,  

3 kap, § 3) beskriver att ledning och stimulans ska ges till alla elever för att de utifrån egna 

förutsättningar ska utvecklas i enligt med skolans mål. 

 

Som nyanländ räknas en elev som kommit till Sverige och börjat skolan efter ordinarie 

skolstart och som längst i fyra år. Rektorn ansvarar för att bedömningar av elevers kunskaper 

görs. Därefter avgörs, med hänsyn till dessa kunskaper, ålder och övriga personliga 

förhållanden, i vilken årskurs och undervisningsgrupp eleven ska placeras. Eleven kan av 

rektorn placeras i förberedelseklass, om elevens svenska kunskaper anses otillräckliga för att 

tillgodogöra sig undervisningen, under maximalt 2 år (SFS 2010:800, 3 kap, § 12).  

 

Det kan ta mycket lång tid innan andraspråkselever kan kommunicera och bygga upp begrepp 

på sitt andraspråk och därför finns ett behov av modersmålet för att bygga upp 

begreppsförståelse för att utveckla kunskaper i matematik. Det kan därför vara en utmaning 

att få elever som har svårt att visa sina kunskaper att utvecklas till sin fulla potential i 

matematikämnet (Löwing & Kilborn, 2010, ss. 29-30).  

2. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare och andraspråkselever i årskurs 4-6 

upplever matematikundervisningen när de använder sitt modersmål eller inte samt hur lärare 

och elever uppfattar språkets betydelse.  

 

Frågeställningar som ska besvaras är följande: 

 På vilket sätt, om något, upplever andraspråkselever skillnad i sin matematikutveckling 

om de använder sitt modersmål eller inte under matematiklektioner? 
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 På vilket sätt, om något, upplever lärare skillnad i andraspråkselevernas 

matematikutveckling om de använder sitt modersmål i matematikundervisningen eller 

inte? 

3. Bakgrund 
I följande kapitel redogörs för forskning som behandlar matematiskt språk, användning av sitt 

andraspråk, rätt till sitt modersmål, matematik på modersmålet, egna erfarenheter i 

matematikämnet, textuppgifter, språkutvecklande arbetssätt. Vidare beskrivs inlärning i grupp 

eller enskilt. Dessutom visas att relationer och makt är viktiga i lärande i 

matematikundervisning.  

3.1.  Matematiskt språk 
Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011, 

s. 63) , även kallad Lgr11, ska elever argumentera och samtala på ett matematiskt språk. Detta 

matematiska språk ska även användas vid beräkningar, redogörelser och slutsatser. Dessutom 

ska elever klara av att använda, analysera och upptäcka samband mellan matematiska begrepp 

(ibid.). I läroplanen informeras om att för att erhålla betyget E i slutet av årskurs 6 krävs 

grundläggande kunskaper i det matematiska språket, dess begrepp och att dessa ska kunna 

användas i välkända sammanhang i enkla argumentationer där begreppens relationer beskrivs 

(Skolverket, 2011, s. 68). Dessutom ska eleven med en viss anpassning till kontexten kunna 

skifta mellan till exempel bilder, grafer, symboler och andra matematiska uttrycksformer 

(ibid.). Tankegångar ska även föras framåt av frågor och svar från eleven angående 

matematiska argument i samtal och redovisningar (ibid.). Dessutom behöver elever kunna 

omvandla de matematiska kunskaper de förvärvat under matematiken till att användas i 

vardagen och för högre studier (Skolverket, 2011, s. 13). Försvårande delar av det 

matematiska språket kan vara obekanta ord, bekanta ord som har nya betydelser, komplexa 

meningar, mindre flexibel grammatik och mindre flexibel syntax (Österholm, 2006, ss. 28-

45). Skolmatematik ser olika ut i alla länder därför bör matematikens språk och register läras 

in i en matematisk kontext där talens uppbyggnad beskrivs, läsriktning och komplicerade 

begrepp som kan resultera i språklig oreda får förklaringar. För att kommunicera matematik 

behöver elever ett språk som är tillräckligt uppbyggt för att begreppsbildning och inlärning 

ska bli effektiv annars riskerar eleven att utvecklingen hejdas till dess att andraspråket är mer 

utvecklat (Löwing & Kilborn, 2010, ss. 35-45). 

3.2.  Användning av sitt andraspråk  
För att komma ikapp de som är födda i landet språkmässigt kan det ta mellan fem och sju år 

för andraspråkselever att nå samma utvecklingsläge (Löwing & Kilborn, 2010, ss. 30-31). 

Många lärare använder ett förenklat språk vilket leder till att elever får svårare att uttrycka sig 

än om de haft en språkfrämjande undervisning. Detta förenklade språk tenderar i sin tur att 

leda till att färre ord används i undervisningen, texter förkortas och fokus hamnar på fakta 

istället för på djup förståelse av fakta, och därmed har ännu mer av klassrummets 

kommunikation övertagits av läraren (Löwing & Kilborn, 2010, ss. 33-34). En viktig aspekt 

gällande tvåspråkighet är att eleverna bör ha hög kompetens i båda språken både i fråga om 

att tänka och att välja det språk som för tillfället är mest ändamålsenligt. För att komma dit 

behöver begreppsapparaten byggas upp på båda språken (Löwing & Kilborn, 2010, ss. 35-45).  

 

2009 fick Sverige en ny lag som ska skydda det svenska språket och ge andra modersmål 

högre status eftersom alla ska få möjlighet till språkutveckling och att använda sitt modersmål 

(Lindberg, 2009, ss. 9-10, 17-19). Trots denna lag riskerar enspråkighet att bli norm i skolan 

där det ofta finns outtalade referensramar, attityder och värderingar som skapar 
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andraspråkselevers uppfattning om sin språkliga status gällande modersmålet (ibid.). Om 

eleven upplever sin modersmålsstatus som låg finns en tydlig risk att detta språk blir en 

belastning istället för en resurs (ibid.). Integrering av alla elever i samma undervisning bör 

undvikas på grund av att elever är olika och har olika behov, istället förespråkas en mer 

flexibel skola som tillvaratar möjligheter genom att låta olika språk interagera och fungera 

gemensamt (ibid.). Den nya tekniken som finns idag ger stora möjligheter som bör användas i 

det språkliga arbetet (ibid.). 

3.3.  Rätt till sitt modersmål 
Trots att Sverige har ett starkt regelverk för individens rätt att bevara och utveckla sitt 

modersmål och att det ses som en fördel i samhälle och skola att elever lär sig ett nytt 

främmande språk som spanska, arabiska eller franska verkar det vara svårt att rätta till 

problemen med modersmålsundervisning där elever har en potential att bli kvalificerat 

tvåspråkiga (Hyltenstam, Axelsson, & Lindberg, 2016, ss. 67, 74). Enligt Lgr 11 ska elever 

kunna kommunicera rikt och nyanserat på ett ytterligare språk vid sidan av svenska. 

Dessutom skrivs det fram att ett skoluppdrag är att språk, lärande och individens utveckling 

som är tätt sammankopplade får utvecklas (Skolverket, 2011, ss. 9-13). Norén som är en av de 

ledande inom forskning kring andraspråkselever och matematik i Sverige och därför har hon 

valts ut att inkluderas i bakgrunden trots att forskningen egentligen riktar sig mot årskurs 7-9. 

Det är intressant att se att hon har samma tankegångar kring att modersmål bör användas för 

att elever ska nå framgång i matematikklassrummet som forskare som valt att inrikta sig mer 

mot årskurs 4-6, som exempelvis Setati och Moschkovich (2013) påtalar. I Norén (2010, s. 

100) framkommer att elever som delar flera språk med sin lärare får en samhörighetskänsla. 

Denna samhörighetskänsla kombinerat med att lärare och elever uttryckte att språk var viktigt 

ledde till att eleverna identifierade sig som lärande och engagerade individer i matematik. 

Dessa lärare kan ha lättare att se en resurs i lärandet i flerspråkiga elevers bakgrund än 

matematiklärare med svensk bakgrund. Dessutom förmedlar hon att en kommunikativ 

matematikundervisning och höga förväntningar har visat sig kunna leda till integration i det 

svenska samhället för flerspråkiga elever. 

3.4.  Matematik på modersmålet 
Ett komplext nätverk av maktrelationer påverkar undervisningen där svenska språket är 

betydelsefullt i bedömningssituationer för fortsatta studier i matematik samtidigt som elevens 

andraspråk är viktigt för elevernas förståelse av uppgifter. När elever får tillgång till 

översättningar och förklaringar på modersmålet främjas tvåspråkighet (Norén, 2010, s. 96). I 

förberedelseklass kan enskilda nyanlända elever delta under maximalt fyra terminer medan de 

får undervisning i grundläggande svenska, hur svenska samhället fungerar, samt förkovra sina 

ämneskunskaper med studiehandledning på hemspråket. Tvåspråkig undervisning kan 

anordnas under årskurs 1-6 där minst 50 % av språket ska vara svenska sammantaget över 

åren. Fördelningen kan dock variera under året (Hyltenstam, Axelsson, & Lindberg, 2016, ss. 

56-57). Andraspråkselever är en stor grupp elever med olika förutsättningar där vissa elever 

har en fullgod svenska och klarar den svenska skolan medan andra barn börjar svensk skola 

efter skolstart men likväl har större kunskaper än sina svenskfödda klasskamrater i flera 

ämnen och samtidigt har vissa elever ingen skolgång före den svenska skolstarten (Löwing & 

Kilborn, 2010, ss. 19-28). I läroplanen står det att utbildningen ska anpassas för varje elevs 

förutsättningar såsom bakgrund och tidigare erfarenheter, språk och kunskaper med en 

särskild skyldighet gentemot elever som av olika anledningar har svårigheter med att lyckas 

nå målen. Ett av dessa övergripande mål är att elever ska kunna använda sig av matematiskt 

tänkande i vardagslivet men även för att kunna studera vidare (Skolverket, 2011, ss. 8-13). 

Modersmålsundervisning har på många håll fungerat undermåligt trots en enighet utifrån 

språkliga, utvecklingspsykologiska, pedagogiska och samhällsvetenskapliga synsätt om att 
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modersmålsundervisning och kunskapsinhämtning på modersmålet är ytterst värdefullt för 

elevers personliga utveckling och deras framgång i skolarbeten (Hyltenstam, Axelsson, & 

Lindberg, 2016, ss. 66-67).”Utbildning är en nyckelfråga för den demokratiska 

samhällsutvecklingen och att människor lär bäst på ett språk som de förstår är en självklarhet” 

skriver Lindberg (2009, s. 13). På senare år har kulturell och språklig mångfald blivit mer 

regel än undantag i många skolor men denna mångfald verkar likväl ses som undantag eller 

ordningsstörande i en vardag där svenskheten är norm. (Lindberg, 2009, ss. 19-20).  

3.5.  Språkutvecklande arbetssätt 
Många elever saknar språk som uppfyller skolans krav (Lindberg, 2009, s. 19). En målinriktad 

och systematisk undervisning behövs för att kunna bygga upp vardagsspråket inom olika 

områden och sammanhang till ett fullgott skolspråk för elever (ibid.). Studien Setati och 

Barwell (2008, ss. 3-4) genomfört visar att flerspråkighet gynnar matematikinlärning. 

Språkväxling, fritt översatt från ”code switching”, som innebär att växla språk mitt i en 

mening för att underlätta för någon att förstå när samtalet förs på ett annat språk än elevens 

modersmål. Bland annat upplevdes att elever som fick matematikproblem utskrivet på två 

språk verkade använda båda språken och att det var till nytta för slutresultatet.  Även de lärare 

som gjorde tester på två språk och hade en ordlista med relevanta termer för elever att tillgå 

gav positiva resultat. Även Webb och Webb (2008, ss. 26-28) skildrar i sin studie hur 

utforskande samtal i kombination med språkväxling ökar förståelsen hos elever. Utforskande 

samtal ska leda fram till en enad hypotes genom att diskutera alla idéer kritiskt men 

konstruktivt. Denna teknik fungerar som att tänka högt fast tillsammans. Dock uteblev 

positiva resultat när enbart utforskande samtal utan språkväxling användes. Setati och 

Moschkovich (2013, s. 122) resonerar kring om det vore optimalt att alla lärare kan sina 

elevers språk. Eftersom det är svårt att praktiskt genomföra menar de att det ändå går att 

använda många sätt för att underlätta för elever. Bland annat beskrivs hur en lärare skickar 

med sina elever ljud och videoklipp hem för de ska kunna diskutera dessa på sitt hemspråk 

och på detta sätt förstärka matematiska språket och matematiska förmågor hos eleverna. 

 

Barwells studie (2014, ss. 916-921) visar att det är svårare för andraspråkselever att lösa 

matematiska uppgifter när eleverna har brister i undervisningsspråket men störst svårigheter 

får elever där dessa brister kombineras med svårigheter att förstå det matematiska språket. En 

annan 3-årig studie har undersökt hur väl andraspråkselever lyckas i skolan när de ges olika 

förutsättningar (Marian, Shook, & Schroeder, 2013, ss. 171-181).  De elever som fått 

undervisning på både spanska och engelska erhöll mycket bättre resultat än den grupp som 

fick sin undervisning på enbart engelska och det kan bero på att tvåspråkiga barn har 

möjlighet att öva upp sina exekutiva funktioner som i sin tur kan hjälpa dem fokusera på 

matematiklektioner vilket ger dem större möjlighet att lyckas i skolan. (ibid.). 

 

Ett språkutvecklande klassrumsklimat, att ge språkligt stöd bör byggas från grunden med 

förståelse följt av muntlig och skriftlig produktion som genom att förklara ord och sortera in 

dem i olika betydelseområden med gemensamma komponenter (även kallade semantiska fält) 

(Löwing & Kilborn, 2010, ss. 35-38). Dock är kontextrika sammanhang (gärna 

ämnessammanhang) av vikt för att skapa ett språkutvecklande klassrumsklimat där 

vardagsbegrepp och vardagsliv knyts till undervisningen genom att lyssna, läsa, känna och 

visualisera (ibid.).  

 

Flera strategier angående stöttning av elevers progression i skolarbetet bör inledas på 

planeringsstadiet med att se ur elevens perspektiv och avgöra vad som kan bli svårt, vad som 

kan vara användbart, vad som kan ha flera betydelser och dylikt (Smit & van Eerde, 2011, ss. 
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895-896). Därmed läggs fokus först på språket och sedan på matematiken (ibid.). Flera 

åtgärder kan vidtas för att lärarna ska inkludera eleverna i skolarbetet, exempelvis kan det 

lokala samhället och dess kultur används för att skapa positivt tänkande och kopplingar till 

vardagen, matematiken kan göras tydlig genom grupparbeten och laborativ 

matematikundervisning (Hansen-Thomas, 2009, ss. 102-104). De läroplaner som var aktuella 

där studien genomfördes användes regelbundet för att avgöra om eleverna behöver mer 

stöttning (ibid.). För att öka elevernas förståelse av matematiken används precisa matematiska 

uttryck i kombination med att det matematiska språkets uppbyggnad betonas (ibid.). 

3.6.  Egna erfarenheter i matematikämnet 
I skolan startar lärandet ofta i det abstrakta, vanligen med termer, modeller och beskrivningar 

som ges utan förkunskaper för att sedan arbeta sig ner mot det konkreta trots att elever ofta 

behöver starta i det välbekanta och i en vardaglig miljö med egna erfarenheter och kunskap 

som bas för att därefter bygga på kunskapen (Riesbeck, 2008, ss. 10, 223). En elevs 

utbildning kan endast delvis läras genom egna upplevelser och därmed blir språket ett viktigt 

hjälpmedel för förståelse och kommunikation (ibid.). I Riesbecks studie (2008, ss. 239-240) 

blir det klargjort att lärarens uppfattning om vad elever behärskat och förstått under 

matematiska samtal och de kunskaper och färdigheter elever i själva verket bemästrat kan 

vara olika. Om mer tid till samarbete och samtal kring uppgifterna, som genomfördes på ett 

vardagligt och handlingsorienterat sätt hade getts, hade eleverna fått större möjlighet att 

införliva det matematiska språket i samtal med varandra (ibid.). Följaktligen är det svårt att 

dra slutsatsen att elevers tränande på matematiska samband har urskilt de tankegångar och 

samband som läraren väntat sig (ibid.). 

3.7.  Textuppgifter 
Textuppgifter i den här studien avser de uppgifter elever ska utföra som innehåller text istället 

för bara räkneoperationer skrivna med siffror (Skolverket, 2008, s. 9). Någonstans mellan 

årskurs 4-6 känner många elever att matematik blir tråkigt när texterna blir mer avancerade 

och komplicerade (ibid.). En konsekvens av detta blir att färre andraspråkselever genomför ett 

skolarbete som motsvarar de mål matematikundervisningen har (ibid.). Elevers svårigheter 

med att genomföra textuppgifter i matematik kan bero på att det matematiska språket är svårt 

att förstå och därmed blir det en svårighet att förstå att textuppgiften beskriver en modell eller 

annan tillämpning (Taflin, 2007, s. 31). Läsning av matematiska texter har ofta minskad 

kontext jämfört med läsning av andra texter i skolan. Abstraktioner, många fakta och begrepp 

kräver ofta specifika strategier av läsaren och belastar därmed arbetsminnet i större 

utsträckning (Österholm, 2006, ss. 28-45). Ett annat bekymmer är när situationsbunden 

svårighet uppstår, alltså att eleven kan lösa problemet lättare när denne upplever att 

situationen har en annan inriktning än matematisk (ibid.). Dessutom framhålls att 

textuppgifter i matematik är svåra att lösa om fokus ligger på nyckelord eftersom eleven 

måste förstå nyckelordens betydelse korrekt (ibid.). Exempel på nyckelord är “mer” eller 

“fler” som innebär addition, “mindre” eller “färre” innebär subtraktion, “av” innebär 

multiplikation. Vidare skildras att lärandet av symboler är en viktig uppgift i ämnet matematik 

eftersom en symbol kan ha flera betydelser (+ kan betyda addera likväl som plus på en 

termometer), det kan vara svårt att tolka okända symboler samtidigt som uttalandet av kända 

symboler kan skapa svårigheter eftersom vissa kan utläsas olika beroende på situation och 

även i vissa fall kan ge olika lösningar på uppgifter (ibid.). 

