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Sammanfattning  
I kunskapssamhället av idag finns matematiska och digitaliserade strukturer i stort sett överallt och 
inom alla områden och på grund av detta innehåller även de nationella slutproven för sfi olika slags 
tabeller, diagram och statistiska texter. Huvudsyftet med denna undersökning är att få kunskap om 
vilka utmaningar den sfi-studerande möter i dessa uppgifter samt vilka förkunskaper som krävs för 
att lösa densamma. Sfi-undervisningen är en kvalificerad språkutbildning och frågan är om den 
räcker till för att möta det utvidgade litteracitetsbegreppet. 
 
För att finna svaret på denna frågeställning görs en litteraturstudie som sedan kompletteras med en 
analys av det matematiska innehållet i de nationella slutproven för kurs C och D. Detta material 
jämförs sedan med framtagna styrdokument och kursplaner för sfi-undervisningen. 
 
I kursplanen för svenska för invandrare nämns matematiska kunskaper endast i kunskapskraven i 
form av att den studerande ska kunna hämta och förstå information i olika uppgifter av matematisk 
karaktär. Kursplaner för sfi och de nationella slutproven förutsätter att procentbegreppet redan är 
känt för den studerande vilket är ett problem för studerande utan matematiska förkunskaper. 
 
Det är ett problem för lågutbildade invandrare att sfi-utbildningen inte innehåller alla de kunskaper 
som behövs för att leva och verka i det svenska samhället. För de som är analfabeter finns läs- och 
skrivinlärning. För de som saknar matematiska förkunskaper finns ingenting. I Sverige är kunskapen 
att kunna läsa och skriva en självklar kunskap. Likaså är det självklart att vi kan viss matematik och 
att vi kan läsa olika matematiska strukturer. Denna kunskap är så självklar att den blir osynlig och vi 
glömmer att vi alla har lärt oss den kunskapen någonstans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sökord  
Nationella slutprov för sfi, statistik, matematik, svenska för invandrare. 
 

 



 3 

Innehållsförteckning  
 

Inledning ........................................................................................................... 5 

Syfte och frågeställningar ............................................................................. 6 

Teorier och tidigare forskning ...................................................................... 7 

Litteracitetsbegreppet ........................................................................................................................................... 7 
Matematiska texter ................................................................................................................................................ 8 
Procentbegreppet .................................................................................................................................................. 8 
Tabeller och diagram ............................................................................................................................................ 9 
Kulturellt okänd kontext ................................................................................................................................... 11 
Ord och meningsbyggnad ................................................................................................................................. 11 
Bilder ...................................................................................................................................................................... 12 
Matematik som ett eget ämne .......................................................................................................................... 12 
Sammanfattning .................................................................................................................................................. 13 

Metod ............................................................................................................... 14 

Resultat ............................................................................................................ 15 

Styrdokument för sfi .......................................................................................................................................... 15 
Nationella slutprov för sfi ................................................................................................................................. 16 
Exempel på matematiska strukturer i de nationella slutproven ............................................................... 18 

Stapeldiagram ........................................................................................................................... 18 

Cirkeldiagram ........................................................................................................................... 20 

Tabell med statistiskt material .................................................................................................... 23 

Tidtabell ................................................................................................................................... 24 

Scheman och strukturerad information ....................................................................................... 25 

Text innehållande statistiskt material .......................................................................................... 26 
Kulturellt okänd kontext ................................................................................................................................... 27 
Ord och meningsbyggnad ................................................................................................................................. 27 
Bilder ...................................................................................................................................................................... 28 
Sammanfattande resultat ................................................................................................................................... 28 

Diskussion ..................................................................................................... 29 

Metoddiskussion ................................................................................................................................................. 29 
Resultatdiskussion ............................................................................................................................................... 29 
Avslutande reflektion och slutsats .................................................................................................................. 31 

Referenser ...................................................................................................... 32 

 



 4 

FIGURFÖRTECKNING 
Figur 1: Uppgift 4, del A i Nationellt Sfi-prov 25, kurs D, Skolverket 2009  19 
Figur 2: Ett diagram, kurs C. Exempel på uppgifter ur slutprovet (Sfi), delprov LÄSA 20 
Figur 3: Cirkeldiagram 1. Uppgift 5 Statistik, Nationellt prov Sfi: 18, kurs D, del A,   21 
             Skolverket 2005 
Figur 4: Cirkeldiagram 2 motsvarande uppgift 9, Nationellt slutprov sfi, kurs D, 2010 (Prov 26) 22 
Figur 5: Cirkeldiagram 3 motsvarande uppgift 4, Nationellt slutprov 3, 2013  22 
 
TABELLFÖRTECKNING 
Tabell 1: Förekomsten av matematiska strukturer i nationella slutprovet för sfi D-nivå 17 
Tabell 2: Förekomsten av matematiska strukturer i nationella slutprovet för sfi C-nivå 18 
Tabell 3: Ur Nationellt prov sfi: 22, kurs D – Del A    23 
Tabell 4. Ur Nationellt slutprov sfi: 21, kurs D – del C    24 
Tabell 5: Ur Nationellt prov sfi: 22, kurs D – del C     25 
Tabell 6: Jämförelse mellan tre statistiska texter med LIX-analys   27 
Tabell 7: Förekomsten av procentbegreppet i det nationella slutprovet för kurs C  28 



 5 

Inledning  
I Sverige behöver alla som invandrar hit tillägna sig det svenska språket och en förståelse för den 
svenska kulturen för att på bästa sätt kunna verka i det svenska samhället och delta i den samhälleliga 
debatten. Enligt Utbildningsdepartementet  (2003, 74) behövs kunskaper motsvarande avslutad sfi-
kurs D för ett aktivt deltagande i arbete och samhällsliv och avklarad sfi-kurs D efterfrågas även 
oftast för vidare studier av svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning. Alla 
personer som saknar grundläggande kunskaper i svenska språket har rätt att delta i sfi-undervisning. 
 