3.8.  Inlärning tillsammans eller enskilt 
Ett sätt att visa omtanke för individen och samtidigt skapa en miljö som möjliggör lärande för 

elever är att reflektera över gruppsammansättningar (Löwing & Kilborn, 2010, s. 35). De 

menar att lärande i ett socialt sammanhang där språket och begreppen stärks av samspelet i 

gruppen är positivt, men bara om eleverna har ett gemensamt språk. Dessa diskussioner kan 
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ge en rik klassrumsintegration i helklass och i smågrupper, men även individuellt där läraren 

hjälper till att skapa en språkutvecklande ämnesundervisning med gemensamma språk (ibid.). 

Det finns dock risk, även om elever talar samma språk, att en eller två elever ofta är drivande 

och resten av gruppen är overksam (ibid.). För att stimulera elevers samarbete och samspel 

används skiftande gruppstorlekar (Hansen-Thomas, 2009, ss. 102-104).  

3.9.  Relationer och makt 
Elever lär sig i relation till omvärlden. Följaktligen spelar de konkreta förkunskaper varje elev 

för med sig till ett lektionstillfälle stor roll för vilka kunskaper som elever kommer att kunna 

tillgodogöra sig genom undervisningen (Aspelin, 2005, ss. 56-67). Hansen-Thomas (2009, s. 

102) och Esmonde och Caswell (2010, ss. 249-252) finner i sin forskning fördelar med att 

involvera familj, samhälle och kultur för att väcka intresse för skolan och matematikämnet 

hos elever och minska den negativa sociala påverkan på elever. Maktstrukturer, status och 

orättvisor i skolarbete är områden som kan orsaka diskriminering och därmed behöver elever 

lära sig känna igen och hantera dessa (Esmonde & Caswell, 2010, ss. 249-252; Morgan, 2007, 

s. 240; Barwell, Barton, & Setati, 2007, s. 114). Esmonde och Caswell (2010, ss. 245-246) 

påvisar att olika språk har olika maktstatus som påverkar social jämlikhet, integration och 

demokrati. Exempelvis har latinska familjer låg status i samhället vilken gör det svårare för 

dem att utvecklas för att makt, orättvisor och skillnader i utbildning skapar bilder hos andra 

som kan vara falska men ändå kan påverka dessa latinska familjer negativt (ibid.).  

 

Makt- och dominansförhållanden mellan rådande ideologier, värderingar och attityder spelar 

stor roll när minoritetselever ska påskyndas till att utvecklas mot det som anses vara normalt 

istället för att integration ses som ett givande och tagande med positiva delar för alla 

inblandade (Lindberg & Hyltenstam, 2016, s. 32). Stockholms stad har som ett led i att 

fokusera på elevers egna förutsättningar lagt ut gratis stödmaterial på webbmatte.se som kan 

fungera som ett matematiskt uppslagsverk med texter, övningar, frågor och korta filmer där 

lärare går igenom olika matematiska begrepp på olika språk och hela tiden kan texterna ses på 

parallellt på svenska (Näslundh, 2015). När en elev lyckas i skolan och förverkligar sina mål 

beror det till stor del på lärares attityder och outtalade förväntningar på elever.  Om läraren 

har en positiv syn på mångfald och vill ta tillvara varje elevs erfarenhet, språk och kultur kan 

dessa ses som en resurs och tillgång i undervisningen (Lindberg & Hyltenstam, 2016, s. 33). 

4. Teori 
Det finns olika teorier om hur människan fungerar sett ur ett maktperspektiv.  För att få en 

fördjupad förståelse för hur makt påverkar kommer denna studie att utgå ifrån begrepp, 

diskurs och makt i ett försök att undersöka hur elever i årskurs 4-6 med annat modersmål än 

svenska upplever matematikundervisningen när de använder sitt modersmål eller inte.   

 

Ett centralt begrepp i Foucaults teorier är power/knowledge vilket kan översättas till 

makt/kunskap eller makt/vetande och med detta begrepp menas att makt och kunskap är 

intimt sammankopplat genom att den som innehar kunskap dessutom får makt. Psykiatrin 

växte fram genom denna symbios och rätten att bestämma vem som var farlig eller avvikande 

övertogs av dem som hade psykiatrisk kunskap och därmed makt (Börjesson & Rehn, 2009, s. 

46).  Förtryckshypotesen är ett begrepp som försöker påvisa länken mellan sanning, makt, 

sexualitet och kroppen. Den pekar på det rådande tankesättet kring sexualiteten i Europa och 

hur den förändras från öppenhjärtig till förtryckt till att åter gå till sexuell frihet. Därmed blir 

kontrollerandet av människors sexualitet ett maktmedel för att komma åt det innerst i 

människans natur i västerländska samhällen.  Med subjektspositioner menas hur en människas 

bakgrund och kännetecken påverkar dennes upplevelse av världen och dennes relation till 
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världen. Genus, sexualitet och etnicitet är exempel på subjektspositioner som påverkar hur vi 

upplever omvärlden (Börjesson & Rehn, 2009, ss. 35-36). Governmentality handlar om hur 

staten ökar sin styrning över medborgarna. Där medborgaren tidigare själv styrde tar staten en 

mer och mer kontrollerande funktion där kontroll- och adaptionsmekanismer finns på fler och 

fler områden. Ibland blir det protester men de brukar fort bli accepterat och införlivat i 

medborgarens mentalitet (Börjesson & Rehn, 2009, ss. 49-50). När ett ord eller uttryck blir 

normaliserat får ord som ligger nära dessa betydelser med en annan laddning än tidigare 

(Börjesson & Rehn, 2009, ss. 17-18).  

 

I detta arbete kommer makt att användas som teori genom att använda begreppen 

power/knowledge, subjektspositioner och governmentality som analysverktyg för att kunna 

påvisa resultat som annars blivit osynliga. Under analysmetoden kommer de att förtydligas (se 

avsnitt 5.6). Dessa begrepp kan förstås som olika sätt att få samhället att fungera på det sätt 

som styrs av stat och omgivning. Ibland är det till skada för individen men bra för kollektivet 

och ibland tvärtom.  

5. Metod 
Detta examensarbete syftar till att undersöka hur elever i årskurs 4-6 med annat modersmål än 

svenska upplever matematikundervisningen när de använder sitt modersmål eller inte. För att 

svara på frågeställningarna har en fallstudie genomförts. Frågeställningarna är: ”På vilket sätt, 

om något, upplever andraspråkselever skillnad i sin matematikutveckling om de använder sitt 

modersmål eller inte under matematiklektioner?” och ”På vilket sätt, om något, upplever 

lärare skillnad i andraspråkselevernas matematikutveckling om de använder sitt modersmål i 

matematikundervisningen eller inte?” I kommande kapitel beskrivs undersökningens design, 

utformning, genomförande, trovärdighet och generaliserbarhet, forskningsetiska aspekter, 

bearbetning av insamlade data samt analysmetod. 

5.1.  Undersökningens design 
Undersökningen har en komparativ design (Bryman, 2011, s. 80) för att påvisa skillnader och 

likheter mellan elevers och lärares upplevelser av användning av hemspråk i matematik. 

5.1.1. Val av metod 
Syfte och frågeställningar är styrande i valet av metod och här var syftet att undersöka hur 

lärare och andraspråkselever i årskurs 4-6 upplever matematikundervisningen när de använder 

sitt modersmål eller inte samt hur lärare och elever uppfattar språkets betydelse.  Detta ledde 

till kvalitativa intervjuer med fyra lärare och fyra elever i en fallstudie. Kvalitativ metod är 

inriktad på skriven text, bilder, film eller inspelat ljud och subjektiva tolkningar med en 

ingående analys (Hjerm & Lindgren, 2010, ss. 83-84). En nackdel med kvalitativ metod är 

tidsåtgången eftersom enkla frågor kan ge komplexa och innehållsrika svar som tar tid att 

analysera samtidigt kan arbetet generera intressanta mönster, skeenden och åsikter som kan 

användas (Trost, 2010, s. 25). Vid transkription av kvalitativa intervjuer saknas den 

interaktion och sociala närvaro som också upplevs, därför är det viktigt att återge 

respondentens svar ordagrant samt att skratt, harklingar, hostningar, pauser, upprepningar och 

liknande skrivs ut (Dovemark, 2007, s. 148) Däremot används dessa endast i transkriberingar 

för att öka läsbarheten och undvika identifiering av respondenter (ibid.).   

5.1.2. Intervju 
Intervju som forskningsmetod är ett samtal med struktur och syfte för att få redogörelser av 

den intervjuades livsvärld med avsikt att tyda innebörden av det skildrade fenomenet (Kvale 

& Brinkmann, 2014, s. 19). Valet blev att genomföra kvalitativa intervjuer. Formen på 

kvalitativ intervju påminner om samtal med skillnaden att fokus är bestämt på förhand och 

intervjuaren håller samtalet till ämnet (Kihlström, 2007, s. 48). Öppna frågor, det vill säga 
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frågor som respondenten kan berätta kring utifrån egen erfarenhet, är bäst på grund av att 

respondentens erfarenheter och upplevelser är intressanta för studien. Dessa frågor har en 

svag struktur och följdfrågor har ingen i förväg bestämd ordning utan ställs med utgångspunkt 

i hur respondenten svarat (Kihlström, 2007, ss. 48-49). Intervjufrågorna borde formas med 

tanke på att i slutänden besvara frågeställningarna till slut samt att spelas in för att fokus 

kunde ligga på att lyssna och kommunicera istället för att anteckna (Kihlström, 2007, s. 51). 

Det ger övning i intervjumetodik eftersom att lyssna på frågeställningarnas betoningar i 

efterhand och därmed avgöra om frågorna ställts på ett ledande sätt eller om tonfall och 

betoning kunnat påverka respondenten (ibid.). Dessutom borde intervjuerna genomföras på en 

plats utan störningsmoment (ibid.). Den form av intervju som valdes var strukturerad med 

frågor (se bilaga 5 och 6) som bestämts i förväg men som likväl öppnade upp för följdfrågor 

utifrån respondentens svar. Denna form kallas ibland semistrukturerad (Trost, 2010, ss. 41-

42). Därmed kunde, beroende av respondentens svar, följdfrågor ställas till respondenten. 

Eftersom alla intervjuer spelades in var det lätt att ställa extra frågor eftersom både frågor och 

svar fanns inspelade.  Intervjuer med elever skedde i grupprum för avskildhet från resten av 

klassen. Intervjufrågorna skapades utifrån syfte och frågeställningar (se kapitel 2) för att i ett 

senare skede kunna besvara dessa frågeställningar.  Frågorna till lärarna (se bilaga 5) hade ett 

mer avancerat språk än de frågor som riktade sig till elever (se bilaga 6).  

5.1.3. Urval och bortfall 
Inriktningen på detta arbete är årskurs 4-6 och därmed valdes elever och lärare i dessa 

årskurser. För att undersöka hur elever i årskurs 4-6 med annat modersmål än svenska 

upplever matematikundervisningen när de använder sitt modersmål eller inte har 

andraspråkselever valts för detta arbete. Informationsbrev måste därför översättas för att 

föräldrar ska ha en rimlig chans att förstå vad som efterfrågas. Arabisk översättning varit 

möjlig att få och har därför valts. Därmed har ett bekvämlighetsurval varit nödvändigt 

(Bryman, 2011, s. 194). Eleverna som valts ut går i årskurs 5 och lärarna som valts ut 

undervisar i matematik på mellanstadiet. I de två utvalda klasserna är de flesta 

andraspråkselever. Dessa elever fick information om intervjuerna hemskickade. Därefter 

inväntades svar från föräldrar för att kunna boka in intervjuer med eleverna i skolan. Fem 

elever ville delta i intervjuerna men vid intervjutillfället var en elev sjuk och därmed 

intervjuades fyra elever. De lärare som tackat ja har intervjuats. Som det står beskrivet under 

forskningsetiska aspekter (se avsnitt 5.4) är alla namn är fingerade. 

 

Alla lärarna hade matematikundervisning. Sasha, var speciallärare med svenska som 

modersmål.  Även Kim, matematiklärare i två klasser på mellanstadiet, hade svenska som 

modersmål. Eli, matematiklärare på mellanstadiet, hade hebreiska som modersmål men talade 

flera andra språk. Ingert, lärare i matematik i en grupp med nyanlända elever från årskurs 1-6, 

hade arabiska som modersmål men pratade även flera andra språk.  

 

Eleverna som intervjuades hade olika bakgrund. Tre av eleverna hade bättre 

konversationssvenska och har varit i Sverige mellan två och fyra år.  En elev, Zaid, hade 

mycket bristfällig svenska men har endast varit i Sverige ett år. Två elever, Alex och Kari, 

hade samma modersmål. Alla elever har samma matematiklärare (det är en av de ovan 

nämnda) fast de går i olika grupper. 

5.1.4. Utformning av intervjuer med lärare och elever 
Intervjuerna skulle vara mer som ett samtal men med frågor som skrivits i förväg för att få en 

struktur att följa. De frågor (se bilaga 4) som användes vid intervjuerna följdes till stor del 

men frågeställningar som redan besvarats hoppades över. Svårigheten med att formulera 

frågor till vuxna är att få svar på frågeställningarna utan att styra alltför mycket med frågorna. 
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Respondenten ska vara ovetande om vilka svar som stämmer in på vad den som intervjuar 

söker efter. Frågorna har ställts utifrån ett ämne där andraspråkselever hamnar i fokus. Syftet 

är att undersöka hur lärare och andraspråkselever i årskurs 4-6 upplever 

matematikundervisningen när de använder sitt modersmål eller inte samt hur lärare och elever 

uppfattar språkets betydelse. Frågeställningarna var ”På vilket sätt, om något, upplever 

andraspråkselever skillnad i sin matematikutveckling om de använder sitt modersmål eller 

inte under matematiklektioner?” och ”På vilket sätt, om något, upplever lärare skillnad i 

andraspråkselevernas matematikutveckling om de använder sitt modersmål i 

matematikundervisningen eller inte?” Intervjufrågorna (se bilaga5) har skapats utifrån dessa 

ramar. Intervju med en av elev skulle ske tillsammans med modersmålshandledare för att 

eleven önskade hjälp med översättningar. Frågorna var formade utifrån arbetets syfte och 

frågeställningar (se delkapitel 1.1.) Försök har gjorts att utforma frågorna på ett mer 

vardagligt och enklare sätt än frågor riktade till vuxna. Fokus på elevfrågorna var mer på 

känslor inför matematik och hur olika språk används på dessa lektioner. 

5.2.  Undersökningens genomförande 
Informationsbrev har skickats till en rektor (se bilaga 2) på en skola för att få tillåtelse att 

kontakta lärare, elever och elevernas föräldrar.  När rektor medgivit att kontakt kan tas har 

email skickats till tre lärare (se bilaga 3) i två klasser i årskurs 5 med information om hur 

intervjuerna var tänkta att genomföras med eleverna.  Det beskrevs också att lärare i 

matematik eftersöktes för intervjuer och att de eftersökta eleverna var andraspråkselever. 

Därefter har dessa lärare på eget bevåg frågat vidare om det funnits någon som varit 

intresserade av att låta sig intervjuas för detta arbete. När kontakt togs via telefon för att 

undersöka om det fanns elever eller lärare att intervjua lämnades namn på fyra personer som 

indikerat att de var villiga att intervjuas. Dessa personer söktes upp och tillfrågades 

personligen om medverkande och informerades om att tiden för intervjuerna var beräknad till 

ca 30 minuter Alla fyra tackade ja och därmed bokades tider för dessa intervjuer. 

 

Intervjuerna med lärarna utfördes vid två av tillfällena i grupprum och de andra två i tomma 

klassrum för att undvika att bli störda. För att spela in intervjun användes en telefon som 

placerades på bordet mellan respondent och intervjuare vilka satt ansikte mot ansikte. 

Frågorna (se bilaga 5) som förberetts låg på bordet framför intervjuaren. Trots att intervjuerna 

genomfördes enskilt skedde vid en av intervjuerna att någon kom in. Inspelningen stannades 

när dörren öppnades och startades igen efter att vederbörande lämnat rummet. När en av 

respondenternas telefon ringde stängdes inspelningen av för att respondenten skulle kunna 

svara utan att bli inspelad, för att när samtalet avslutats starta inspelningen. Intervjuerna tog 

ungefär 30 minuter att genomföra. 

 

Informationsbrevet till föräldrar (se bilaga 4) skickades hem. Arabisktalande föräldrar fick 

också en översättning till arabiska som klassernas modersmålshandledare varit vänlig att 

ordna. Tillstånd från elever var svårare att få än från lärare. Därmed fick svar inväntas innan 

elevintervjuer kunde genomföras.  När fem påskrifter kommit tillbaka bokades en dag in för 

att intervjua eleverna. Vid tidpunkten för elevintervjuer var en elev sjuk varpå fyra intervjuer 

genomfördes. Det fanns ingen möjlighet att senarelägga intervjun med den sjuke eleven.   

Under intervjuer med lärarna var det svårt att veta vart blicken skulle fästas för att undvika att 

de skulle känna sig uttittade eller som att de blev förhörda. Således valdes att inför elevernas 

intervjuer placeras stolarna på samma sida av bordet. Stolarna placerades med ca sjuttio cm 

mellanrum för att ingen skulle känna sig instängd. Stolarna vreds lite mot varandra för att öka 

kontakten och visa att de var välkomna. Dessutom placerades frågeformuläret (se bilaga 6) 

väl synligt mitt på bordet för att eleven skulle kunna läsa frågorna om intresse fanns. 
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Elevintervjuerna tog ca 10 minuter vardera att de skulle orka och förlora minst möjligt av allt 

lektionstiden. Tre elever valde bort möjligheten att ha någon modersmålshandledare 

närvarande eftersom de ansåg sig vara tillräckligt bra på svenska för att kunna intervjuas på 

egen hand. En elev tog med modersmålshandledare som översatte mellan svenska och 

arabiska när eleven fick svårigheter att göra sig förstådd eller förstå för att möjliggöra 

kommunikation med eleven. När svar och fråga omöjligt hörde samman ställs frågorna om på 

annat sätt och det refereras till saker som tidigare sagts och till saker som jag vet att de vet 

därmed blir citat värdelösa för andra att läsa. Slutligen transkriberades alla intervjuer. 

5.3.  Trovärdighet och generaliserbarhet 
Begreppet trovärdighet används inom forskning och vetenskap när empiri, de insamlande 

data, ska studeras (Svensson & Ahrne, 2015, ss. 24-26). När läsarens möjlighet att kontrollera 

är liten utan de istället behöver tro på forskarens ord är trovärdighet ett begrepp som bör 

användas. I empiriska studier finns ingen möjlighet att kontrollera att forskningen har 

genomförts på påstått sätt utan forskaren är tvungen att övertyga läsaren om att resultatets 

trovärdighet (ibid.). Denna trovärdighet kan skapas genom exempelvis transparens. Med 

transparens menas genomskinlighet, att forskningen går att diskutera och kritisera eftersom 

forskaren måste avslöja tankegångar och resonemang i studien som helhet för att skapa 

trovärdighet i arbetet (ibid.). Begreppet generaliserbarhet betyder att undersöka en liten grupp 

för att sedan överföra resultat från den lilla gruppen på större grupper med liknande sociala 

miljöer eller andra likheter. Kvalitativ forskning kan sakna möjlighet att genom stickprov 

utifrån statistisk inferens bedöma sannolikheten för en korrekt generalisering. Försiktighet 

används vid generaliseringsanspråk gällande forskningsresultatens överförbarhet. Att jämföra 

andra liknande studier med den egna studien kan försiktigt tyda på mer allmänna tendenser än 

bara en studie. En annan väg är att laborera med likheter och olikheter i urvalet av sociala 

miljöer och jämföra dessa olika resultat. Ytterligare generaliseringar kan göras utifrån tid och 

rum och överföring av forskningsresultat från tidigare studier eller forskningsresultat. 

Teoretisk generalisering (kallas ibland analytisk generalisering) kan också använda studiens 

allmänna resultat för att försöka relatera till mer allmänna teoretiska ramverk och begrepp 

genom att fråga vad det som studerats kan vara ett fall av (Svensson & Ahrne, 2015, ss. 26-

28). 

5.4.  Forskningsetiska aspekter 
Skolan ska enligt skollagen vila på vetenskaplig grund (SFS 2010:800, 1kap. § 5). Om 

forskning involverar människor är det av yttersta vikt att forskningen sker under etiskt 

godtagbara former. Vetenskapsrådet (2011, s. 10) tillhandahåller skrifter som hjälper forskare 

att följa de etiska regler som finns i Sverige genom de fyra forskningsetiska huvudkraven. 

Dessa forskningsetiska överväganden syftar till att hitta en balans mellan olika intressen som 

kan medföra en viss risk för försökspersoner, emellertid försvinner större delen av den 

kunskap som kan vinnas om denna risk exkluderas. Följaktligen har en etisk självvärdering 

utförts på grund av att denna studie inkluderat minderåriga elever (se bilaga 1) Om data som 

inhämtas är av personlig karaktär eller på annat sätt känslig ska en etisk nämnd pröva studien. 

I detta fall ingick inga data av personlig karaktär eller på annat sätt känsliga uppgifter och 

därmed togs beslutet att en sådan prövning inte var nödvändig. 

 

Under planering och genomförande av undersökningar är det viktigt att ta hänsyn till personer 

som är direkt involverade i forskning och som ska få skydd av de fyra forskningsetiska 

huvudkraven, som även kallas individskyddsreglerna. (Björkdahl Ordell, 2007, ss. 25-26) 

Dessa är informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(ibid.). Informationskravet innebär att de som berörs av den aktuella studien informerats om 
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syftet och metoden med undersökningen (ibid.). Informationskravet har tillgodosetts eftersom 

rektor, lärare, elever och vårdnadshavare fick skriftlig information (se bilaga 2, 3 och 4) om 

undersökningen. Dessutom har vårdnadshavare fått informationen översatt till arabiska för att 

minimera risken för missförstånd och eleverna fick muntlig information strax före 

genomförandet. Vid aktivt deltagande i en undersökning skall alltid samtycke inhämtas 

(Bryman, 2011, s. 132). Gäller undersökningen minderåriga barn skall dessutom förälders 

eller vårdnadshavares godkännande inhämtas (ibid.). Samtyckekravet har beaktats genom att 

alla inblandade har samtyckt (se bilaga 3) och att samtycke har inhämtats från deltagande 

elevers vårdnadshavare (se bilaga 4). Därutöver har alla deltagare erbjudits möjlighet att när 

som helst utan förklaring tacka nej till ett fortsatt deltagande i studien. Eleverna har strax 

innan intervjun åter tillfrågats om de vill medverka i intervjun och samtliga elever har tackat 

ja. Största möjliga konfidentialitet ska ges till alla personer som ingår i en undersökning 

(Björkdahl Ordell, 2007, s. 27). Dessutom skall personuppgifter förvaras oåtkomligt för 

obehöriga och namn som skrivs ut ska vara fiktiva (ibid.). Eftersom varken namn, klass, skola 

eller kommun skrivs ut har hänsyn tagits för att säkerställa deltagande personers 

konfidentialitet.  De fingerade namnen har utvalts ut för att namnen kan innehas av både män 

och kvinnor. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats in om enskilda personer 

endast får användas för forskningsändamål (Björkdahl Ordell, 2007, s. 27). Allt insamlat 

material kommer endast att användas till detta arbete och efter examensarbetets godkännande 

kommer allt insamlat material att raderas för att säkerställa att nyttjandekravet har beaktats.  

 

Barn har ofta svårt att sitta still längre stunder därmed är det bättre med korta intervjuer 

(Trost, 2010, ss. 59-61). Vid barnintervjuer är viktigare att fånga deras intresse och se 

intervjusituationen ur barnet synvinkel och att försöka skapa motivation samt att ställa 

konkreta frågor om beteenden och händelser eftersom barn har svårare än vuxna att abstrahera 

(ibid.). Barnets försök att förmedla vad denne vill genom subtila signaler genom hela 

processen ska tas på allvar eftersom frivillighet är mycket viktig i forskningssammanhang och 

framför allt när det gäller barn (Källström Cater, 2015, s. 73). 

5.5.  Bearbetning av insamlade data 
Alla intervjuer spelades in och transkriberades efter hand. Transkriberingarna fokus har varit 

på innehåll och andraspråkstalares ordföljd eller eventuella felaktiga uttal har varit 

ovidkommande. Vid enstaka tillfällen har ord som upprepats som saknat mening och har sagts 

för att barnet ska hinna tänka, strukits. Exempelvis ”jag jag” för att det annars blir svårare att 

förstå när transkriptionen läses. I transkriptionen har längre pauser markerats med (paus), 

kortare pauser, andningspauser eller ändringar i språkmelodin som markerar något nytt har 

markerats med kommatecken för att öka förståelsen. Varje nytt anförande började på ny rad 

med ”T:” framför det intervjuaren sagt och första bokstaven i respondentens namn före 

dennes ord. Elevernas transkriptioner saknar extra tomrum mellan stycken eftersom svaren är 

mindre omfattande än lärarnas och därmed lättare att läsa. Transkriptionerna har skrivits ut på 

papper för att underlätta jämförelse mellan dem. Därefter har intervjuerna omarbetats till en 

berättelse där beskrivningar som upprepats endast skrivits med första gången.  

5.6.  Analysmetod 
Denna innehållsanalys har undersökt intervjusvaren efter bearbetningar av intervjuerna gjorts 

(se avsnitt 5.5). Detta arbete antar elevens perspektiv med fokus på det som är synligt.  

 

Sammanfattande analys 

Under läsning av berättelserna (lärarnas och elevernas intervjuer som omarbetats till 

berättelser) kunde jag identifiera fyra kategorier som gjorde det möjligt att beskriva 

kommunikation som skulle undersökas inom matematikdidaktik. För att hitta det som 
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handlade om kommunikation delades därför resultatdelen upp under olika kategorier. 

Kategorierna var konkretisering och abstraktion, individ- och grupparbete, matematikbegrepp 

och språk samt arbetsmetoder. Exempel utifrån dessa kategorier redovisas under resultat och 

diskussion (se kapitel 6). Med konkretisering avsågs att åskådliggöra eller förtydliga något 

och med abstraktion menades en tankeprocess där det väsentliga och gemensamma för 

berättelsen togs fram och frigjordes från konkreta detaljer. Både konkretisering och 

abstraktion behövdes för att kommunicera förståeligt inom matematikämnet. Individ- och 

grupparbeten kunde öka kommunikationen beroende på hur dessa användes i skolarbetet. 

Matematikbegrepp och språk var viktiga för att kommunikation skulle fungera medan 

arbetsmetoder var viktiga för att möjliggöra kommunikation. Arbetsmetoder var viktiga för 

förståelsen och förståelse krävdes för att kunna kommunicera i ett ämne. Samtidigt som 

berättelserna kategoriserades jämfördes dessa berättelser inom gruppen, för att finna 

skillnader och likheter. Intervjuerna analyserades och jag jämförde med mina skapade 

kategorier för att se om de stämde, detta förfaringssätt finns beskrivet av Öberg (2015, s. 63).  

 

Analys 1 

Detta material analyserades utifrån teorin med tre nyckelbegrepp utvalda för att användas i 

analysen. Dessa begrepp är governmentality, power/knowledge och subjektspositioner (se 

kapitel 4) för att se om det kunde finnas underliggande förklaringar till lärares och elevers 

intervjusvar. För att ytterligare kunna strukturera upp materialet gjordes i resultatdelen en 

indelning i två kategorier, det stora och det lilla maktperspektivet. Det stora maktperspektivet 

avser samhället i stort från hur regering- och riksdagsbeslut påverkar oss alla, medan det lilla 

maktperspektivet handlar om personkontakter.  

 

Governmentality kan skådas i att lärarna saknar styrning över teknikanvändningen på skolan. 

Staten styr över storleken på skolpengen som senare förvaltas av skolchef och rektor men 

läraren förfogar över mindre summa pengar för materialinköp till matematikundervisningen. I 

elevintervjuerna kan governmentality ses när eleven påtalar att det måste prata tyst under 

matematikdiskussioner annars måste eleven lämna klassrummet. Eleven uppfattar makten hos 

läraren som styr över röstnivån och matematikdiskussionen i klassrummet.  

 

Power/knowledge kan ses i lärarintervjuer exempelvis när läraren beskriver 

matematiklektionen lyfter fram det abstrakta och därmed visas makten genom att styra in på 

områden eleverna saknar förförståelse kring i matematikundervisningen för att senare koppla 

till det konkreta som eleverna redan hade kunskap om. I elevintervjuerna kan detta begrepp 

skönjas när en elev beskriver att läraren förklarar bra. Makten finns hos både läraren och den 

elev som förstår. Om det finns elever i gruppen som saknar förståelse saknar de även makt.  

 

Subjektspositioner kan exempelvis ses i lärarintervjuer när läraren menar att eleverna behöver 

öva det svenska språket och därför bör vissa matematikmaterial översättas till modersmålet 

medan andra bör vara på svenska. Lärarens agerande kan därmed tyda på att denne anser att 

matematikundervisningen sker bäst på svenska. Det kan vara helt korrekt att en viss elev 

behöver mer undervisning på svenska i matematikämnet men det kan också vara att det 

underlättar för läraren själv om eleverna lär sig svenska fort. Oavsett om eleven behöver mer 

undervisning på svenska eller modersmålet i matematikämnet finns det risk att föreställningen 

överförs på eleven som därmed kanske använder sitt modersmål i mindre utsträckning än som 

behövts för att eleven skulle bli kvalificerat tvåspråkig. 

 

Analys 2 
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Därefter har resultatet mellan elev- och lärarresultaten jämförts. Genom att arbeta igenom 

intervjuerna flera gånger har ovidkommande fakta sållats bort och det fanns en överblick av 

materialet kunde andra fakta ses i ett nytt ljus än tidigare.  

6. Resultat och diskussion 
I detta kapitel presenteras resultat och diskussion från båda intervjugrupperna. I 

sammanfattande analys redovisas de resultat som framkommit utifrån de fyra kategorierna; 

konkretisering och abstraktion, individ- och grupparbete, matematikbegrepp och språk samt 

arbetsmetoder (se kapitel 5.6). Därpå har de fyra kategorierna diskuterats i relation till 

maktteorin i analys 1 som använder de tre givna maktbegreppen governmentality, 

power/knowledge och subjektspositioner. Slutligen har dessa resultat och diskussioner från 

lärares och elevers utsagor jämfört och analyserats i analys 2.   

6.1.  Resultat och diskussion av intervju med lärare 
I detta avsnitt presenteras resultat från sammanfattande analys och analys 1 av 

lärarintervjuerna. 

6.1.1. Konkretisering och abstraktion 
Läraren Eli säger: ”försöker hitta konkret material för att underlätta undervisningen på något 

sätt [---] vissa elever tycker att det är ett tråkigt ämne eller svårt ämne, för att underlätta man 

behöver mycket material för att underlätta undervisningen annars blir det svårt med bara 

abstrakta saker.” Läraren Eli har matteboken som bas men använder mycket konkret material 

som exempelvis falska pengar och eget material. Detta för att motverka att 

matematiklektioner blir tråkiga eller för svåra. Denna lärare startar matematikundervisningen i 

det abstrakta för att gå mot det konkreta och använder för det ändamålet praktiskt material, 

där gärna flera sinnen involveras för att ge fler elever med olika sätt att lära in chans att få 

undervisningen tillrättalagd för att passa fler elever. Därefter repeteras och görs diagnoser för 

att kontrollera elevernas förståelse. Samtidigt som det konkreta följer det abstrakta börjar Eli 

med det som är lättare för att få en progression mot det svårare.  För att koppla verkligt till 

abstraktion genom att se förbindelsen mellan ett avstånd i verkligheten till siffra och enhet är 

likväl som att räkna med pengar för att förstå positionssystemet viktigt för att kunna få 

progression i ämnet matematik. 

 

Läraren Ingert säger: ”att lära sig nya ord t ex rita av något, lika många, hur många, dubbelt 

och eftersom de redan förstår begreppen på sitt modersmål blir det enkelt att överföra 

kunskaperna”. Läraren använder praktiskt material i matematikundervisningen för att förklara 

begrepp för elever och lättare problemlösningsuppgifter men ska till största del ansvara för att 

kartlägga nyanlända elevers kunskaper i olika ämnen.  

 

Läraren Kim använder praktiska material som exempelvis matteverktygen. Dessa är konkret 

och tydligt material som kan användas för att exempelvis lära sig räkna tidsskillnader. Lärare 

Kim säger: ”till exempel när jag ska börja räkna tidsskillnader då har jag lång kort lång först 

tittar du på lång visaren tills den kommer på tolv, hur många minuter blir det, sen tar du korta 

visaren hur många hack flyttar den sig, och så tar du långa visaren igen hur många minuter 

blir det lång - kort - lång”. Dessutom används bland annat analoga klockor, vågar, 

meterstavar, plastade papper och Whiteboardpennor. Tid ställer till det för många av eleverna, 

menar Kim, eftersom tid beskrivs annorlunda på en del andra språk jämfört med på svenska 

därmed blir tideräkning språkligt svårt, abstrakt och elever saknar ofta förförståelse inför hur 

tidsbegrepp används. 
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Läraren Sasha använder datorer och Ipad i relativt liten utsträckning i 

matematikundervisningen eftersom fokus ligger mer på konkret praktiskt och handfast 

material. Det konkreta och det teoretiska måste gå hand i hand. Sasha säger: ”så går jag runt 

med en sån här” (hon visar en påse med olika hjälpmedel) ”helst på mellanstadiet att dom är 

dåliga på att välja att ha sånt här”. Hjälpmedlen är till för att användas både på bänken och för 

att sätta upp på tavlan. Att enbart använda pengar kan förvirra elever, förklarar Sasha vidare, 

eftersom valörerna som används nu ska bytas ut mot nya och de kan tro att siffror bara hänger 

samman med pengar. Linjaler och måttband kan användas för att tydliggöra talraden medan 

tärningsspel med två tärningar är ett underskattat som hjälpmedel i att lära elever räkna, anser 

Sasha. Kroppen och känseln kan användas genom att exempelvis klämma på fingertoppar när 

eleverna räknar eller att kombinera praktiskt material gärna med samtal kring språk, begrepp 

och det matematiska språket, förklarar Sasha. Att använda bilder är ett annat sätt att vara 

konkret och underlätta för eleverna genom att exempelvis googla fram ord som ska förklaras 

för att tydliggöra för eleverna i både språk och bilder vad som avses, enligt Sasha. 