Sfi-utbildningen ska leda till ett funktionellt andraspråk som fungerar i kommunikation med andra 
och som är tillräckligt omfångsrikt för ett aktivt, språkligt, deltagande i vardags-, samhälls- och 
arbetsliv (Skolverket 2012, 7-9). Utbildningen är uppdelad i fyra kurser, A-D, vilka är uppdelade på 
tre olika studievägar där två av kurserna ingår i varje studieväg. De olika studievägarna riktar sig till 
studerande med olika bakgrund. Studieväg 1 innehåller kurs A och B och riktar sig till studerande 
med kort eller ingen skolbakgrund. Studieväg 2 består av kurs B och C och kan vara en 
fortsättningskurs för i studerande från studieväg 1 medan litterata studerande kan gå in här som 
nybörjare. Studieväg 3 består av kurs C och D och vänder sig till studerande med studievana och 
längre skolbakgrund. Intentionen är dock att alla studerande ska ges möjlighet att studera till och 
med kurs D vilken är samma för alla oavsett ursprunglig studieväg. 
 
Som ett stöd i bedömning och betygsättning av kurs B, C och D används nationella slutprov vilka är 
obligatoriska. Provet omfattar fyra delprov som prövar läsförståelse, hörförståelse, skriftlig 
produktion och muntlig produktion/interaktion. ”De nationella slutprovens huvudsakliga syfte är att 
stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning”, skriver Skolverket (2013, 4). Delprovet 
för läsförståelse innehåller flera olika typer av statistik i form av texter, tabeller, stapeldiagram och 
cirkeldiagram.  
 
Sfi är en kvalificerad språkutbildning1 där inte matematik som ämne ingår i kursplanen. Alla som 
kommer till Sverige har dock inte tillräckliga matematiska kunskaper för att avläsa, förstå och tolka 
olika typer av tabeller och diagram. Sfi-deltagarens förkunskaper och utbildningsbakgrund varierar 
stort och många som invandrar till Sverige har endast gått några få år i skola i sitt hemland. Några har 
inte någon skolgång alls. Enligt Skolverket hade 22 % av deltagarna i sfi år 2012 högst 6 års 
utbildning, av dessa är en högre andel kvinnor (Skolverkets statistik 2013, 2).  

 
Skolverket (2013) har tillsammans med Stockholms Universitet i Rapport och uppföljning av 
nationella slutprov utvärderat de nationella slutproven i utbildningen i svenska för invandrare för 
åren 2009-2012 och konstaterar att delprovet läsa är det delprov där utbildningsbakgrund är den 
variabel som mest påverkar resultat och lösningsfrekvens. Det visar sig också i deras analys att 
testtagarens utbildningsbakgrund påverkar resultatet mer i C-provet än i B-provet och att 
skillnaderna är ännu större i D-provet.  
 
I intervjuer har lärare inom sfi tillåtits kommentera uppgifter i delprovet läsa där en av de 
uppgiftstyper som kommenterats är uppgifter som handlar om diagram. Vissa lärare ansåg att 
uppgifter av denna karaktär tillhör matematik och därför inte är relevanta i det nationella slutprovet. 
Lärare tyckte också att denna typ av uppgifter är för svåra för vissa testtagare. Även i Skolverket 
(2006) intervjuas lärare angående de nationella slutproven. Där anser samtliga lärare att det nationella 
slutprovet missgynnar studerande om är lågutbildade, speciellt i uppgifter som behandlar statistik, 
diagram och tabeller men även i uppgifter som kräver omvärldskunskap. Åsikter fanns också om att 

                                                 
1 http://www.skolverket.se/skolformer/vuxenutbildning/utbildning-i-svenska-for-invandrare 
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kontexten i vissa uppgifter i de nationella slutproven är för abstrakt för denna grupp (Skolverket 
2006, 38). Skolverket hänvisar dock till att den studerande enligt betygskriterier ska kunna hämta 
information från tabeller och diagram och att uppgiften är konstruerad så att testtagaren inte behöver 
göra uträkningar. I uppgiften ska testtagaren endast hämta information och/eller jämföra densamma 
(Skolverket 2013, 25).  
 
I det svenska kunskapssamhället ökar alltjämt kraven på läs- och skrivförmåga och vad som räknas in 
i denna kunskap. Som arbetstagare behövs kunskaper som att kunna läsa och skriva instruktioner 
och meddelanden och värdera och diskutera olika slags information som rör arbetsplatsen. Mycket 
arbete och kommunikation sker via dator. Olika texter och information kan bestå både av text och av 
siffermaterial. Som konsument krävs speciella läskunskaper för att t.ex. läsa bruksanvisningar och 
använda kartor och tidtabeller (Myndigheten för skolutveckling 2003, 8). Överallt i det svenska 
samhället förekommer strukturer, mönster, former och samband, i stort sett inom alla verksamheter, 
som alla i botten bygger på matematik (Mouwitz 2004, 18-20) vilket även stöder förekomsten av 
statistiskt material i de nationella slutproven. 
 
Myndigheten för skolutveckling (2003, 12) anger bland annat diagram och tabeller som matematikens 
olika ”texttyper” och jag vill undersöka vilka matematiska förkunskaper som krävs för att till fullo 
kunna tolka och jämföra information i texter av denna typ. 
 

Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att skapa kunskap om vilka matematiska utmaningar sfi-studerande möter 
i de delar av det nationella slutprovet som innehåller tabeller, diagram och statistik och hur dessa 
uppgifter kan påverkas av kontexten. Genom analys av uppgifter med matematiskt innehåll och 
texttyper av matematisk karaktär i de nationella slutproven för sfi, på C och D-nivå, ska det 
matematiska innehållet lyftas fram för att synliggöra vilka matematiska kunskaper som dessa 
uppgifter kräver. Studiens övergripande syfte är att diskutera om hur dessa matematiska utmaningar 
påverkar studerande med låg utbildningsbakgrund och om huruvida vissa kunskapsmål i matematik 
bör vara specificerade i kursplanen för utbildning i svenska för invandrare för att möta samhällets 
ökande kunskapskrav inom matematikområdet. 
 