 

Sammanfattningsvis tolkar jag denna kategori till följande: alla fyra lärarna ser arbetet med 

elevernas utveckling som viktig och använder gärna konkret material för att understödja 

förklaringar och låter gärna eleverna arbeta med olika konkreta material. Lärarna använder sig 

av konkretisering för att underlätta för eleverna att förstå abstraktion. Varje lärare har sitt sätt 

och sina favoritmetoder men det som till slut utkristalliserar sig är en vilja att underlätta för 

eleverna att förstå det som är abstrakt i matematiken genom att använda konkret material på 

olika sätt. Individualiseringar görs av alla lärarna för att få med elever som av olika skäl har 

svårare att klara matematiken att lättare lyckas.  

 

Ur ett större maktperspektiv som kan relateras till konkretisering och abstraktion kan möjligen 

governmentality höra till eftersom det är lärarens arbetsuppgift att tolka skollagar och 

läroplaner i matematikämnet för att sedan konkretisera dem i lektionsplaneringar och därefter 

utföra dessa matematiklektioner för att elever ska nå de mål som finns för lärare att följa. 

Abstraktion är tankeprocesser där det väsentliga och gemensamma tas fram och frigörs från 

konkreta detaljer och konkretisering blir därmed det omvända. I läroplaner det står beskrivet 

vad som ska läras in på ett övergripande sätt, vilket läromedel eller vilket metod som ska 

användas för att få eleverna att förstå och lära in är däremot upp till varje lärare att välja.  

 

Sett ur det lilla maktperspektivet handlar om hur lärare klarar av att konkretisera abstrakt 

inlärning för elever och utgå från varje elevs förutsättningar. Samtidigt måste lärare hjälpa 

elever att klara av att förstå det abstrakta för att det ska kunna användas vid mer komplicerade 

tankegångar. Varje lärares och elevs subjektspositioner alltså dennes bakgrund och upplevelse 

av världen påverkar deras handlingar i klassrummet. Det finns alltid en inbyggd makt hos den 

vuxne genom power/knowledge samtidigt som elever kan utöva makt genom att undvika att 

göra som läraren vill. Makten hos läraren gäller också förväntningar på elever som medvetet 

eller omedvetet förmedlas till elever i matematikämnet. Om förväntningarna är stora torde 

elever anstränga sig och prestera mer men om kraven från läraren övergår elevens förmåga 

riskerar eleven att anstränga sig men prestera mindre eftersom de har svårt att se hur de kan 

infria vad läraren kräver. Samtidigt har elever förväntningar på läraren som på samma sätt 

förmedlas och påverkar situationer. Även elever emellan finns maktpåverkan genom 

grupptryck eller att en liten händelse kan påverka andra elever i matematikämnet. 

Power/knowledge kan ses i när läraren under matematiklektionen lyfter fram det abstrakta 

först för att sedan gå mot det abstrakta och därmed visas makten genom att styra in på 

områden eleverna saknar förförståelse kring i matematikundervisningen för att senare koppla 

till det konkreta som eleverna redan hade kunskap om. 
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6.1.2. Individ- och grupparbete 
Lärare Eli varvar både individuellt arbete och grupparbete för att få bästa effekt av 

övningarna. Eli säger: ”när flera elever sitter mitt emot varandra och samarbetar så blir det 

mycket lättare, där finns någon som kan bättre än andra och kan visa [---] ibland sätter vi ihop 

elever som har samma modersmål med andra som kan deras modersmål och kan bra svenska 

det blir lättare för dem att förstå genom att de kan fråga”. Elever med samma modersmål men 

på olika kunskapsnivå av svenska placeras alltså gärna tillsammans för att främja lärandet av 

varandra men samtidigt kan elever med språksvårigheter ibland behöva få förklaringar och 

elever som ska hjälpa till tenderar att ge svaret istället för en förklaring när de ska hjälpa 

kamrater därför måste vuxna i klassrummet vara uppmärksamma på att hjälpa till med 

förklaringar till gruppen, menar Eli. Brist på teknik i klassrummet (de har 5 Ipads) försvårar 

för att göra individuella uppgifter virtuellt och utan papper och penna. 

 

Ingert anser att: ”elever som är duktiga får inte samma möjlighet att utvecklas om 

elevgrupperna är för stora för att eleverna i mitten får utvecklas och de elever som behöver 

extra stöd får det de behöver före de duktiga eleverna”. Optimalt när det handlar om 

nyanlända elever är 4-5 elever per vuxen, samt en avdelad person för de elever som behöver 

extra stöd och en för de som klarar sig bra men måste få utvecklas, påtalar Ingert. Alla elever 

får samma matematikundervisning men att ha möjlighet att dela upp dem i grupper behövs 

också beroende på vad som passar varje enskild individ och varje grupp, förklarar Ingert. 

 

Läraren Kim säger: ”i början på ett tema ser jag till att de får sitta tillsammans med någon 

som pratar samma språk”. Detta görs för att öka inlärningen och möjligheten för 

kommunikation mellan elever i början av ett nytt arbetsområde i matematik. Efter ett tag 

flyttas eleverna runt för att de ska bli lite mer självgående även på svenska och därmed 

aktiveras elevernas förståelse via modersmålet för att sedan, efter omflyttningen, få öva på 

svenska språket när de fått förståelse i matematikämnet, beskriver Kim. Om en elev med 

svårigheter placeras tillsammans med en ”högstatus” elev kan ibland detta hjälpa elever som 

att lättare komma igång med att arbeta med matematiken och nå större framgång än tidigare, 

menar Kim. Eleverna får gärna samarbeta under matematiklektioner på både modersmål och 

svenska med undantag från när diagnoser eller läxförhör görs, berättar Kim. 

 

Läraren Sasha berättar: ”sen vill jag även ha in annat materia också, så att kan jobba med nån, 

stenciler eller datorn och då kan dom jobba två och två och diskutera”. 

 

Sammantaget förordar de fyra lärarna både individuella arbete likväl som grupparbete i 

matematikämnet. Individualiseringar berättar alla lärarna om och dessa sker på flera olika sätt. 

 

Det stora maktperspektivet med governmentality är att lärare saknar styrning över 

teknikanvändningen i matematikämnet. Staten styr över storleken på skolpengen som senare 

förvaltas av skolchef och rektor men det är en mindre summa pengar läraren förfogar över för 

materialinköp. 

 

Det lilla maktperspektivet hamnar här hos läraren och klasskamrater i matematikklassrummet. 

Läraren styr över vilka gruppindelningar som görs och elever har större eller mindre förmåga 

att samarbeta bra under matematiklektionerna. Det är en form av power/knowledge. De har 

olika hierarkier i klassen beroende på vilka elever som närvarar. Subjektspositioner beskriver 

att en människas bakgrund påverkar upplevelsen av och relationen till omvärlden och därmed 

kan exempelvis elever av kvinnligt kön hamna i underordnad ställning i exempelvis ett 

grupparbete men också i individuellt arbete. Subjektspositioner styr i en gruppdynamik. Om 
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en elev saknar hög status är det mindre troligt att den eleven utmanar sin position i gruppen 

för att ta ett större utrymme även om denne har förstått matematiken och skulle kunna förklara 

för sina klasskamrater. En konstellation som fungerar under en matematiklektion, kan fungera 

sämre vid nästa tillfälle eftersom dagsform och andra händelser utanför klassrummet påverkar 

både elever och lärare. Även valda delar av matematik och uppgifter spelar en roll i 

maktspelet genom power/knowledge eftersom vi alla har olika preferenser och kan olika 

mycket gällande exempelvis geometri. Elever som kan kommunicera på antingen lärarens 

eller modersmålshandledares språk har större möjlighet att få hjälp med matematiken och får 

därmed en högre maktposition än den elev som saknar samma möjlighet att kommunicera 

med de vuxna. 

6.1.3. Matematikbegrepp och språk 
I Elis klass förklaras gärna begrepp i början av ett nytt kapitel för att öka möjligheten för 

elevernas förståelse att utvecklas. För att kunna utgå från det elever redan vet och kan i sin 

vardag behöver matematikbegrepp och det matematiska språket läras in eftersom en svårighet 

är att ord och begrepp i matematiken skiljer sig från vad dessa betyder i vardagsspråket, anser 

Eli. Att koppla ett verkligt avstånd till en siffra med en enhet eller att genom leksakspengar 

koppla förståelsen till ental, tiotal, hundratal och tusental är viktigt, påtalar Eli. Språk i form 

av annat modersmål hanteras i dagsläget bra eftersom alla elever utom en talar de språk som 

Eli behärskar. Den elev som har annat modersmål än dessa klarar av det svenska språket på en 

bra nivå. Eli säger också att: ”största utmaning att förstå text och vi ser alltid i matematik att 

det är jätteviktigt att man förstår frågan eftersom frågan är halva vägen till svar”. 

Textuppgifter kräver mer språkliga förklaringar än rena additions och subtraktionstal men är 

samtidigt lärorika och därifrån går det att göra kopplingar till vardagen men även till andra 

ämnen som naturkunskap. Alla elever i klassen får som regel samma textuppgifter men ibland 

ges uppgifter utifrån elevers språkliga förmåga, förklarar Eli. 

 

 
Lärare Ingert: ”De här tycker jag är jättebra att använda. De är första steget till nyanlända barn 

att lära sig mattebegrepp.” 
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Ingert använder böcker (se bild s.16) som hjälper barnet att lära sig nya ord och begrepp 

genom att t ex rita av något, lika många, hur många, dubbelt och om de redan förstår 

begreppen på sitt modersmål blir det enkelt att överföra kunskaperna. För dem som måste lära 

sig matematikbegreppen från grunden tar det längre tid. Även elever som går i årskurs 4, 5 

och 6 är hjälpta av enkla böcker med struktur och tydlighet, menar Ingert. Begrepp är viktigt 

för matematiken eftersom de används hela tiden. Ingert berättar att för elevkategorin med liten 

eller ingen skolgång alls saknas begrepp på matematik på modersmålet måste praktiskt 

material användas och förklaras på modersmålet. Därefter görs översättningar till det svenska 

språket. Möjligheten att läsa och skriva på modersmålet saknas ofta vilket försvårar för elever 

därför att skriftliga lexikon och översatta uppgifter saknar syfte för dessa elever, berättar 

Ingert. Fokus för denna lärare i gruppen nyanlända elever ligger dock på kartläggning och 

kartläggningsmaterial som anpassas efter ålder. Bilden på s.16 är fotograferad ur läromedlet 

Jämföra av Ulla Hägglund och Susanne Magne (2011, ss. 4-5). 

 

Kim säger: ” en utmaning är att komma över på de svenska begreppen så snabbt som möjligt 

och inte liksom bara fråga så fort det ska översättas”. Vissa andraspråkselever frågar direkt en 

lärare eller modersmålshandledare om hjälp istället för att först försöka själva eller genom att 

diskutera med en klasskamrat. Andra elever försöker avlägsna sig från modersmålet för att 

försöka på svenska. Kim ser positivt på modersmålanvändning på matematiklektioner 

eftersom eleven kan lägga en större del av arbetet på matematiken i stället för att fokus 

hamnar på svenska språket. Begrepp och matematikspråk är en stor fördel om eleverna kan på 

båda svenska och modersmålet dessutom går det lättare att involvera elevens föräldrar i 

skolarbetet anser Kim. Arbetet på ett språk ska ske i samspel med det andra språket. Därmed 

är det ibland viktigt att avlägsna eleven lite grann ifrån modersmålet alternativt öka 

användandet av svenska eftersom muntliga översättningar som sker konstant under 

matematiklektioner ger upphov till ett sorl som i längden är arbetsamt för alla att höra, 

förklarar Kim. Någon gång görs förenklingar men det kan bli till nackdel för eleverna därför 

att begrepp och svåra ord används kontinuerligt uppåt i årskurserna. Däremot får eleverna en 

timme i veckan där mattespråket och ord som exempelvis tidsbegrepp som sällan, förut och 

övermorgon reds ut, för att underlätta för eleverna, berättar Kim. Eleverna kryssar i vilka ord 

de kan för att sedan diskutera ordens betydelse med kamraten bredvid för att slutligen skriva 

en historia där de flesta ord ska användas. Dessa sorteras sedan i tidsordning dåtid, nutid och 

framtid för att skapa struktur bland orden. Ordlistor från skolverket används och kompletteras 

om det saknas ord som eleverna behöver för att själva klara uppgifterna med hjälp av dessa 

ordlistor, förklarar Kim. Elever som får textuppgifter på både modersmålet och på svenska får 

möjlighet att fokusera mer på matematiken än språket samtidigt som de har möjlighet att lära 

sig begrepp och formuleringar på svenska. Därmed löser det problemet med bedömningen av 

vad som är språkproblem och vad som är problem med matematiken för många lärare, 

förklarar Kim. Elever som får tillgång till sitt modersmål och får diskutera på både svenska 

och modersmålet har lättare att lära in matematik är Kims åsikt. 

 

Sasha säger: ”eleverna som jag har, då får man ju också ta en sak i taget det känner jag bena 

ut [---] men som sagt det ska inte falla på att det är språket”. Detta för att reda ut det 

matematiska språket. 

 

Sammanfattningsvis finns det en enighet hos alla fyra lärarna att för enkelt språk många 

gånger gör det besvärligt för elever att förstå matematikbegrepp. Exempelvis kan ord om tid 

anges på olika sätt i olika språk men även olika jämförelsebegrepp, som större än och mindre 

än kan vara svåra begrepp för elever. Därmed finns det ofta en mening i att minska uppgifters 

svårigheter till att bli riktigt enkla för att på ett grundligt sätt kunna ge elever kunskap om 
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matematiska begrepp på svenska men också på elevens modersmål. Flera elever har saknat 

eller haft väldigt lite skolgång innan de kommit till Sverige och detta medför att de ofta 

saknar matematiska begrepp på sitt modersmål. Samtidigt som det tar extra lång tid att 

förklara begreppen på två språk har eleverna större möjlighet att få hjälp av sina föräldrar i 

skolarbetet. Det kan verka som lärarna Eli och Ingert fokuserar lite på språk men de har 

möjligheten att själva förklara för många elever därför att de talar flera språk som är vanliga 

på skolan och därmed blir det mindre tydligt än när läraren saknar förmåga att kommunicera 

fullt ut med eleverna på egen hand. Andraspråkselever är en icke homogen grupp elever som 

har vitt skilda erfarenheter och kunskaper att ta hänsyn till i matematikundervisningen.   

 

Makt ur det stora perspektivet med governmentality kan ses i att lärare saknar styrning över 

teknikanvändningen på skolan. Staten styr över storleken på skolpengen som senare förvaltas 

av skolchef och rektor men det är en mindre summa pengar läraren förfogar över för 

materialinköp.  

 

Makt ur det lilla perspektivet hamnar på vad som är norm och där kommer subjektspositioner 

in och styr eftersom det är vår bakgrund som styr upplevelsen av världen. Normen i en svensk 

skola är att kommunicera på svenska oavsett om flertalet elever på skolan är 

andraspråkselever. Samtidigt kan power/knowledge vara med och styra eftersom kunskap är 

makt och den som har makt styr kunskapen. Vit, medelålders man får som regel störst makt 

och därefter finns det i varje grupp människor en fallande skala som ibland är väldigt synlig 

och vid andra tillfällen lite mindre synlig. Kim påtalar extra tydligt att både modersmål och 

svenska är viktigt och att det måste vara en balans däremellan. Sasha menar att läraren behövs 

för att skapa ordning i det matematiska språket och det är en stor del av arbetet i matematik 

men samtidigt upplevs modersmålet mindre viktigt än för Kim som flertalet gånger tar upp att 

modersmålet är av största vikt. Oavsett hur viktigt lärarna anser att modersmålets varande i 

undervisningen är, har svenska, matematikspråket och dess matematikbegrepp en 

maktposition eftersom den elev som saknar förståelse hamnat i underläge. 

6.1.4. Arbetsmetoder 
Eli använder mattebokens upplägg i stort för sin planering av matematikundervisningen och 

går från lättare mot svårare delar. Bilder av mattebokens genomgångar projiceras på en vit 

duk för att förklaringarna kan följas utan att behöva växla mellan boken och tavlan. 

Matematikplaneringar som fungerar sämre ändras omgående och samma upplägg används för 

alla elever oavsett språk. När en elev med annat modersmål än svenska har problem med 

matematikuppgifter ges uppgifter på modersmålet för att avgöra om svårigheterna är språkliga 

eller matematiska. För att individualisera måste som Eli säger:” läraren ska hitta på sina egna 

material som kommer att funka men på något sätt, vi försöker rita eller ta kopior och lite på 

You Tube”. Eli har sett, från att ha arbetat som lärare i flera länder, att elever som gått i 

skolan tidigare och har välutbildade föräldrar har fördelar i att de kan hjälpa sina barn på ett 

annat sätt än de föräldrar som saknar förmåga att läsa och skriva på modersmålet. Skolan har 

frivillig läxhjälp för att ge elever en extra möjlighet att få hjälp men de elever som skulle 

behöva den hjälpen utnyttjare den sällan. 

 

För att underlätta skriver Ingert nya ord och matematikbegrepp på tavlan på både modersmål 

och svenska. Eleverna skapar därefter en ordlista i ett häfte som de får i läxa. För de elever 

som saknar läs- och skrivförmåga på modersmålet skrivs orden på svenska och bilder eller 

symboler av dem ritas. Elever med särskilda behov exempelvis dyslexi eller språkstörning 

behöver hjälp av en vuxen annars stannar arbetet ofta av. Samma material används för alla 

nyanlända elever när det gäller att lära sig begrepp och ord som behövs i matematiken. 

Däremot hämtas böcker och annat material från respektive årskurs. Elever med erfarenhet av 
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skola behöver översättningar av språk och begrepp för att därefter arbeta direkt med 

matematiken. Lektionsupplägget syftar till att få elever att prata. Fokus ligger på att lära 

elever svenska och nya skolrutiner med förklaringar på modersmålet för att bland annat kunna 

förstå sammanhang och nya ord.  Elever som har möjlighet vill helst använda modersmålet, 

därför går det fortare för elever med olika modersmål att kommunicera på svenska. Varje dag 

sker en samling med olika frågor eleverna ska försöka besvara på svenska och de får även öva 

läsning och översättning. Eleverna kommunicerar mycket matematik på modersmålet fram 

tills de börjar förstå lite svenska, för att efterhand övergå mer och mer till svenska men alltid 

utifrån elevens behov. Ingert säger: ”att varva mellan teori och praktik hjälper elever med 

bekymmersam inlärning att utvecklas”. Elevens kunskaper ligger i fokus och upplägget 

ändras vid behov för att eleven ska gå framåt. Observationer och diskussioner kring eleverna 

leder till omgående förändringar som förhindrar negativa delar att ackumuleras över tid. Dock 

ligger fokus i gruppen nyanlända elever på kartläggning och kartläggningsmaterial som 

anpassas efter ålder. 

 

Kim berättar: ”jag har blivit noga nu med att ha målet för matematiklektionen först, sen 

skriver jag upp på tavlan vilka moment vi ska göra, å sen sätter vi igång och jobbar”. 

Sammanfattning på slutet sker sällan eftersom läraren har en ovilja att avbryta eleverna när de 

kommit igång med arbetet. Emellertid återknyts till föregående lektion när nästa lektion 

startar. Diamant (diagnosmaterial från skolverket) och känguruproblem (problemlösning från 

skolverket) används flitigt. Därefter tittar Kim på elevernas språknivå och 

modersmålshandledaren översätter uppgifter vid behov. Förenklingar görs för de elever som 

behöver det. Läxor görs alltid i tre nivåer där eleverna ofta får välja nivå men om det blir 

uppenbart att det blir för svårt väljer läraren åt eleven. De måste vara väl förarbetade i skolan 

för att eleverna ska klara dessa på egen hand, menar Kim. Webbmatte använder Kim ofta till 

arabisktalande elever där kan de se film med matematiklektioner på sitt modersmål. De har 

fått hem häften utskrivna från webbmatte som exempelvis förklarar tid, beteckningar. Därmed 

underlättas för föräldrar att hjälpa eleven med läxor samtidigt som eleven ges förkunskaper 

för att underlätta när genomgången i klassrummet sker på svenska. Elevspel.se, som är en 

samling övningar och spel anpassade för inlärning, används mycket därför att många elever 

förstår fortare än med traditionell matematikundervisning, anser Kim. Fördelar är snabb 

återkoppling, att det går att trycka och få hjälp momentant samt att det går att både se och 

höra. Läxor görs ofta på elevspel.se eftersom eleverna kan göra dessa övningar på egen hand. 

Upplägget på matematiklektioner är alltid detsamma för att eleverna veta i förväg ska vad 

som ska hända och dessa ramar skapar trygghet. Ljudnivån avslöjar direkt om uppgifterna är 

för svåra. Nackdelen är att det blir styrt och duktiga elever kan uppleva matten som tråkig 

ibland. Två klasser är uppdelade i tre grupper, berättar Kim. Den grupp som blir trött på 

eftermiddagarna har gymnastik och slöjd efter lunch för att möjliggöra arbete med exempelvis 

matematik på förmiddagarna när de fortfarande orkar. Den gruppen har många nyanlända 

elever och har därför alltid modersmålshandledare. Alla andraspråkselever har gått 

förberedelseklass där matematisk kartläggning gjorts på varje elev vilket underlättar 

planeringen, förklarar Kim.  

 

Sasha kombinerar mycket praktiskt material med elevens mattebok eller egna uppgifter till 

eleverna. Det varvas mellan tavlan, praktiskt arbete, Ipad, dator och matteboken. Sasha 

undervisar mellan en och sex elever samtidigt under åtta veckor för sedan utvärdera 

åtgärdsprogrammet. Ofta är det samma elever som kommer eftersom det är svårt för dem som 

har halkat efter att komma ikapp. Trygghet och överinlärning är bra för elever som snabbt 

glömmer och för att få elever att lyckas, berättar Sasha. Det används redskap och böcker som 

på sikt leder till trygghet och mer självständighet. Sasha berättar: ”jag tycker Mattekungen är 
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bra, tydligt och rent avskalat [---] så får dom direkt feedback” Mattekungen (ett 

matematikinlärningsprogram som finns på dator och Ipad), stenciler, textuppgifter från boken 

eller Mattegruvan (Mattegruvan är ett matematikinlärningsprogram på dator eller Ipad) 

används ofta. Mattegruvan är med sitt enklare språk, tydlighet och struktur inriktat på 

lågstadiet och andraspråkselever. Mattekungen kombinerar bild och text samt är lite mer 

avskalat och tydligt med ett lugnare tempo än Math of King (även det är 

matematikinlärningsprogram som eleverna har på Ipad). Dataprogram och Ipad appar ger ofta 

snabb feedback som är bra för osäkra elever, förklarar Sasha. En introduktion i ett nytt ämne 

kräver att nya ord förklaras och syftet blir klargjort för eleverna, anser Sasha. Klockan är 

exempelvis ett område som kräver grundliga förklaringar eftersom olika språk benämner tid 

på olika sätt. Elevernas förkunskap är grunden för lärande och därmed måste ibland flera 

infallsvinklar provas för att närma sig elevernas problem, anser Sasha. Elever som har syskon 

har ofta veckopeng och kontroll på hur det kan räknas med pengar. Därmed blir detta en väg 

att bygga vidare på. I andra fall får elevens intressesfär, vardagsanknytning, nutidshändelser 

och personlighet vara startpunkten, menar Sasha. På skolan har beslut tagits om att använda 

Förstå och använda tal i alla årskurserna. Efter en tid ska projektet utvärderas. Det finns risk 

att elever känner frustration kring misslyckande av provet och därmed blir oroliga och stör 

andra elever. Elever som saknar tillräcklig kunskap i det svenska språket behöver 

översättningar när förklaringar på svenska är otillräckliga. Detta för att undvika att svenska 

kunskaper testas istället för matematik, förklarar Sasha. Skolan har modersmålslärare och 

modersmålshandledare för att stötta elever med annat modersmål än svenska. Komplement 

med språk är bra, i lagom dos. Elever med annat modersmål än svenska är i majoritet på 

skolan och därmed blir användandet av översättningar och språklig hjälp positivt, påtalar 

Sasha. Det är oftare elever med speciella behov som undviker användandet av hjälpmedel 

såsom exempelvis läslinjal eller följa texten med fingret för att underlätta läsningen. Många 

elever saknar förmåga att läsa och skriva på sitt modersmål, menar Sasha. Därmed finns det 

en stor risk att de saknar matematiska begrepp och matematiskt språk på sitt modersmål. 

Inläsningar och översättningar erbjuder därmed ingen hjälp för dessa elever, berättar Sasha. 

Att få allt översatt tar bort möjligheten att öva det svenska språket. Det blir även störande och 

tidskonsumerande med ett ständigt sorl. Därför måste ibland eleverna distansera sig från 

modersmålet och försöka på svenska för att skapa balans emellan språken, anser Sasha. 

Anpassningar till eleven är mycket viktiga, för att olika elever behöver olika uppgifter, 

förklarar Sasha. 

 

Sammanfattningsvis använder de fyra lärarna språkutvecklande arbetssätt med konkret 

material, involverar gärna olika sinnen i matematikundervisningen för att optimera elevernas 

möjligt att förstå utifrån sina förutsättningar. Två av lärarna använder alltid samma 

lektionsupplägg för att elever ska känna igen sig i metoder. Samtidigt som individualiseringar 

görs av alla lärarna påtalas det att det förenklingar bör hållas till ett minimum, annars stannar 

utvecklingen av.  

 

Ur ett stort maktperspektiv med governmentality tydliggörs att teknikanvändningen på skolan 

ligger bortom lärares kontroll. Staten styr över storleken på skolpengen som senare förvaltas 

av skolchef och rektor men en mindre summa pengar förfogar läraren över för materialinköp. 

 

Ur ett litet maktperspektiv syns power/knowledge i den tryggheten som beskrivs att eleverna 

känner men den syns också till i lärarnas kunskap om eleverna och vad de anser att eleverna 

behöver. Läraren bestämmer det mesta av arbetssätten även om de på bästa sätt försöker att 

anpassa det efter eleven. Att vilja väl och att göra rätt för varje elev är kan vara två olika 

saker. Ibland saknas möjlighet att göra det bästa för alla utan att någon grupp får stå tillbaka 
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för någon annan tillfälligtvis. Att anpassa sig efter givna regler satta av staten och i 

förlängningen även av skolan hör till governmentality. Det finns inget som säger att Elis elev 

som har annat modersmål än de språk som övriga talar i klassrummet är utsatt för 

power/knowledge där den som besitter kunskap besitter makt men också att makt styr 

kunskap, subjektspositioner där människans tidigare upplevelser påverkar upplevelsen av och 

relationen till världen eller governmentality som gör att staten kan kontrollera det vi gör men 

det finns heller inget som talar emot. Emellertid pekar Elis uttalande om att elever med 

utbildade föräldrar har lättare att klara skolan kopplingar till power/knowledge men även till 

subjektspositioner för när samhället pratar om vilka elever som förmodligen kommer att 

lyckas i skolan involveras människans bakgrund och upplevelsen av omvärlden. 

Subjektspositioner kan exempelvis ses i lärarintervjuer när läraren som har svenska som 

modersmål menar att eleverna bör öva det svenska språket och därmed bör översättningar till 

modersmålet minskas. Det medför att lärarens medförda bakgrund säger att 

matematikundervisningen sker bäst på svenska. Det kan vara helt korrekt att en viss elev 

behöver mer undervisning på svenska i matematikämnet men det kan även vara att det 

underlättar för läraren själv om eleverna lär sig svenska fort. Oavsett om eleven behöver mer 

undervisning på svenska eller modersmålet i matematikämnet finns en risk att lärarens 

föreställning om att svenska språket är optimalt för matematikinlärning överförs på eleven 

som därmed kanske avstår från att använda sitt modersmål i den utsträckning som behövts för 

att eleven skulle bli kvalificerat tvåspråkig. 

6.2.  Resultat och diskussion av elevers intervjuer 
I detta avsnitt presenteras resultat från sammafattande analys och analys 1 av 

elevintervjuernas innehåll.  

6.2.1. Konkretisering och abstraktion 
Flertalet gånger frågas eleverna på nytt på ett annat sätt för att det blir tydligt att de svarat på 

något annat än det som efterfrågas. Beskriva är till exempel ett ord som två elever 

missförstod. De trodde att de ombads skriva en matematiklektion och det tyckte de var svårt. 

När de efter förklaringar om omformuleringar förstod att de skulle beskriva en 

matematiklektion gick det bra. Eleverna hade erbjudande om att ha modersmålshandledare 

närvarande på intervjuerna men alla utom en elev tackade nej. När det som konkret frågas 

under intervjun förklaras otillräckligt brister kommunikationen. Däremot säger eleven Kari: ” 

när läraren förklarar då förstår jag”.  

 

Sammanfattningsvis verkar eleverna kunna svenska på låg nivå och trots att de själva anser att 

översättningar till modersmålet är onödiga blir det tydligt att det emellanåt hade behövts 

eftersom de verkar tänka konkret i första hand och att nyanserna i språket missas. Att skriva 

upplevs troligen som mer konkret än att beskriva eftersom text finns kvar och ord försvinner. 

Att en lärare ansågs vara bra på att förklara matematiken borde betyda att elevens upplevelse 

var att läraren var bra på att konkretisera det som var abstrakt. 

 

Det stora maktperspektiv och governmentality kan ses i att elever saknar bestämmanderätt 

över skolpengen som senare förvaltas av skolchef och rektor medan en mindre summa pengar 

förfogas av läraren för materialinköp till matematikämnet medan eleven har väldigt lite att 

säga till om. Samtidigt ger kommunen tillbaka en del makt i form av modersmålshandledare.  

 

Det lilla maktperspektivet och subjektspositioner leder till att elevernas världsbild hamnar i 

fokus. De känner sin omgivning utifrån sina erfarenheter och tolkar därmed det som sägs 

utifrån det som vore det vanligaste att fråga i skolan nämligen att be dem skriva en 

matematiklektion istället för att beskriva en matematiklektion. Power/knowledge är 
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närvarande eftersom intervjuaren är vuxen och har svenska som modersmål, vet mer och 

förklarar valda delar för eleven därmed får makt över eleven. Även läraren har makt över 

eleven genom att denne väljer hur svårigheter förklaras och i detta fall återgavs en del av 

makten i form av tydliga och konkreta förklaringar till eleven. Modersmålshandledare har 

makt över eleverna samtidigt som eleverna kan utöva makt som vid elevintervjuerna genom 

att avstå från att använda översättningar via modersmålshandledarna. 

6.2.2. Individ- och grupparbete 
Zaid saknar tillräckliga kunskaper i svenska för att diskutera matematik på svenska. På frågan 

om eleven diskuterat matematik med kompisar på matten svarar Zaid: ”engelska[---] ibland” . 

Kari säger: ” då pratar vi om matte hela tiden tills vi är klara med de[---]då förstår man 

varandra och så typ förklarar hur man tänker” Ett liknande svar kommer från Ryan som 

beskriver hur de diskuterar och hjälper varandra. Ryan säger: ” min kompis säger, kom så vi 

kör om han vi skriver säger va är den där va är den där så vi säger och vi skriver”. Alex säger: 

” vi pratar [---] då kommer fröken [---]dra ut oss eller säger [---] till oss bli tysta”.  

 

Sammantaget har eleverna en positiv syn på matematiska diskussioner även om en elev saknar 

förmåga att genomföra dessa på svenska ännu. En elev menar att diskussioner ska ske tyst. 

 

Ur ett större maktperspektiv kan governmentality ses i hur staten styr över skolpengen som 

senare förvaltas av politiker, skolchef och rektor medan läraren saknar styrning över hur 

lokaler ser ut och om dessa inbjuder till individuellt arbete eller grupparbete.  

 

Ur ett mindre maktperspektiv kan power/knowledge påvisa att elever med mycket kunskap 

och/eller förmåga att diskutera får makt men det kan även ses försök av övriga elever att 

frånta den kunniga eleven makten på olika sätt. I elevintervjuerna kan governmentality ses när 

eleven påtalar att det måste prata tyst under matematikdiskussioner annars måste eleven 

lämna klassrummet. Eleven uppfattar makten hos läraren som styr över röstnivån i 

klassrummet. 

6.2.3. Matematikbegrepp och språk 
Zaid anser att det är lättare diskutera på sitt modersmål, arabiska. På frågan om det är lättare 

att diskutera med en kamrat eller modermålshandledare på matematiklektionen svarar Zaid: ” 

det är lättare med både och”. Denne pratar, läser och skriver arabiska. Eleven kan prata 

franska medan läsa och skriva är kunskaper som saknas. Engelska och svenska håller eleven 

på att lära sig och kan förutom att prata lite även läsa och skriva på båda språken. Alex 

däremot anser att det fungerar bättre prata matematik på svenska än på sitt modersmål. 

Samtidigt menar Alex att bara en annan elev i dennes grupp pratar samma modersmål och att 

den andre eleven skulle kunna vara hjälpt av att få förklaringar på deras modersmål men 

eleven anser sig klara av matematiken utan att använda modersmålet. Alex säger: ”fröken tror 

vi säger om henne nånting eller om dom andra barnen”. På en direkt fråga om eleven pratar 

om annat än matematik under lektioner när de ska arbeta svarar eleven jakande på detta. Alex 

har somaliska som modersmål och eleven behärskar att läsa och skriva språket som används 

mestadels hemma. Engelska kan eleven läsa, skriva och prata lite och det språket används i 

skolan. Svenska används i skolan och med kompisar och eleven kan både läsa och skriva. 

Kari förklarar att det blir hög ljudnivå i klassrummet under diskussioner i matematik vilket är 

störande. Själv anser sig eleven att modersmålet är överflödigt för det fungerar ändå och 

uppgifterna blir lösta. Däremot kan eleven tänka sig att diskutera om ljudnivån är låg. Kari 

vill gärna undvika att ta hjälp av modersmålshandledare för det blir för mycket hjälp. Kari 

säger: ” men om jag pratar typ mitt modersmål då vill jag så inte så här prata hela tiden på 

mitt modersmål men jag vill prata på svenska så att jag lär mig bättre så att jag förstår mer”.  
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Endast vid tillfällen när riktigt svåra saker ska förklaras vill eleven ha dessa på sitt 

modersmål. Eleven har somaliska som modersmål och kan även läsa och skriva på somaliska. 