Frågeställningar: 

 Hur beskrivs behovet av matematikkunskaper i styrdokument för sfi? 

 Vilka matematiska strukturer förekommer i uppgifter i det nationella slutprovet för sfi, nivå C 
och D? 

 Finns indikationer på att det matematiska innehållet i de nationella slutproven för sfi har fått 
större utrymme? 

 Finns indikationer på att det matematiska innehållet ökar i svårighetsgrad? 
 
De fyra frågeställningarna besvaras genom en empirisk studie av styrdokumenten och en analys av de 
nationella slutproven. De nationella slutproven för sfi är sekretessbelagda i 6 år efter utgivande och 
autentiska uppgifter får därför inte visas ur de senaste proven. Presenterat material är därför delvis av 
motsvarande karaktär.  
 
Med matematiska strukturer menar jag diagram, tabeller och scheman som bygger på strukturen för 
ett rätvinkligt koordinatsystem. I detta begrepp innefattar jag även den statistiska texten. 
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Teorier och tidigare forskning   
I detta avsnitt presenteras en aktuell definition av läs- och skrivförmåga och vad det innebär att ha en 
funktionell läs-, skriv- och matematisk förmåga samt några av de utmaningar som en 
andraspråksinlärare kan mötas av i texter av olika slag.  
 
Denna teori och forskningsdel kommer att fokuseras på följande huvudfrågor: 

 Vilka krav på matematiska kunskaper ställs det i det svenska samhället? 

 Vilka matematiska kunskaper behövs för att avläsa tabeller och diagram? 

 På vilket sätt försvåras uppgifter med matematiskt innehåll av en kulturellt okänd kontext? 

 På vilket sätt försvåras uppgifter med matematiskt innehåll av texttyp, meningsbyggnad och 
olika för den studerande obekanta ord? 

 
Dessa frågor sammanfattas i slutet av detta avsnitt. 
 
 

Litteracitetsbegreppet 
Myndigheten för skolutveckling hänvisar till Skolverket/OECD när de definierar läs- och 
skrivförmåga som något mer än att bara kunna läsa och skriva. 
 

Läs- och skrivförmåga är mer än läs- och skrivkunnighet. Definitionen av läs- och skrivförmåga i vidaste 
mening, eller "literacy", som närmast motsvarande engelska term lyder, avser  
 
"Förmågan att använda tryckt eller handskriven text:  

- för att fungera i samhället och fylla kraven i olika vardagssituationer  

- för att kunna tillgodose sina behov och personliga mål  

- för att förkovra sig och utvecklas i enlighet med sina personliga förutsättningar” 
(Myndigheten för skolutveckling, 2003 s. 9 kursivering i original) 

 
Franker (2004, 678-680) beskriver begreppet literacy som ett omfattande begrepp som förutom 
kunskapen att läsa och skriva även innehåller såväl aspekter på muntligt formellt språk som 
grundläggande färdigheter i matematik och kravet på att kunna använda alla dessa kunskaper 
praktiskt. Hyltenstam el al. (2012, 453) förklarar att olika nivåer av olika färdigheter krävs beror på 
vilket samhälle man befinner sig i och det är därför fullt möjligt att anses som litterat i ett samhälle 
men inte i ett annat.  
 
Myndigheten för skolutveckling (2003, 8) hänvisar till att kraven på vad som måste behärskas för att 
fullt ut kunna leva i det svenska samhället har ökat. Kunskapen om hur en uttagsblankett på banken 
fylls i är inte längre användbar. Istället krävs nu att man kan använda sig av dator och Internet. 
Franker (2004, 675-676) menar att förmågan att kunna läsa och skriva tillsammans med många andra 
kunskapskrav som är starkt förknippade med denna kunskap tas för given i Sverige liksom i många 
andra västländer. Det förväntas att alla vuxna människor kan t ex läsa av en busstabell, hitta 
lönesumman på sitt lönebesked och beräkna räntan på ett lån. Hon menar att dessa aktiviteter blir 
svåra eller kanske helt omöjliga att utföra för de flyktingar och invandrare som inte har fått möjlighet 
att förvärva grundläggande läs-, skriv- och räknefärdigheter. 
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Matematiska texter 
Myndigheten för skolutveckling (2003, 12-17) anger kartor, diagram, tabeller och ritningar som 
matematikens olika ”texttyper”. De förklarar att synen på text och språk måste vidgas och innefatta 
fler budskap än bara det skrivna ordet och det verbala språket i ett samhälle med snabba och kraftiga 
förändringar samt att medier som tv, datorer och Internet spelar en stor roll i detta vidgade text- och 
språkbegrepp. 
 
Gran (1998, 20) skriver att kunskapen att hantera symboler, t.ex. siffror, funktionstecken, 
geometriska figurer och beteckningar behövs i texter av olika slag, både i ”vanliga” texter och i 
matematiska texter och påpekar att dessa inte ser lika ut i alla kulturer. En annan svårighet är att de 
matematiska symbolerna inte kan kopplas till någonting konkret då matematikens värld är ”osynlig” 
skriver Mouwitz (3004, 37). Olika matematikområden, t.ex. statistik, har även vissa specifika ord och 
uttryck som inte går att ersätta och dessa behöver behärskas vid kommunikation förklara Malmer & 
Adler (1996, 37).  
 
Rönnberg och Rönnberg (2001, 36-37) förklarar att språket inom matematiska texter, t.ex. statistiska 
texter, avviker ifrån vardaglig kommunikation på flera punkter. De beskriver det matematiska språket 
som komprimerat och mer exakt och att det därför ofta saknar omskrivningar och annan 
överskottsinformation som skulle kunna ge ledtrådar till betydelsen av ord som är okända för läsaren. 
Informationen presenteras ofta i en given ordning som inte kan ändras och alla elementen behöver 
förstås för att budskapet ska bli synligt. Matematikspråket innehåller förutom matematiska begrepp 
även siffror och symboler, påpekar de. De menar att detta kan leda till att en andraspråksinlärare 
missar textens underförstådda betydelse. Andra svårigheter i en matematisk text kan vara ovanliga 
ord och uttryck och missledande information förklarar Myndigheten för skolutveckling (2008, 5). 
 