Modersmålet används mest hemma och på modersmålslektionerna. Eleven kan läsa arabiska 

men saknar förståelse för att skriva, prata eller förstå arabiska. Engelska kan eleven prata 

förståeligt och skriva går bättre än att läsa. På svenska kan eleven både prata, läsa och skriva. 

Ryan har en klasskamrat med samma modersmål men väljer aldrig frivilligt att diskutera på 

modersmålet med denne utan det sker endast när läraren uttryckligen ber om det. Ryan säger: 

”om [borttaget namn] säger inte vi hjälper inte, saker som hon vet inte jag säger till henne”. 

Det finns ingen modersmålshandledare i klassen som kan Ryans språk. Eleven kan läsa lite 

grann på sitt modersmål som används hemma och tillsammans med kompisar. Eleven har 

kamrater som lärt ut några arabiska fraser som används ofta. Engelska kan eleven läsa och 

prata lite men saknar förståelse för talad engelska. Svenska går bra att läsa och skriva.  

 

Sammanfattningsvis har eleverna tillgång till språkstödjande matematikundervisning och 

modersmålshandledare i klassen. Elevernas språkkunskaper och ämneskunskaper varierar. 

Vissa elever har luckor i sitt modersmål med avsaknad av exempelvis begrepp som medför att 

de saknar förmåga att diskutera matematik på sitt modersmål medan andra bara vill prata 

svenska även om de behärskar delar av sitt modersmål. Andra har ett fullständigt språk men 

saknar det svenska språket. En annan aspekt som framkommer är att ibland kan elever som 

behärskar olika språk tro att det talas om dem när okända språk används.  

 

Makt ur det stora perspektivet där governmentality styr när fler elever har annat modersmål än 

svenska. Skolverket ger ut publikationer och översättningslistor på olika språk som lärare kan 

använda i matematikundervisningen. Denna centrala styrning över material kan vara praktisk 

eftersom det besparar lärare och övrig skolpersonal ute i kommunerna en hel del arbete som 

slutligen kommer eleverna till godo.  

 

Makt ur det lilla perspektivet kan ses som power/knowledge med eleven som har ett 

fullständigt modersmål samtidigt som det kan appliceras på den elev som har bra kunskaper i 

det svenska språket. Matematik verkar ha en hög status, kanske för att det anses vara en 

manlig domän och därmed kan kopplingar till subjektspositioner göras. Lärarna påtalar ofta 

att modersmålet är viktigt men att det behöver finnas en balans mellan språken. Flera elever 

verkar se sitt modersmål som mindre viktigt för de pratade mer om att de ville bli duktiga på 

svenska och ville helst undvika sitt modersmål. Makten finns hos den som förstår och uttalar 

orden i kommunikation med eller till någon annan. Beroende på hur orden används kan de 

användas i gott eller orätt syfte men oavsett är den utan kunskap maktlös som därmed kan 

kopplas till power/knowledge. 

6.2.4. Arbetsmetoder 
Ryan menade att på en vanlig matematiklektion pratar läraren och talar om vad de ska göra 

och om vad som kommer att hända framöver, därefter arbetar eleverna och när de är klara har 

de rast. På frågan vad som är mindre roligt i matematik svarar Ryan: ” när vi får mera läxa”. 

För övrigt behövde inget ändras på matematiken utan det var bra som det var. Ryan ansåg sig 

klara matematikundervisningen utan översättningslistor mellan modersmål och svenska. Alex 

säger: ” när kommer in så sitter man alla sen kommer fröken, sen prata, sen prata om den här 

lektionen sen tar hon papper och ger oss”. Om det är prov eller läxa skulle eleverna sitta kvar i 

klassrummet och läraren förklarar vad de ska göra och skriver upp det på tavlan. När alla är 

klara samlas papperen in och de lämnas tillbaka en när de har blivit rättade. Just nu jobbar de 

med klockan på Ipad eller papper tills lektionen är slut. Om de har prov poängterar Alex att de 

bara får hjälp med uppläsning, inget annat. Alex förklarar att det måste diskuteras tyst, annars 

måste eleven lämna klassrummet. Matematikundervisningen tyckte eleven var bra. 
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Översättningslistor användes hemma för att få hjälp med läxor men i skolan kunde lärare 

förklara och det fanns därmed inget behov för dem. Zaid tyckte att det var svårt att ha prov 

men ville gärna diskutera matematik oavsett vilket språk som används. Att få 

matematikuppgifter på både modersmål och svenska såg Zaid som mycket positivt. Eleven 

kunde för lite svenska för att klara sig med översättningslistor och därmed användes hela 

översättningar. Zaid beskrev att de lärde sig multiplikationstabellerna, tidsskillnader och 

klockor. För att lära sig klockan användes elevspel.se. Zaid får frågan om hur matematiken 

upplevs i skolan och svarar: ” ibland är det lätt och ibland är det svårt”. Zaid vill ändå inte 

ändra på något i matematikundervisningen. Kari anser att läraren förklarar bra på 

matematiken och vill ha mer matte för matematik var det roligaste ämnet. Kari säger: ” fröken 

förklarar så där bra och jag tycker att eleverna borde vara lite tystare så att man fattar mer”.  

Kari klarade sig utan översättningslistor för att eleven bedömde sig tillräckligt bra på svenska. 

 

Sammanfattningsvis hade eleverna likartade beskrivningar av matematiklektioner men bara en 

elev ville ta bort läxor och en annan elev menade att prov var svårt. En tredje elev ville få 

bukt med höga ljudnivåer i klassrummet. Översättningar och översättningslistor hade eleverna 

skilda åsikter om förmodligen för att deras egna behov var olika. En elev vill gärna diskutera 

oavsett vilket språk det skedde på medan en annan elev bara ville diskutera om ljudnivån 

kunde hållas på en låg nivå och den tredje eleven talade om att elever fick lämna klassrummet 

om de pratade för högt när de diskuterade. Om eleverna gick i samma grupp framgick inte av 

intervjuerna. Eleverna nämner översättningslistor, översatta matematikuppgifter, prov, läxor, 

Ipads, elevspel, multiplikationstabeller, tidsskillnader och klockor.  

 

Ur det stora maktperspektivet med governmentality styrs att eleverna att ibland använda de 

översättningslistor som skolverkets har.  

 

Ur det lilla maktperspektivet med power/knowledge kan lärarens kunskaper relateras till det 

som ger makt över eleverna. Samtidigt ger läraren tillbaka en del av den makten när 

översättningslistor, översatta matematikuppgifter och olika arbetsmetoder att lära sig på 

används i undervisningen. Någon elev tar makten över den elev som vill ha tyst på lektioner.   

6.3.  Maktanalysens jämförande mellan elev- och lärargrupp 
I detta avsnitt undersöks analys 2 genom jämförelse mellan lärargruppens och elevgruppens 

data som framkommit efter sammanfattande analys och analys 1 för att påvisa skillnader och 

likheter mellan grupperna.  

 

Likheten i konkretiseringens stora maktperspektiv är att varken lärare eller elev har särskilt 

stor makt, även om eleven har betydligt mindre makt än lärarna. Framförallt sitter den makt 

lärarna ändå har i hur de styr över och planerar elevens matematiklektioner och lärande 

genom hur de väljer att följa läroplaner och skollagar och på vilket sätt de väljer läromedel, 

metod och hur de konkretiserar och abstraherar matematiken för eleverna. Det lilla 

maktperspektivet och subjektspositioner ligger likheten mer i målet än vägen dit. Eleverna 

utgår från sig själva och den nivå de befinner sig på och det som ter sig mest konkret verkar 

enklast för dem. Lärarens arbete består av att hjälpa eleverna att kunna växla mellan konkret 

och abstrakt matematik för att kunna hjälpa dem klara mer komplicerade tankegångar genom 

användning av språkstödjande matematikundervisning med mycket konkret material och en 

del appar och program på Ipad och dator för sina andraspråkselever. Likheten i detta blir att 

båda grupperna har förväntningar på varandra, ibland är förväntningarna positiva och ibland 

negativa. Målet blir detsamma för båda grupper men eleverna står i beroendeställning till 

lärarnas power/knowledge, som de har genom sin högre nivå av kunskap, förväntningar på 
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elever, att gå från det abstrakta till det konkreta i stället för tvärtom.  Även om eleverna kan 

vägra göra det som förväntas av dem är deras makt likväl marginell.  

 

Likheten mellan lärare och elever när det gäller individ-och grupparbeten ur det stora 

maktperspektivet är maktlösheten gällande teknikanvändningen och hur lokalerna är 

beskaffade och hur dessa är anpassade eller saknar anpassning för individ- eller grupparbeten 

i matematikämnet. Gällande det lilla maktperspektivet finns en likhet mellan lärarna och vissa 

elever som har power/knowledge. Lärarna har det dock gentemot alla elever medan vissa 

elever har det gentemot sina klasskamrater. En olikhet är att governmentality visar sig genom 

att en elev framhärdar att det ska pratas tyst under matematikdiskussioner. En annan olikhet 

gäller subjektspositioner är att lärarna menar att eleverna bildar olika hierarkier beroende på 

vilka elever som är närvarande. Samtidig kan lärare underlätta eller försvåra grupparbeten 

med hur grupper sätts tillsammans och hur matematiklektionerna ser ut, vilka metoder, 

arbetsmaterial och hjälpmedel som används.  Där kommer lärarnas power/knowledge in.  

 

Det finns en likhet mellan lärare och elever i matematikbegrepp och språk ur det stora 

maktperspektivet. Ingen av dessa grupper har särskilt stor möjlighet att styra samtidigt som 

det finns fördelar med att vissa saker styrs mer centralt. Ur det lilla maktperspektivet och 

power/knowledge finns en olikhet i att lärarna har en positiv syn på elevers andraspråk och 

använder sig av språkstödjande undervisning medan eleverna undvek att använda sitt 

modersmål annat än i nödfall eller när lärare ber om det utan hellre vill använda och bli bra på 

svenska. Eleverna har olika upplevelser kring den språkstödjande matematikundervisningen 

vilket är naturligt eftersom de har olika förutsättningar. Lärarna menar att begrepp i 

matematik är något som kan ställa till det för eleverna och det är en av anledningarna till att 

det är viktigt att använda modersmålet i undervisningen. Maktlöshet blir dock ett resultat om 

elever saknar kunskaper i något av språken svenska, modersmål eller matematiskt språk och 

den som har makten, som i det här fallet är lärarna, styr kunskapen. Subjektspositioner kan 

vara bidragande i att lärarna är överens om att elever måste få använda både modersmål och 

svenska i det matematiska samtalet och att det måste finnas en balans som fungerar. Två av 

lärarna påtalar att modersmålet ibland är överflödigt för att vissa elever är duktiga på svenska. 

Detta kan vara en korrekt bedömning och utan egen kännedom får detta uttalande accepteras 

som en sanning. Eftersom andra språk än svenska är vanliga på skolan borde andraspråk få 

högre status. Eleverna påverkas av både skolan och övriga samhället vi lever i. Därmed är det 

otydligt vilken makt eleverna påverkas starkast av, den de exponeras för i skolan eller den 

från samhället i stort. 

 

En likhet mellan lärare och elever är att båda grupperna genom att använda governmentality 

har lite makt ur det stora perspektivet. I elevernas fall handlar det om översättningslistor som 

har möjlighet att använda. Och i lärarnas fall att de har svårt att styra över 

teknikanvändningen i klassrummet eftersom det finns endast ett fåtal Ipads.  

 

Det lilla maktperspektivet påverkas av power/knowledge och likheter mellan lärare och elever 

är läraranas användande av översättningslistor, översatta matematikuppgifter och olika 

arbetsmetoder som de anser att eleverna behöver för att lära sig används i 

matematikundervisningen som ger tillbaka makt till eleverna. Olikheter däremot är om läraren 

tror sig göra rätt gentemot eleven utan att det fungerar för att eleven genom helt andra 

subjektspositioner saknar möjlighet att dra nytta av det lärarna försöker åstadkomma. Även 

governmentality har likheter mellan grupperna med eleven försöker rätta de elever som väljer 

att ta makten över andra elever genom att störa matematiklektionerna samtidigt som lärarna 

försöker få eleverna att anpassa sig till de regler som stat, kommun och skola har infört. 
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Olikheten mellan elever och lärare är att endast lärare tar upp vilka som har större chans att 

lyckas med matematikämnet i skolan och vilka som har mindre chans att lyckas. En lärare 

menar att elever med välutbildade föräldrar har större chans och en annan lärare menar att 

endast delar av matematikmaterialet bör översättas eftersom det gagnar övning av det svenska 

språket.  Dessa utsagor kan kopplas till power/knowledge, subjektspositioner och 

governmentality. Governmentality kopplas därför att staten har en hel del styrning uppifrån 

genom läroplaner och lagar medan subjektspositioner handlar om vad personen upplevt 

tidigare och power/knowledge genom att läraren anser sig veta det finns en viss riska att detta 

kommer att bli till en sanning för att omedvetet förs dessa föreställningar över på elever.  

7. Diskussion 
I följande kapitel diskuteras resultat och metod i relation till tidigare forskning. 

Resultatdiskussionen behandlar analysen av data utifrån de kategorier som använts i arbetet. 

Samt diskuterar de två frågeställningarna som tillsammans ska svara på om syftet är uppfyllt. 

Den valda metodens för- och nackdelar behandlas i den avslutande delen av detta kapitel. 

7.1.  Resultatdiskussion 
I följande avsnitt diskuteras resultatet från kategorierna och analyser i relation till tidigare 

forskning och studiens frågeställningar ”På vilket sätt, om något, upplever andraspråkselever 

skillnad i sin matematikutveckling om de använder sitt modersmål eller inte under 

matematiklektioner?” och ”På vilket sätt, om något, upplever lärare skillnad i 

andraspråkselevernas matematikutveckling om de använder sitt modersmål i 

matematikundervisningen eller inte?”. 

 

Kategorierna konkretisering och abstraktion, individ- och grupparbete, matematikbegrepp 

och språk samt arbetsmetoder användes för att vaska fram det i berättelserna från lärare och 

elever som handlade om kommunikation på olika nivåer inom matematikdidaktiken. Därefter 

användes makt som teori där Börjesson och Rehn (2009, ss. 45-46) utgår från Foucaults där 

makt anses vara både produktiv kraft och förtryck/begränsning. 

 

Sammantaget förespråkar de fyra lärarna både individuellt arbete och grupparbete i 

matematikämnet. Samtidigt upplevs likväl en känsla av att de olika lärarnas arbetssätt ändå är 

mer inriktade på ensamt arbete än på grupparbete eftersom det är ensamt arbete det berättas 

mest om. Individualiseringar sker enligt lärarna på flera olika sätt. Samtidigt kan det stora 

maktperspektivet med governmentality ses i att lärare inte styr över teknikanvändningen i 

matematikämnet. Staten styr skolpengens storlek som senare förvaltas av skolchef och rektor 

men det är en mindre summa pengar läraren förfogar över för materialinköp. Därmed finns 

det en överhängande risk att det som skulle kunna fungera bäst för en enskild elev inte finns 

att tillgå på grund av exempelvis dålig internetteckning, avsaknad av teknik eller avsaknad av 

mänskliga och språkliga resurser av olika slag. Detta kan äventyra både bra arbetsmetoder, 

möjlighet till matematikbegrepp och språk på både modersmål och korrekta översättningar 

som skulle kunnat vara till stor nytta för eleverna. Även förmågan att förstå växlingar mellan 

konkret och abstrakt kan försvåras i och med att det inte finns pengar i tillräcklig utsträckning. 

Makt ur det lilla perspektivet kan ses som power/knowledge för eleven som har ett 

fullständigt modersmål och för den elev som har bra kunskaper i det svenska språket. 

Matematik verkar ha en hög status, kanske för att det anses vara en manlig domän och därmed 

kan kopplingar till subjektspositioner göras. Lärarna påtalar ofta att modersmålet är viktigt 

men att det behöver finnas en balans mellan språken. Flera elever verkar se sitt modersmål 

som mindre viktigt för de pratade mer om att de ville bli duktiga på svenska och ville helst 

undvika sitt modersmål. Makten finns hos den som förstår och uttalar orden i kommunikation 



 
27 

 

med eller till någon annan. Beroende på hur orden används kan de användas i gott eller orätt 

syfte men oavsett är den utan kunskap maktlös som därmed kan kopplas till power/knowledge 

(Börjesson & Rehn, 2009, s. 46). När det gäller minoritetselever är maktförhållanden mellan 

rådande ideologier, värderingar och attityder viktiga för att tillgodose att integration blir ett 

givande och tagande istället för att utvecklingen sker mot det som är norm i samhället 

(Lindberg & Hyltenstam, 2016, s. 32). 

 

Lärare och forskare poängterar hur viktigt modersmålet är för inlärning av matematiska 

begrepp och matematiskt språk. De flesta eleverna däremot vill helst prata svenska. Därmed 

minskar möjligheten att nyttja resurser som exempelvis stödmaterialet på webbmatte.se 

(Näslundh, 2015). Huvudresultatet som blev tydligt i detta arbete är att eleverna undviker att 

använda modersmålet i någon större utsträckning medan lärarna menar att det är väldigt 

viktigt att modersmålet används i matematiken för att begreppsbildning ska fungera optimalt. 