Mouwitz (2004) beskriver det matematiska språkets många likheter med andra typer av språk. Han 
menar att det matematiska språkets egna symbolspråk kan delas upp i de matematiska tecknens olika 
begrepp på samma sätt som en text kan delas upp i olika fonem i vanligt skriftspråk. Det matematiska 
språket har även precis som andra språk en grammatik, dvs. regler för hur symboler och tecken får 
användas. Det matematiska språket är internationellt men kan precis som andra språk innehålla olika 
”dialekter” som kan försvåra förståelsen för en användare. Detta innebär också att problem som 
finns i uppgifter av matematisk karaktär kan vara både av språklig natur och av begreppslig art 
skriver Mouwitz (2004, 34-36). Samtidigt som det matematiska språket kan vara väldigt transparant 
och precist för dem som behärskar det kan det vara helt obegripligt och socialt utestängande för den 
som inte förstår sig på det menar Mouwitz (2004, 47). Detta medför att vissa direkta ämnesrelaterade 
ord behöver behärskas för att kunna tillgodogöra sig texter inom aktuellt område förklarar Enström 
(2004, 173-174). 
 

Procentbegreppet 
För att som medborgare kunna tolka information som ges via TV och tidningar måste en bra 
förtrogenhet med procentbegreppets innebörd finnas, menar Löwing (1991). Det som diskuteras 
mindre är hur begreppsförståelsen byggs upp ifrån de studerandes förförståelse och erfarenheter i 
förhållande till procentbegreppets betydelse i olika vardagssituationer. Studier av studerandes 
uppfattningar av procent som uttryck för förhållanden och jämförelser visar att många saknar den 
förståelse av procentbegreppet som krävs i dagens samhälle, skriver Löwing (1991, 63-69). 
 
Begreppet procent förekommer inom många viktiga områden vilket gör procentområdet till 
nödvändig kunskap i samhället. Procent kan ange del av en helhet, det kan användas vid olika 
jämförelser och det kan uttrycka en förändring (Malmer & Adler 1996, 109). 



 9 

 
Unenge et al. (1994, 141-142) förklarar att procenträkning tillhör området taluppfattning och att 
grunderna till att räkna med procent finns i räkning av bråk, delar av något helt och i decimaltalen. 
Ofta har eleven stött på ordet procent i något sammanhang och kan ha en uppfattning om vad 
begreppet innebär, skriver Unenge et al., och påpekar att denna uppfattning ibland inte är korrekt 
och att eleven då måste få hjälp att korrigera sin uppfattning och förbättra sin förståelse. 
 

Tabeller och diagram 
Tabeller och diagram används frekvent i media och är, som Backman (2008, 97) beskriver dem, enkla 
sätt att åskådliggöra stora mängder information på och att konkretisera annars kanske 
svåröverskådliga data. Ett diagram kan ses som en visuell bild av en tabell och anses ofta ge en större 
överblick över aktuella data, skriver han. Tidigare forskning om hur elever förstår diagram är dock 
motsägelsefull. Enligt Åberg-Bengtsson (1996, 193-203) hävdar vissa forskare att barn redan i 9-
årsåldern kan förstå några av de enklaste diagrammen samtidigt som ett flertal studier visar att det 
inte behöver vara oproblematiskt att tolka information i diagram. Diagrammets framställningssätt 
bygger på principer som ska vara lätta att intuitivt förstå men det innehåller samtidigt en mängd 
konventioner och abstrakta symboler som kan vara svårare för den oinvigde att förstå än man först 
kan tro, menar hon. Åberg-Bengtsson beskriver den grafiska framställningen av numeriska data som 
ett eget språk som förenar bildmässig och symbolisk representation och skriver att detta är ett språk 
som likt andra språk måste läras in. Även om många elever snabbt lär sig att göra avläsningar är 
steget till verklig förståelse av diagrammets innebörd betydligt större. För att rätt uppfatta tabeller 
och diagram måste läsaren inneha en mängd kunskaper och färdigheter som t.ex. att kunna tolka 
symboler, känna till konventioner samt förstå proportionalitet och andra matematiska begrepp, 
menar hon. 
 
Åberg-Bengtsson (1996, 196-199) anger flera svårigheter som kan förekomma vid avläsning och 
tolkning av diagram: 
 

 Om alla ord och begrepp i anslutning till diagrammet inte är kända kan den grafiska 
framställningen misstolkas på olika sätt genom bristande förståelse eller felaktiga 
associationer. 

 Symboler kan misstolkas på olika sätt, t ex efter vad de liknar. 

 Problem kan förekomma med olika matematikbegrepp t ex skillnader mellan relativa och 
absoluta tal, procent och procentuell ökning och skillnaden liknande den mellan ”tusental” 
och ”per tusen”. 

 Trots rätt avläsning av ett diagram kan felaktiga slutsatser dras t ex beroende av förkunskaper 
och utvecklingsnivå. 

 
Kursplan för matematik i grundskolan (2011) innehåller mål för statistisk kommunikation för att 
avläsa, förstå och tolka olika former av statistik. I Nämnaren Tema Matematik (1996, 179-180) 
diskuteras hur elever utvecklar förmåga att förstå och analysera statistisk information. De anser att 
denna kunskap fås genom att elever själva genomföra och redovisa statistiska undersökningar. Egna 
undersökningar ökar dessutom förutsättningen för att lära sig att kritiskt analysera statistiska 
uppgifter då eleven själv får erfara hur till exempel felmätningar och olika urval kan påverka 
resultatet. Använt material knyts lämpligtvis till aktuella händelser eller annan för eleven känd 
kontext. Undersökningar kan även genomföras utifrån elevens egna frågor och idéer, menar de.  
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Tabeller 

Denscombe (2009, 352) anger tabeller som flexibla och att de kan presentera stor mängd numeriska 
data på ett visuellt tilltalande sätt. Hur komplex tabellen kan vara bestäms bl.a. av tilltänkt läsare, 
skriver han. I konstruktionen av en tabell eller ett diagram är det viktigt att inte lyfta in för många 
detaljer. Om alltför mycket data redovisas i en tabell blir det näst intill omöjligt för läsaren att tolka 
innebörden framhåller Denscombe. Avläsning av en tabell som innehåller många rader eller 
kolumner kan underlättas genom att tillföra blanka rader då det annars är lätt hänt att ögat hoppar till 
fel rad eller kolumn menar Denscombe. 
 

Stapeldiagram 

Stapeldiagrammet anses som förhållandevis lätt att förstå sig på och är därför den diagramtyp som 
brukar introduceras först i undervisning (Åberg-Bengtsson 1999, 32). Denscombe (2009, 353) 
påpekar att detta är under förutsättning att stapeldiagrammet inte innehåller för många kategorier. 
Fler än tio kategorier bör undvikas eftersom diagrammet annars tenderar att bli både otydligt och 
svårläst, menar han. Åberg-Bengtsson (1996, 194-195) gör gällande att det för övrigt ter det sig 
förhållandevis naturligt att en högre stapel visar en större kvantitet av något men för att läsa ut 
information ur ett stapeldiagram räcker det sedan inte med att kunna läsa av och göra jämförelser 
mellan kvantiteter utan det krävs även att man kan tolka informationen på ett korrekt sätt, påpekar 
hon.  
 
Åberg-Bengtsson (1996, 200-201) beskriver att stapeldiagram är byggda på principen av ett 
rätvinkligt koordinatsystem. I ett koordinatsystem måste två dimensioner beaktas i och med att två 
koordinater ska utläsas rätvinkligt mot de båda axlarna, förklarar hon. Denna begreppsligt inte helt 
enkla konstruktion kan skapa olika svårigheter vid avläsning om läsaren inte inser att en punkt kan 
preciseras genom angivandet av dessa två koordinater. Felaktig avläsning kan ske direkt invid axlarna 
eller så tas bara en dimension i beaktande. Åberg-Bengtsson menar att det också är möjligt att både 
förstå innebörden av en stapels höjd och principen för koordinater utan att för den skull kunna 
integrera dessa båda färdigheter för att göra avläsningar och tolkningar. 
 
Cirkeldiagram 
Åberg-Bengtsson (1999, 32) skriver att cirkeldiagrammet tillsammans med linjediagrammet ofta anses 
som mer avancerade representationer än stapeldiagrammet då det ses som lättare att bedöma längder 
än vinklar, sektorer eller cirkelbågar (Åberg-Bengtsson 1996, 201-202). Inser man dessutom inte att 
ett cirkeldiagram visar på relationer och inte på absoluta värden kan det vara svårt att tolka ett 
cirkeldiagram förklaras i Nämnaren Tema Matematik (1996, 180). 
 
Denscombe (2009, 358) beskriver att man kan lyftas ut ett segment ur cirkeldiagrammet om man vill 
lägga tyngpunkten på ett visst speciellt segment.. Då samtliga segment lyfts ut ur cirkeln kallas detta 
sprängda cirkeldiagram. Backman (2008, 104) anger att ett annat sätt att ge segmenten uppmärksamhet 
är att luta ner cirkeln och på detta sätt försöka ge bilden ett fiktivt djup, så kallade tredimensionella 
diagram. Denna presentation kan göra diagrammet i det närmaste oläsligt eller helt förvillande och 
bör undvikas anser han.  
 
Antalet sektorer i ett cirkeldiagram bör ur läslighetsaspekt inte vara mer än fem till sex till antalet och 
sektorerna bör ordnas från största till minsta med början ”klockan 12” (Backman 2008, 104).  
Denscombe (2009, 358) menar att något segment helst inte heller bör ha en mindre del än två 
procent av cirkeln och att det är även en fördel om proportionerna skrivs ut i siffror, helst direkt i 
själva segmentet.  
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Kulturellt okänd kontext 
Franker (2004, 678-680) menar att kunskap om språkljud och språkstrukturer för det språk som en 
text är skriven på behövs för att läsa texten men att det även behövs kunskap om den visuella 
informationen som texten förmedlar vilken bestäms av det sociala och kulturella sammanhanget. För 
att sedan förstå innehållet i en text krävs att en koppling skapas mellan det som läses och de 
förkunskaper och omvärldskunskaper som läsaren besitter. För att vara kulturellt litterat krävs även 
att man är införstådd i den inbäddade och underförstådda kunskap som finns i olika sociala och 
språkliga sammanhang i ett samhälle, skriver hon.  
 
Mouwitz (2004, 36) gör gällande att alla matematiska texter är tvåspråkiga då de dels består av ett 
modersmål, t.ex. svenska, inklusive detta språks kulturella inslag och dels innehåller det matematiska 
språket med sin speciella uppbyggnad, sina specifika ord och symboler.  
 

Ord och meningsbyggnad 
Myndigheten för skolutveckling (2008, 5) anger flera företeelser som kan vara svåra i en text för en  
andraspråksinlärare. Svårt kan vara flertydiga ord, komplicerad meningsbyggnad, inskjutna bisatser, 
partikelverb, verb i passiv form och komprimerad text, som i t.ex. matematiska texter och statistiska 
faktatexter. De förklarar att okända ord och uttryck påverkar förståelsen av texten. Det behöver inte 
vara de mest lågfrekventa orden som vållar andraspråksstuderande de största problemen. Problem 
kan istället uppstå vid en mellansvår grupp av ord, ord som förväntas vara kända, skriver de. 
Exempel på sådana ord kan vara ersätta, redovisa, uttrycka och fastställa (Myndigheten för skolutveckling 
2008, 29). Enström (2004, 174) beskriver hur både läsförståelse och läshastighet ökar när texten 
innehåller bekanta ord där betydelsen av dem inte behöver gissas. 
 