Samtidigt menar två av lärarna att de har elever som är tillräckligt bra på svenska att de kan 

låta bli att använda modersmålet i matematiken. Det blir en krock mellan vad forskning och 

lärare säger jämfört med vad eleverna säger. I det här läget går det att ställa frågor som: 

Varför anser elever att användning av modersmål är onödigt, är det för att det har låg status 

eller för att de faktiskt klarar sig utmärkt ändå? Säger lärare till sina elever att de klarar sig 

utan modersmål i matematiken eller skulle de presterat bättre över tid om mer modersmål 

användes? Två av lärarna i denna studie uttryckte att deras andraspråkselever kunde 

tillräckligt mycket svenska för att utesluta modersmålet ur matematiken på deras lektioner. I 

intervjuerna har det framkommit att elever behöver stöd för att utveckla sitt tänkande. 

Modersmålsundervisning är ytterst värdefullt för elevers personliga utveckling och deras 

framgång i skolarbeten (Hyltenstam, Axelsson, & Lindberg, 2016, ss. 66-67) Enligt 

läroplanen behövs argumentation och samtal på matematiskt språk for att elever ska kunna 

utvecklas. (Skolverket, 2011, s. 63). I Riesbecks (2008, ss. 239-240) studie blir det klargjort 

att lärarens uppfattning om vad elever behärskat och förstått under matematiska samtal 

knappast motsvarar de kunskaper och förmågor elever i själva verket bemästrat. Om lärare vet 

att modersmålet är viktigt för eleven och erbjuder olika möjligheter att använda dessa, kan 

slutsatsen att eleverna kommer att förstå fördelarna och därmed använda modersmålet dras? 

(Lindberg & Hyltenstam, 2016, s. 33) menar att av lärares syn på sig själva, eleverna och 

deras egen uppgift blir en spegling av klassrumsarbetet. Riesbeck har i sin forskning kommit 

fram till att öva något sällan är detsamma som att förstå och kunna använda detta. I 

matematiken gäller det också för dessa elever, även om det i detta fall gällde 

modersmålsanvändning i matematikämnet. Om modersmål har låg status kommer eleverna 

förmodligen avstå från att använda sig av det i någon högre grad. Trots att regelverk finns för 

att bevara och utveckla modersmål och ett nytt främmande språk ses som positivt verkar 

problemen med modersmålsundervisning kvarstå trots att elever har potential till kvalificerad 

tvåspråkighet (Hyltenstam, Axelsson, & Lindberg, 2016, ss. 67, 74). Många elever på skolan 

är andraspråkselever. Kulturell och språklig mångfald hör till vanligheten i många skolor ändå 

ses fortfarande andraspråkselever som undantag eller ordningsstörande eftersom svenskheten 

är norm (Lindberg, 2009, ss. 19-20). Kanske klarar sig andraspråkselever med lärare som talar 

samma språk med mindre språkstödjande undervisning eftersom läraren själv kan översätta 

till modersmålet för dessa elever. Eva Norén (2010, s. 100) menar att dela språk med sin 

lärare ger samhörighet samtidigt som både lärare och elever visar att språk är viktigt gör att 

elever känner sig som lärande och engagerade individer i matematik samtidigt som dessa 

lärare kan ha lättare att se fördelar med flerspråkiga elevers bakgrund än matematiklärare med 

svensk bakgrund. Dessutom förmedlar hon att kommunikativ matematikundervisning och 

höga förväntningar kan leda till integration i det svenska samhället för flerspråkiga elever. 

Alla elever behöver lära sig känna igen och hantera maktstrukturer, status och orättvisor för 
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att undvika diskriminering i skolarbete menar (Esmonde & Caswell, 2010, ss. 249-252; 

Morgan, 2007, s. 240; Barwell, Barton, & Setati, 2007, s. 114). Minoritetselever manas ofta 

att utvecklas mot det som anses vara normen för att makt- och dominansförhållanden styr 

istället för att integreras i samhället med positiva delar för alla inblandade (Lindberg & 

Hyltenstam, 2016, s. 32).  

 

Språkutvecklande arbetssätt används enligt lärarna och eleverna i intervjuerna. En målinriktad 

och systematisk undervisning för att ge elever möjlighet till ett fullgott skolspråk istället för 

ett förenklat språk som leder till svårighet att uttrycka sig för eleverna samtidigt som det har 

en tendens att användas färre ord, kortare texter och att djup förståelse av fakta försvinner 

(Löwing & Kilborn, 2010, ss. 33-34). När obekanta ord används i matematikundervisningen 

använder ibland eleverna ordlistor eller andraformer av bryggor till modersmålet vilket 

behövs i ett komplext matematiskt språk. En försvårande omständighet i 

matematikundervisningen är att vardagligt språk upprepas och samma information skrivs på 

flera sätt och, bekanta ord kan har nya betydelser, meningar är mer komplexa, grammatik 

mindre flexibel och även syntax är mindre flexibel. (Österholm, 2006, ss. 28-45).  

 

Elever från andra länder har väldigt olika skolbakgrund. Skolmatematik ser olika ut i alla 

länder därför behövs en matematisk kontext med beskrivning av uppbyggnad, läsriktning och 

förklaringar av komplicerade begrepp annars riskerar elever avbryta begreppsbildningen på 

modersmål och därmed tar det längre tid att effektivt lära in och kommunicera matematik 

(Löwing & Kilborn, 2010, ss. 35-45). Att som lärare visa att språk är viktigt verkar sakna 

relevans gällande dessa elevers tänkande kring sitt modersmål i matematikundervisningen. 

Troligen har samhällets syn på elevernas modersmålsstatus en större påverkan än lärare i 

skolan i den här frågan. Ett annat alternativ är att lärarna tror att de förmedlar positiva 

tankegångar kring modermålet till eleven men utan framgång. Trots detta måste arbetet med 

att ge elevers modersmål status i skolan fortskrida. Desto viktigare att språkstödjande 

undervisning kommer till stånd överallt där fler språk än svenska finns. Om svårighetsgraden 

minskas på uppgifterna till att bli riktigt enkla men att begrepp därmed kan kopplas till 

svenska, elevens modersmål och bilder för att befästa inlärningen på flera plan och helst med 

flera sinnen kan eleverna skapa begreppen stegvis men korrekt. Det finns dock nackdelar med 

modersmålsöversättningar, en genomgång i matematik tar längre tid och det blir ett störande 

sorl i klassrummet när någon översätter hela tiden. Alternativt, att modersmålshandledaren 

översätter i efterhand vilket medför risk att förlora viktiga delar av genomgången genom att 

glömma bort eller hasta förbi är inget bra alternativ. Skriftliga översättningar gjorda i förväg 

fungerar bara om eleven kan läsa på sitt modersmål, vilket många elever saknar förmåga att 

klara. Ytterligare alternativ kan vara att visa elever videoklipp på modersmålet via dator och 

hörlurar. Nackdelen är att eleven saknar möjligheter till förklaringar runt filmklippet. 

Skolverket har för att elevers egna förutsättningar ska tas tillvara lagt ut gratis stödmaterial 

som kan fungera som ett matematiskt uppslagsverk (Näslundh, 2015).  

 

Maktrelationer påverkar undervisningen.  Det svenska språket är viktigt för vidare studier i 

matematik eftersom det är svenska som används vid bedömning samtidigt som förståelse av 

uppgifter gör andraspråk viktig eftersom när elever får översättningar och förklaringar på 

modersmålet ökar deras chans till tvåspråkighet (Norén, 2010, s. 96).  

7.2. Metoddiskussion 

7.2.1. Val av metod, intervju, urval och bortfall 
Att undersöka skillnader och likheter med en komparativ design känns även i efterhand som 

en god idé (Bryman, 2011, s. 80). Det hade dock kunnat vara bättre om en halvstrukturerad 
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intervjuguide med förslag till frågor använts för att få intervjuerna mindre styrda. 

Gruppobservationer under matematiklektioner hade kunnat läggas till för att se elevers 

kroppsspråk och hur de faktiskt använde sitt modersmål och svenskan i 

matematikundervisningen. Från början var tanken att eleverna, skulle få en matematiklektion 

med problemlösning som skulle lösas på olika sätt såsom ensam, med översättningslistor, 

genom kamratdiskussioner och diskussioner med modersmålshandledare att med för att ha 

något att relatera till som låg nära i tid. När det blev klargjort var det enklaste att bara stryka 

tanken med en lektion för att undvika problematik eftersom det ses som en intervention.  

 

Avsikten med en intervju är att få ta del av respondentens verklighet (Kvale & Brinkmann, 

2014, s. 19). Den avsikten har fullföljts. De som blev intervjuade har endast upplevts som 

bekväma med situationen och upplevelsen är att de svarat på bästa sätt på de frågor som 

ställts. Fler informanter hade varit en fördel för att lättare kunna se mönster i intervjuerna 

samtidigt som skillnader lättare hade kunnat utkristallisera sig. Tidsmässigt hade dock fler 

informanter varit svårt att få på grund av att det redan varit svårt att få tillåtelse av föräldrar 

för de elever som visat sig villiga att intervjuas. Mer tid hade kanske kunnat lösa detta 

problem eller att vara närvarande på föräldramötet och förklarat vad jag ville göra samtidigt. 

Det verkar vara lättare för oss människor att ta ställning till något om vi har ett ansikte att 

relatera till. Ett alternativ hade kunnat vara att skicka ut blanketter där föräldrar kryssat i ett ja 

eller nej för att ge tillstånd för deras barn att intervjuas. Samtidigt hade det ökat risken för 

misstag vilket är förkastligt. I efterhand hade en penna varit en god idé att ha tillgänglig. Både 

för att få ett avbrott för att minska risken för att mycket ögonkontakt skulle kännas 

påträngande samt att besvarade frågor kunnat bockas av. Elevfrågorna omarbetades efter att 

intervjuerna med lärarna gjorts för att få fler frågor att bli mer öppna. Det är ibland svårt att få 

elever att låta sig intervjuas om ett ämne som någon annan valt. Med tanke på att samtliga 

elever var andraspråkselever hade intervjuer med bilder och uppvisande av exempelvis 

ordlistor och matematikuppgifter på både svenska och deras modersmål varit bra att visa upp 

för att kunna bli mer säker på att en fråga besvarats utifrån frågeställningen därför att endast 

en elev valde att ha med modersmålshandledare för att hjälpa till med översättningar. 

 

Två av fyra lärare som deltog i studien har utländsk bakgrund. Det är lätt att tro att ämnet var 

styrande i deras beslut att delta i studien men alla fyra deltagande lärare uttryckte när 

intervjun var slut att det är viktigt att hjälpa andra.  En av dem uttryckte att det är viktigt att 

det blir fler utbildade lärare i Sverige. Jag tror att det är att förenkla för mycket att dra 

slutsatsen att andraspråkslärare särskilt gärna vill medverka i en studie kring 

andraspråkselever, människor är olika. Däremot drar jag slutsatsen att stressade människor 

väljer bort allt som tar extra tid. Skolan är idag en stressig arbetsplats men med fler lärare, 

lärares statushöjning i samhället och minskad stress i skolorna finns det enligt mitt sätt att se 

en större chans att fler lärare medverkar i intervjuer i framtiden. 

7.2.2. Trovärdighet och generaliserbarhet 
Transparens är att avslöja tankegångar och resonemang kring metoden och dess val. Inget har 

dolts, utan de tankegångar och resonemang som förekommit har skrivits ner. I denna studie 

har en metod använts men utifrån elevers perspektiv samt att allt har jämförts med teorin om 

makt och de begrepp som valts ut att användas i denna studie.  Trovärdigheten i 

undersökningen är god därför att inget har förvanskats eller lagts till och transparens finns. 

Generaliserbarheten i studien var lägre än önskad på grund av att lågt deltagande. Om fler 

respondenter tackat ja till att medverka i studien hade generaliserbarheten ökat. Om fler 

skolor hade använts skulle det ökat på generaliserbarheten ytterligare. Dessa förändringar har 

dock varit omöjliga att genomföra eftersom det saknades tid att utöka studien. 
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7.2.3. Utformning av intervjuer av vuxna och elever 
Att vara duktig på att intervjua är en konst som för de flesta tar tid att behärska. Det är många 

svåra saker att tänka även om flera intervjuer genomförts under utbildningen. Efter läsning av 

Jan Trosts bok om kvalitativa intervjuer görs försök att lära in hur intervjuer ska genomföras. 

Trots att påläsning sker före intervjuer sker flera misstag. Exempelvis att titta lite för mycket 

på respondenterna eftersom det saknas annat att titta på. Troligen hade det varit enklare att 

genomföra mer professionella intervjuer om valda intervjufrågor testats innan det var dags för 

de inbokade intervjuerna. Inför elevernas intervjuer placerades stolarna på samma sida av 

bordet lite vridna mot varandra med ca sjuttio centimeters mellanrum. Detta gjorde att 

ögonkontakten blev mer behaglig. Frågeformuläret låg tillgängligt för eleven att läsa om de 

önskade. Om någon av de intervjuade eleverna hade haft autismspektrumstörning hade de 

förmodligen uppskattat detta därför att många av dem har svårt med ögonkontakt. Med penna 

kunde streckgubbar, skisser eller anteckningar gjorts vid behov för förklaring.  

7.2.4. Undersökningens genomförande och datainsamling 
Det är svårt att intervjua när vanan saknas. Även om det flertalet gånger använts som metod 

under grundlärarprogrammet är det ändå för lite för att bli duktig på att intervjua. Egna 

favoritord blir väldigt tydliga när intervjuer spelas in. Gissningsvis har även rörelsemönster 

upprepats på ett ofördelaktigt sätt men avsaknad av bildinspelning gör att detta får stå 

obekräftat. Variationen på pausljud och bekräftande fraser är liten. Dessutom upprepades 

alldeles för ofta vad respondenten sagt. Ibland var det nödvändigt att spegla vad respondenten 

sagt eftersom det ibland blir missförstånd när det finns ett visst mått av språkliga svårigheter 

att ta hänsyn till. Det bästa hade varit om modersmålshandledare hade kunnat vara med på 

alla elevintervjuer för att säkerställa ett minimum av språkliga misstag. Samtidigt är risken att 

eleverna varit mindre ärliga för ibland säger de saker som vuxna vill undvika att höra eller att 

de missförstått hur eleverna känner. Dessutom är det viktigt att bygga upp elevens självkänsla. 

Om eleven själv anser sig klara av en intervju utan någon som översätter får intervjuaren se 

till att ställa frågor på ett sätt som fungerar. I dessa fall fungerade det trots att vissa frågor fick 

ställas på flera olika sätt. Om det fungerat sämre hade vi fått ta in tolk på slutet för att reda ut 

oklarheter.  

 

Det är svårt att hålla sig till ämnet samtidigt som en följsam styrning mot ämnet för att 

undvika att det blir uppenbart vad intervjuaren vill veta. Risken finns att respondenten 

försöker vara till lags. Det är nog lätt att hamna i en form av maktposition som intervjuare. 

Det kunde varit mindre maktstyrt om grundfrågor hade skapats med följdfrågor i olika 

riktningar istället för mer strukturerade frågeställningar som i och för sig försökts hållas 

öppna. Om frågorna delats ut i förväg till alla istället för till den lärare som bad om att få dem 

i förväg hade intervjuerna blivit mer jämställa. Svaren hade kunnat bli både mer genuina och 

mer konstlade beroende på personlighetsdrag hos respondenten. Att i förväg få en chans att 

fundera över hur en uppgift görs kan få som effekt att situationer som varit hinner tänkas 

igenom och respondenten kan ge ett mer omfattande och ärligt svar. Samtidigt kan det även 

generera uppdiktade svar om hur respondenten önskar eller tänker att det borde se ut för att 

framställa sig själv i bättre dager. 

7.2.5. Analysmetod 
I analysen lästes berättelserna som skrivits utifrån intervjutranskriberingarna. Därefter har 

berättelserna kategoriserats utifrån konkretisering och abstraktion, individ- och grupparbete, 

matematikbegrepp och språk samt arbetsmetoder.  Det är svårt att se om resultaten hade 

kunnat bli annorlunda om någon annan använt samma kategorier i en annan studie. Andra 

kategorier hade mycket väl kunnat användas i denna studie och resultatet hade kunnat vinklas 

annorlunda. Dock var det dessa kategorier som jag ansåg passade syftet i studien bäst. 
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Därefter har berättelserna undersökts utifrån teorin och de begrepp som skulle användas. Här 

finns nästa stora möjlighet att få ett annat resultat än om andra begrepp hade använts. Makt är 

en svår teori och väldigt omfattande. Även om endast tre begrepp väljs ut blir arbetet ändå 

stort och spretigt. I denna studie har arbetet utifrån teorin antagit elevens perspektiv. Det kan 

naturligtvis få konsekvenser för lärares situation och hur dessa bedöms ur maktperspektivet 

men samtidigt är lärarna i denna studie mer verbala än eleverna, har större makt, är vuxna och 

kan klara sig på egen hand eftersom de redan på förhand har fler fördelar. Detta kan i sin tur 

påverka slutresultatet i studien just för att eleverna är mindre verbala. För att ytterligare snäva 

till tolkningarna beslut tagits att ett filter som släppte igenom synligt och halvsynligt skulle 

användas. Självklart får det inverkan på resultatet när perspektiv och filter läggs till. Om det 

som i det här fallet innebär att fokus läggs på den som har minst makt i sammanhanget finns 

det en vinst i det. Att synliggöra det som annars lätt blir förbigånget för att allt filteras med ett 

vuxet perspektiv kan de vuxna ögonen försöka se det ur elevens perspektiv. Det är svårt att 

hålla ett fokus rakt igenom ett arbete men till största del har det lyckats. Sannolikt finns det 

delar som skulle kunnat få större fokus eller att fokus hade kunnat ändras för att se mer för att 

få ett mer optimalt resultat. Makt påverkar oss i allt vi gör på gott och ont. Det går att skrapa 

på ytan eller att gå på djupet, det går att använda makt som ett filter lite från sidan, rakt 

framifrån eller fokusera på den makt som är mer osynlig vid första anblicken. De filter som 

använts och det fokus som valts kan få stora konsekvenser för arbetets slutresultat. I nästa steg 

i processen har berättelserna och det som framkommit med hjälp av teorin studerats utifrån 

frågeställningarna ”På vilket sätt, om något, upplever andraspråkselever skillnad i sin 

matematikutveckling om de använder sitt modersmål eller inte under matematiklektioner?” 

och ”På vilket sätt, om något, upplever lärare skillnad i andraspråkselevernas 

matematikutveckling om de använder sitt modersmål i matematikundervisningen eller inte?”. 