Magne (1998, 161) räknar upp olika relationsord som räknas till matematikens ord. Dessa kan vara 
svåra att förstå t.ex. näst sist, näst störst, mellerst, den andra från höger t.ex. genom att det lilla ordet ”näst” 
lätt missas. Det är även lätt att blanda ihop olika storleksrelationer t.ex. störst, mest, flest, färre, vidare, 
bredare, längre. Prepositioner kan vara problematiska som på, över, under, efter, bredvid, före, mellan. 
Malmer (1984, 28) skriver att flera av dessa ord ofta blandas ihop även bland vuxna i språkliga 
sammanhang t.ex. mellan orden fler och mer och mellan orden färre och mindre. Detta medför då en 
sammanblandning mellan antal, storlek och kvantitet. 
 
Riesbeck (2008, 33) anger olika grupper av ord som har matematisk anknytning men som samtidigt 
finns naturligt i det vanliga vardagsspråket, exempelvis ord som handlar om läge och riktning, form, 
storlek och olika jämförelser. Hur dessa ord används i en konversation beror på om aktiviteten är av 
matematisk eller vardaglig art. Myndigheten för skolutveckling (2008) beskriver att vissa ord inom 
matematiken har en specifik betydelse som inte går att ersätta med andra mer vardagliga ord. Det 
finns även ord som har en vardaglig betydelse och samtidigt en helt annan betydelse inom 
matematiken. Detta kan bli väldigt förvirrande om man bara känner till ordets vardagliga betydelse. 
Exempel på sådana ord är: rymmer, skillnad, volym, axel, udda, värde, term och rot. Det är viktigt att 
andraspråksinläraren får möjlighet att lära sig även ordens matematiska betydelse, för att sedan kunna 
läsa en text av matematiskt karaktär, anser de. Som Enström (2004, 74) påpekar kan det vara möjligt 
för en person att läsa texter inom en viss genre utan problem medan samma person kan ha 
uppenbara svårigheter att läsa en annan genre där personen saknar det specifika ordförrådet för detta 
område. Hon menar därför att ett ord måste höras i många olika sammanhang för att lära sig ordets 
spektra (Enström 2010, 24).  
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Bilder 
En bild skiljer sig från talat och skrivet språk genom att det i bilden kan skapas en tredimensionell 
illusion av rum och djup skriver Myndigheten för skolutveckling (2003, 21) i sin rapport ”Att läsa 
och skriva”. De menar att ett typiskt drag för bilden är att den kan läsas i de flesta kulturer och att 
samma bilder i princip kan användas för att distribuera samma budskap i olika länder och kulturer. 
Franker (2004, 681-683) däremot beskriver bilden som ett kodat meddelande som både har en social 
och en kulturell kontext. Enligt Franker kan en bild tolkas på många olika sätt där några av de 
möjliga tolkningarna vare sig är avsedda eller förväntade. Den tvådimensionella bilden representerar 
endast en tredimensionell verklighet för den som har förmågan att avläsa och tolka de 
bildkonventioner som bildproducenten utgått ifrån, menar hon. Den västerländska konventionen för 
bildtolkning som bygger på centralperspektivet och att en naturtrogen bild är lättare att förstå är en 
kulturell överenskommelse som måste läras in. Franker skriver att vad som har ansetts som lättolkat 
bildmaterial flertalet gånger har misstolkats i samband med biståndsarbete och 
alfabetiseringsundervisning. Det är inte ovanligt att bilder misstolkas eller att en bildserie inte 
uppfattas som ett sammanhängande händelseförlopp, utan att varje enskild bild uppfattas som 
fristående från de andra, menar hon. 
 

Matematik som ett eget ämne 
Grundkunskaper i matematik ger människor möjligheten att aktivt delta i samhället och samhällets 
beslutsprocesser står det i Kursplan för matematik i grundskolan (2011). Därför undervisas elever i 
den svenska grundskolan i matematiska baskunskaper som att räkna, men även viktiga centrala 
begrepp såsom längd, vikt, area, volym och procent som alla också behöver känna till. I kursplanen  
görs även gällande att i princip alla matematikkunskaper kräver även en god uppfattning av talen, 
deras storlek och inbördes relationer. 
 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 anger att syftet med 
matematikundervisning bland annat är att eleverna ska utveckla kunskaper om matematikens 
användning i vardagen. Läroplanen sammanfattar vad eleverna behöver kunna:  
 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att  
• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,  
• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,  
• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,  
• föra och följa matematiska resonemang, och  
• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 
frågeställningar, beräkningar och slutsatser.  

(Läroplan för grundskolan 2011, s. 63) 
 

 
Mouwitz (2004, 6-27) förklarar att det finns matematiska och digitaliserade strukturer i stort sett 
överallt och inom alla områden i kunskapssamhället av idag. Matematik finns bakom all den teknik 
som vi använder även om den inte är direkt synlig för oss. Viss matematisk kunskap blir även oerhört 
viktig för demokratin då vi måste ha vissa kunskaper i matematik för att kunna ta till oss, hantera och 
påverka vår samhällssituation, t.ex. kunskaper i statistik och kunskaper om hur samband och förlopp 
inom privat- och nationalekonomi kan illustreras med matematiska representationer, skriver han. 
 
Mouwitz (2004, 28) menar att det inte räcker med att bara kunna de fyra räknesätten för att vara en 
fullvärdig medborgare, och inte endast en konsument,. Betydligt större kunskaper behövs för att 
kunna analysera och diskutera verksamheter med matematiskt innehåll. Han påpekar att matematik 



 13 

inte bara är konsten att manipulera tal och symboler utan även förmågan att kunna fälla goda 
omdömen och därmed hantera och kunna påverka sitt liv. ”Matematik används också i allt högre 
grad för att ”formatera” samhället; matematiska strukturer blir en del av det samhälleliga faktum som 
omger oss.” (Mouwitz, 2004, s. 28).  
 
Mouwitz (2004, 38) hänvisar även till att mycket av den kunskap vi har är så kallad 
förtrogenhetskunskap vilken är en kunskap som vi har tagit till oss genom träning och som inte så 
lätt kan beskrivas med ord. En stor del av kunnandet inom matematiken är av denna typ av kunskap, 
skriver han. Det räcker alltså inte med att bara förstå matematikens regler och symbolspråk. För att 
aktivt kunna diskutera matematiska fenomen behövs även en förtroendekunskap inom matematik, 
menar Mouwitz. 
 

Sammanfattning 
 
Vilka krav på matematiska kunskaper ställs det i det svenska samhället? 
Människor behöver kunna en viss mängd matematik för att klara sig i samhället. I kunskapssamhället 
av idag finns matematiska och digitaliserade strukturer i stort sett överallt och inom alla områden. 
Kunskaper i matematik är viktig för demokratin då vi måste ha vissa kunskaper för att kunna hantera 
och påverka vår samhällssituation till exempel kunskaper i statistik och kunskaper om hur samband 
och förlopp inom privat- och nationalekonomi kan illustreras med matematiska representationer. 
Det krävs även att man kan använda sig av dator och Internet och att alla vuxna människor kan t ex 
läsa av en busstabell, hitta lönesumman på sitt lönebesked och beräkna räntan på ett lån. 
 
Vilka matematiska kunskaper behövs för att avläsa tabeller och diagram? 
Tabeller och diagram bygger på matematik och anses som enkla och överskådliga sätt att presentera 
data på. Detta betyder dock inte att de är läsbara för alla. Grafisk representation av data är en 
representationsform som måste läras in vilket bäst görs genom att själv göra egna undersökningar 
och redovisa data på olika sätt. Detta förutsätter olika typer av matematiska förkunskaper där i 
princip alla matematikkunskaper kräver en god bild av tal, deras storlek och inbördes relationer. För 
att sedan rätt uppfatta och tolka diagram måste den studerande inneha en mängd kunskaper och 
färdigheter som t.ex. att kunna tolka symboler, känna till konventioner, samt förstå proportionalitet 
och andra matematiska begrepp. Tabeller och stapeldiagram bygger på principen av ett rätvinkligt 
koordinatsystem där två koordinater ska avläsas rätvinkligt mot varandra med utgångspunkt från de 
två axlarna. Denna konstruktion kan skapa svårigheter om läsaren inte fått lära sig att precisera en 
punkt genom angivandet av dess två koordinater. För avläsning och tolkning av ett cirkeldiagram är 
det av stor vikt att procentbegreppet är känt för läsaren. 
 
På vilket sätt försvåras uppgifter med matematiskt innehåll av en kulturellt okänd 
kontext? 

För att skapa sig en förståelse av en text krävs att orden i den aktuella texten kan kopplas till en 
förkunskap hos läsaren, dvs. läsaren kan skapa sig en inre bild av det den läser. Om texten beskriver 
något som läsaren inte varit med om eller känner till blir texten alltså svårare att relatera till. Det kan 
också vara så att läsaren har andra typer av förkunskaper som gör att förståelsen av texten blir en 
annan än vad som var tanken med den. För att skapa sig en förståelse av en matematiskt text krävs 
därför att läsaren är bekant med de matematiska begrepp som ingår i texten.  
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På vilket sätt försvåras uppgifter med matematiskt innehåll av texttyp, meningsbyggnad 
och för den studerande obekanta ord? 
Generellt är komplicerad meningsbyggnad, inskjutna bisatser, partikelverb, verb i passiv form svårt 
för andraspråksstuderande. Okända ord och uttryck kan påverka förståelsen av hela texten. Den 
matematiska texten utmärker sig genom att den är mer komprimerad än vanlig text och innehåller 
därför färre ord som kan vara till ledning för förståelsen. Inom matematiken finns även många 
specifika begrepp som måste behärskas. Många vardagliga ord har både en vardaglig och samtidigt en 
annan matematisk betydelse som kan skilja stort från varandra. Olika relationsord kan lätt missas 
eller misstolkas vilket kan göra att hela förståelsen av texten går om intet. 
 

Metod 
För att besvara de fyra frågeställningarna analyseras det matematiska innehållet i de nationella 
slutproven för kurs C och D i förhållande till läro- och kursplan.  

 
Litteraturen till teoriavsnittet har i första hand sökts inom andraspråksforskningen gällande vuxna 
studerande inom sfi-utbildningen. Sfi-utbildningen är dock sparsamt utforskad vilket har gjort det 
svårt att finna relevant material och mycket av den litteratur som hittats har framkommit genom 
snöbollseffekten. Jag har även studerat litteratur som behandlar begreppsbildning inom matematik 
och då främst inom området för statistik men även litteratur som behandlar litteracitetsbegreppet. 

 
I min studie analyseras styrdokument och kursplaner för sfi-undervisningen för att besvara frågan 
om vilka matematiska kunskaper som sfi-studerande förväntas ha eller förväntas förvärva inom 
utbildningen. Tillika har de nationella slutproven för sfi, för kurserna C och D, studerats varpå 
exempel på i provet förekommande matematiska texter och matematiska strukturer plockats ut och 
analyserats. Jag har dock inte haft tillgång till samtliga nationella prov och inte heller samtliga delar 
inom ett nationellt prov av de äldre proven. Med matematiska strukturer menar jag diagram, tabeller 
och scheman som bygger på strukturen för ett rätvinkligt koordinatsystem. I detta begrepp innefattar 
jag även den statistiska texten. 
 