I detta moment ser jag ingen skillnad om någon annan skulle ställt frågorna för att se om 

syftet är uppfyllt. Svaren torde likväl bli detsamma. 

7.3.  Slutsats 
Min slutsats är att hela samhället måste förändras för att andraspråkselever ska se alla fördelar 

med att vara flerspråkiga och att de metoder och alternativ för språkutvecklande 

matematikundervisning som står till buds får anpassas efter de elever och lärare som finns 

tillgängliga. Skolan måste göra mer än att oftast visa att det är viktigt att ta vara på 

möjligheterna med ett extra språk. Många elever med annat modersmål än svenska undviker 

att använda sitt modersmål i skolan. Elever med annat modersmål än svenska är en stor och 

komplex grupp. Flera av lärarna använder modersmålet i matematikundervisningen på olika 

sätt. Vem bestämmer att en elev kan tillräckligt mycket för att undervisningen ska ske på 

enbart svenska? Forskningen visar att elever som blir kvalificerat tvåspråkiga har en potential 

att lyckas bättre än sina enspråkiga klasskamrater (Marian, Shook, & Schroeder, 2013, ss. 

171-181). Makt är en stor del av samhället och som forskningen påvisar är det viktigt att 

bevisa för elever att deras modersmål har betydelse både för att kunna kommunicera på sitt 

modersmål med landsmän och för att lättare ska kunna ta till sig nya begrepp och kunskaper 

genom sitt modersmål och överföra dessa till svenska. Det finns en maktdiskurs som säger att 

i Sverige är det bäst att vara svensktalande och ha ett svenskt namn för att fler dörrar öppnas 

på bostadsmarknad, arbetsmarknad och i sociala relationer. Synen på denna norm blir 

avgörande för lärares arbete. För trots ansträngningar från lärares sida hörs ibland röster från 

både utländska och svenska föräldrar som vill att deras barn ska placeras med svenska elever. 

Deras barn anses därmed få mer tid av lärarna än om största andelen elever är utlandsfödda 

där en stor del av matematiklektionerna går åt till att översätta vad klassläraren säger.  Språket 

har olika betydelse för föräldrar, elever och lärare. Allt detta sammantaget leder mig att tro att 

Sverige behöver använda elevers modermål i en större utsträckning. De som har makt i skola 
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och samhälle måste visa att modersmål är viktigt. Även om eleverna själva har svårt att se 

nyttan av modersmålet i matematikundervisningen har skolan ett ansvar att göra det som är 

bäst för dem. På sikt kan därmed ett samhälle skapas som med öppna armar använder elevers 

modersmål på ett positivt sätt. Idag finns teknik för undervisning via lärplattformar som 

eliminerar stora delar av behovet att fysiskt befinna sig på samma plats för att bedriva 

lektioner. De elever som är ensamma i skolan om sitt modersmål kan få den 

matematikundervisning som krävs genom distansundervisning. Därmed kan vi hjälpa att 

elever få ett ”helt” modersmål.  Med ”halvt” modersmål kan de kanske kommunicera om 

vardagliga saker men att alla andra delar saknas eller att de endast kan tala sitt modersmål 

men saknar förmåga att läsa och skriva. Om eleverna istället får ett ”helt” modersmål bygger 

vi upp generationer som kan känna tillhörighet istället för rotlöshet. När att kunna 

kommunicera fullt ut på något språk och heller känna tillhörighet fullt ut någonstans saknas 

riskerar detta enligt min mening leda till utanförskap. Eleverna bör få chans att bli den bästa 

versionen av sig själva och därmed vara till största möjliga samhällsnytta. 

7.4.  Avslutande reflektion 
Denna studies syfte är att undersöka hur lärare och andraspråkselever i årskurs 4-6 upplever 

matematikundervisningen när de använder sitt modersmål eller inte samt hur lärare och elever 

uppfattar språkets betydelse. I detta arbete har mycket intressant forskning ibland bara 

skummats igenom, i andra fall lästs mer noggrant. Mer läsning ger endast en insikt att endast 

ha skummat på ytan av det som finns att tillgå av forskning idag. (Setati Phakeng & 

Moschkovich (2013), Löwing & Kilborn (2010), Lindberg (2009), Riesbeck (2008) och 

Taflin (2007) för att nämna några vars alster som lästs men det finns mycket kvar att lära. I ett 

examensarbete blir det bara en ytterst liten del som får fokus men likväl går det att få ut 

mycket kunskap och lärande av det. Att få träffa duktiga pedagoger och ta del av deras syn 

och erfarenheter kring andraspråkselever och matematik och samtidigt få intervjua elever som 

visar sin sida av hur de ser på matematiken var inspirerande. Att höra hur språkutvecklande 

arbetssätt kan användas, hur det konkret kan gå till för att elever ska lyckas i matematik för att 

det jag hört i detta arbete är att relativt små medel kan skapa stora positiva förändringar. 

Därutöver finns lärdomar kring andraspråkselever och deras matematikinlärning som har 

likheter med matematikinlärning för elever med svenska som modersmål. Det går att se 

matematikspråket som ett annat språk och därmed använda samma strategier för att lära 

eleverna att använda det matematiska språket. 

8. Förslag till fortsatta studier 
Detta arbete har väckt nyfikenhet kring hur vi lär oss bäst. Hur kan lärare hjälpa sina elever att 

lyckas med sitt skolarbete och dessutom ta vara på deras skaparglädje och fantasi? Vilka 

mekanismer är det som gör att ett sätt att lära passar vissa elever och ett annat fungerar sämre? 

Eftersom matematik är ett språk som delvis kan uttryckas med siffror, ett språk som innefattar 

olika relationer beroende på den som använder språket. De språkliga uttrycken har en 

avgörande betydelse för hur elever kommunicerar matematik. Är nyckeln till att lyckas i 

matematik i skolan att kunna hitta strategier för att minnas? Eller är det motivation som gör 

att vissa lyckas? Hur stor del av inlärning är vår egen inre motivation och om den egen inre 

motivation går på sparlåga går det att väcka den? Om det går, hur väcks den inre motivationen 

enklast? Fungerar det likadant oavsett modersmål? Fungerar det olika för de elever som lär 

sig matematik med ett annat språk än sitt modersmål? 
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Bilaga 1 
 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar 
människor  
 

Projekttitel: Modersmålets vara eller inte vara i matematikundervisning 

Student/studenter: Tanja Hagman 

Handledare: Helena Roos    

Ja Tveksamt Nej 

 

1 

 

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 

innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 

förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 

personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 

studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 

elever)?  

 

x 

  

 

2 

 

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 

kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer 

inte att få full information om undersökningen och/eller 

möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?   

 

  

x 

 

3 

 

 

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna?  

  

  

x 

 

4 

 

 

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 

eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 

 

  

x 

 

5 

 

 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande 

eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

 

  

x 

 

6 

 

 

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i 

eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 

register)?  

 

Med känsliga personuppgifter avses, enligt 

Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 

sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 

filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening 

 

  

x 

 

7 

 

Avser du att behandla personuppgifter som avser 

lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå i 

en struktur (till exempel ett register)? 

  

  

x 

 

              Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23  
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Bilaga 2 

 
Intervjuer med elever och lärare för examensarbete 
 

Hej! 

 

Jag heter Tanja Hagman och är lärarstudent på grundlärarprogrammets sista termin vid 

Högskolan Dalarna. Inom ramen för mitt examensarbete genomför jag under hösten intervjuer 

med elever och lärare gällande andraspråkselevers upplevelser i ämnet matematik. 

 

Jag är intresserad av att inkludera elever i årskurs 5 på Er skola och undrar härmed om en 

sådan möjlighet finns. Dessutom skulle jag vilja intervjua lärare som undervisar i matematik i 

årskurs 4-6 samt även modersmålslärare. 

 

Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur andraspråkselever upplever matematik 

när de har eller inte har tillgång till sitt modersmål i olika grad. Undersökningen sker i form 

en lektion där eleverna får prova att använda sitt modersmål i olika utsträckning för att lösa 

problem i matematik som endast observeras med efterföljande intervjuer med dessa elever. 

Intervjuer kommer även att ske med lärare som undervisar i matematik och modersmålslärare. 

Samtalen behöver spelas in för att materialet ska bli lättare att hantera, men inspelningen 

kommer att raderas så snart examensarbetet är godkänt. 

 

Frågorna handlar om hur eleverna upplever olika sätt att lösa uppgifter i matematik när de ska 

lösa uppgifter enskilt med och utan översättningar av enstaka ord till modersmålet/ med eller 

utan modersmålshandledare. Undersökningen är anonym och deltagandet är frivilligt. 

Deltagandet i undersökningen kan när som helst avslutas utan närmare motivering. 

 

Förutom ålder och kön kommer inga övriga personuppgifter att samlas in eller förekomma 

i examensarbetet. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och varken elever, lärare 

eller skola kommer att gå att identifiera i det färdiga arbetet. Resultatet kommer att 

sammanställas och presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.  

 

Det skulle vara mycket värdefullt för mig i mitt arbete om Er skola kan vara med i studien. 

I så fall vill jag gärna komma i kontakt med undervisande lärare för att komma överens om 

dag och tid för genomförandet. Intervjuerna sköts helt av mig. Jag behöver dock hjälp med att 

informera och hämta in samtycke från elevernas vårdnadshavare, vilket görs genom ett brev 

författat av mig. 

 

När arbetet är färdigt och godkänt kommer jag gärna till skolan och berättar om resultaten. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Tanja Hagman, student   Helena Roos, handledare 

v13tanha@du.se  helena.roos@lnu.se 

070-2703213 

Fagersta 2016-09-12 

mailto:v13tanha@du.se
mailto:helena.roos@lnu.se
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Bilaga 3 

 
Intervju för examensarbete 
 

Du tillfrågas härmed om att delta i denna undersökning. 

 

Jag heter Tanja Hagman och är lärarstudent på grundlärarprogrammets sista termin vid 

Högskolan Dalarna. Under examensarbetet genomför jag under hösten intervjuer med lärare 

där syftet är att få kunskap om hur lärare upplever att det går att underlätta för 

andraspråkselever i ämnet matematik. Frågorna handlar om hur olika sätt att underlätta 

undervisningen i matematik fungerar för olika elever.  

 

Undersökningen är anonym och deltagandet är frivilligt. Du kan när som helst välja att 

avbryta Ditt deltagande utan närmare motivering. 

 

Inga personuppgifter kommer att samlas in eller förekomma i examensarbetet. Intervjuerna 

kommer att behandlas konfidentiellt och varken elever, lärare eller skola kommer att gå att 

identifiera i det färdiga arbetet. Samtalet behöver spelas in för att materialet ska bli lättare att 

hantera, men inspelningen kommer att raderas så snart examensarbetet är godkänt. Resultatet 

kommer att sammanställas och presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.  

 

Det skulle vara mycket värdefullt för mig i mitt arbete om Du kan vara med i studien. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

Tack på förhand! 

 

Tanja Hagman, student  Helena Roos, handledare 

v13tanha@du.se  helena.roos@lnu.se  

070-2703213 

Fagersta 2016-09-12 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner deltagande i undersökningen. 

 

Underskrift:_________________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande:___________________________________________________________ 

 

Mailadress/telefonnummer:_____________________________________________________ 
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Bilaga 4 

 

Intervju för examensarbete 
 

Du tillfrågas härmed om Ditt barns deltagande i denna undersökning. 
 

Jag heter Tanja Hagman och är lärarstudent på grundlärarprogrammets sista termin vid 

Högskolan Dalarna. Under hösten skriver jag ett examensarbete där jag intervjuar några 

elever på Ditt barns skola. 

 

Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur elever med annat modersmål än svenska 

upplever matematikundervisningen om de får eller inte får använda sitt modersmål i olika 

grad. Undersökningen består av att eleverna under en lektion får lösa matematikproblem där 

några uppgifter enbart diskuteras på svenska språket, vid andra uppgifter används 

översättningslistor, några uppgifter löses genom diskussion på deras modersmål. Därefter 

intervjuas eleverna om hur de upplevt att räkna matematik på dessa olika sätt. Intervjuerna 

sker i skolan och beräknas ta cirka 10-20 minuter. Det kommer inte att ställas några frågor 

som är personliga. Undersökningen är anonym och deltagandet är frivilligt. Samtalet behöver 

spelas in för att materialet ska bli lättare att hantera, men inspelningen kommer att raderas så 

snart examensarbetet är godkänt. 
 

Du eller Ditt barn kan när som helst välja att avbryta Ditt barns deltagande utan närmare 

motivering. 
 

Förutom ålder och kön kommer inga övriga personuppgifter att samlas in eller förekomma 

i examensarbetet. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och varken elever, lärare 

eller skola kommer att namnges i det färdiga arbetet. Resultatet kommer att sammanställas 

och presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.  

 

Det skulle vara mycket värdefullt för mig i mitt arbete om Ditt barn kan/vill vara med i 

studien. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Tack på förhand! 

 

Tanja Hagman, student  Helena Roos, handledare 

v13tanha@du.se  helena.roos@lnu.se  

070-2703213 

Fagersta 2016-09-12 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner att mitt barn deltar i studien. 

 

Barnets namn:_______________________________________________________________ 

 

Vårdnadshavares underskrift:___________________________________________________ 

 

Namnförtydligande:___________________________________________________________ 
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Bilaga 5 
 

Intervjufrågor lärare 
 
Fråga 1: 
Kan du beskriva en vanlig matematiklektion? 

 

Fråga 2: 
Kan du beskriva hur du planerar matematiklektioner och väljer textuppgifter till elever i 

ämnet matematik? 

 

Fråga 3: 
Vilken sorts material använder du på matematiklektionerna? Kan något av dessa material 

främja matematikinlärning för andraspråkselever? 

 

Fråga 4: 
Kan du se fördelar för andraspråkselever med hur du lägger upp lektionerna? I så fall vilka är 

dessa fördelar? 

 

Fråga 5: 
Kan du se nackdelar för andraspråkselever med hur du lägger upp lektionerna? I så fall vilka 

är dessa nackdelar? 

 

Fråga 6: 

Vilka utmaningar ser du att elever upplever i matematikundervisningen och hur möter du 

dessa utmaningar? 

 

Fråga 7: 
Hur ser elevers användande av modersmål och andraspråk ut på matematiklektionerna? 

 

Fråga 8: 
Skiljer sig textuppgifter som andraspråkselever får jämfört med de elever som har svenska 

som modersmål får? 

 

Fråga 9: 
Händer det att eleverna får använda ordlistor med översättningar av svenska ord?  

 

Fråga 10: 
Får elever diskutera hur man räknar och/eller samarbeta med en kamrat på svenska, eller att 

eleverna får diskutera med en kamrat på ditt modersmål, eller att eleverna får diskutera med 

en modersmålshandledare under matematiklektionen? 

Om svaret är ja, vilken effekt kan du se av dessa olika tillvägagångssätt? 

 

Fråga 11: 
Har du provat att ge eleverna matematikuppgifter på både svenska och sitt modersmål?  

Om svaret är ja, vilken effekt kan du se av det? 



 
41 

 

 

Fråga 12: 
Om eleverna har tillgång till sitt modersmål på lektionerna, hur uppfattar du deras 

matematikinlärning då? 

 

Fråga 13: 
Kan du se någon skillnad på hur väl elever med annat modersmål än svenska lyckas i 

matematikundervisningen om de inte har eller inte har tillgång till sitt modersmål på 

lektionerna?  

 

Fråga 14: 
Finns det något som du tycker är viktigt i matematikundervisning gällande andraspråkselever 

som vi inte redan tagit upp? 
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Bilaga 6 
 

Intervjufrågor elev 
 

Fråga 1: 
Kan du beskriva en vanlig matematiklektion? 

 

Fråga 2: 
Vad tycker du om ämnet matematik i skolan? (Vad är bra, vad är mindre bra, vad är sämst?) 

 

Fråga 3: 
Skulle du vilja att matematikundervisningen var annorlunda på något sätt och i så fall hur? 

 

Fråga 4: 
När du jobbar med matte och du får en ordlista med översättningar från svenska till ditt 

modersmål, använder du den då? (Blir det lättare, svårare eller ingen skillnad?) 

 

Fråga 5: 
Om du ska prata med en kompis på svenska om ett mattetal och hur man räknar ut det, hur gör 

ni då? (Blir det lättare, svårare eller ingen skillnad?) 

 

Fråga 6: 
Vad händer om du får diskutera på ditt modersmål med en kamrat under matematiklektionen? 

(Blir det lättare, svårare eller ingen skillnad?) 

 

Fråga 7: 
Vad händer om du får diskutera på ditt modersmål med en modersmålshandledare under 

matematiklektionen? (Blir det lättare, svårare eller ingen skillnad?) 

 

Fråga 8: 
Hur gammal är du? 

 

Fråga 9: 
Vilka språk kan du? (Vad använder du dina språk till? När använder du dem?) 