Ur de äldre nationella slutproven har jag valt ut autentiskt material, stapeldiagram, cirkeldiagram, 
tidtabell och schema som redovisas och analyseras under avsnitt för resultat. Autentiskt material i de 
nationella slutproven för sfi är dock sekretessbelagt i 6 år från provets utgivningsdag och material ur 
de nyare proven kan därför inte redovisas här. På grund av detta har jag valt en exempeltext, från 
Skolverkets statistik, motsvarande den statistiska texten i det nationella slutprovet. En textanalys har 
utförts för att jämföra exempeltexten med två autentiska texter med statistiskt innehåll tagna ur de 
nationella slutproven kurs D, vad det gäller genre och svårhetsgrad. För att kunna bestämma en texts 
genre och nivå finns olika typer av textanalyser att tillgå och en analys kan göras mer eller mindre 
omfattande. Eftersom denna undersökning egentligen inte behandlar textanalys har jag gått den korta 
vägen och lånat material ifrån Jerkeman (2007) och Burri (2010) som i en C-uppsats respektive ett 
specialarbete genomfört textanalyser och bedömningar av texters svårighetsgrad. I LIX-räknare2 har 
aktuell text klistrats in varpå resultat om bl.a. textens läsbarhetsindex och ordvariationsindex erhållits.  
Räknaren presenterar också bl.a. antal meningar, antal ord, antal ord med fler än 6 tecken, 
genomsnittlig meningslängd, andelen långa ord samt läsbarhetsindex. LIX-analysen har sedan 
kompletterats med beräkningar av andelen substantiv och verb vilka har räknats för hand och 
använts för beräkning av den enkla nominalkvoten. Antal bisatser och antal ord i fundamentet har 
även dessa räknats för hand. Eftersom jag endast är intresserad av att jämföra de tre texterna mot 
varandra har ingen ytterligare analys av texternas nivå eller svårighetsgrad gjorts.  

                                                 
2 http://www.lix.se/ 
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Ej autentiska bilder på cirkeldiagram har lånats från Internet/diagram/bilder. 
 
I min text har jag valt att använda ordet studerande istället för elev då jag beskriver deltagare i sfi-
undervisningen. Detta på grund av att det handlar om vuxna människor och ordet elev antyder att det 
är frågan om barn vilket jag har önskat undvika. 

 
Resultat  
I denna del redovisas genomförda analyser av styrdokument och kursplaner för sfi samt analyser av 
de nationella slutproven. 
 
Frågeställningarna är följande: 

 Hur beskrivs behovet av matematikkunskaper i styrdokument för sfi? 

 Vilka matematiska strukturer förekommer i uppgifter i det nationella slutprovet för sfi, nivå C 
och D? 

 Finns indikationer på att det matematiska innehållet i de nationella slutproven för sfi har fått 
större utrymme? 

 Finns indikationer på att det matematiska innehållet ökar i svårighetsgrad? 
 
Övergripande fråga: 

 Vilka matematiska utmaningar möter den sfi-studerande i de delar av det nationella 
slutprovet som innehåller tabeller, diagram och statistik och hur kan denna uppgift påverkas 
av kontexten. 

 

Styrdokument för sfi 
Läroplanen för vuxna omfattar utbildning i svenska för invandrare. I Läroplanen anges att 
”vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta och verka i 
samhället” (Läroplan för vuxenutbildningen 2012, s. 5) och att det är vuxenutbildningens ansvar att 
varje studerande får den undervisning och det stöd som behövs utifrån varje persons individuella 
behov och förutsättningar (Läroplan för vuxenutbildningen 2012, 10).  
 
I Läroplanen påpekas också att ”Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra.” (Läroplan för 
vuxenutbildningen 2012, s. 8). 

 
Från och med 1 juli 2012 finns en reviderad kursplan för utbildning i svenska för invandrare som 
inkluderar kunskapskraven för kurserna A-D. Utbildningen i svenska för invandrare ska ge vuxna 
med ett annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i det svenska språket samt färdigheter 
i att läsa och skriva, om sådana färdigheter saknas.  
 
Utbildningen är tänkt för personer med olika erfarenhet, livssituationer, kunskaper och studiemål 
och ska anpassas till den studerandes intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål 
vilket innebär att kursen får olika utformning beroende av den studerandes tidigare studievana och 
utbildningsbakgrund. Den studerande ska förutom att utveckla sin kommunikativa förmåga även få 
utveckla sin kompetens inom digitala verktyg och hjälpmedel (Skolverkets statistik 2013, 1). 
 
I kursplanen finns även litteracitetsbegreppet beskrivet. Detta beskrivs som ”det som krävs för att 
kunna förstå och använda sig av skriftspråket på det sätt som krävs i samhället”, samt ”att kunna 
använda tal, bilder och symboler med koppling till skrift” (Utbildning i svenska för invandrare 
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Kursplan och kommentarer, 2012, s. 43). För personer som inte är funktionellt litterata erbjuds läs- 
och skrivinlärning (Skolverkets statistik 2013, 1). 
 
Mål som har matematikanknytning återfinns under kunskapskrav för läsförståelse (Skolverket 2012, 
32-40). Tidigare kursplaner har helt saknat mål som anknyter till matematik: 
 
Kunskapskrav kurs A, betyg E: 

 Eleven hämtar och förstår information i form av vanliga ord och symboler. 
 
Kunskapskrav kurs C, betyg E-A:  

 Eleven hämtar och förstår information i enkla faktaorienterade texter, tabeller och diagram 
och för enkla resonemang om informationen. 

 Eleven hämtar och förstår information i enkla faktaorienterade texter, tabeller och diagram 
och för utvecklade resonemang om informationen. 

 Eleven hämtar och förstår information i enkla faktaorienterade texter, tabeller och diagram 
och för välutvecklade resonemang om informationen. 

 
Kunskapskrav kurs D, betyg E-A:  

 Eleven hämtar specifik information i faktaorienterade texter och för enkla resonemang om 
informationen. 

 Eleven hämtar specifik information i faktaorienterade texter och för utvecklade resonemang 
om informationen. 

 Eleven hämtar specifik information i faktaorienterade texter och för välutvecklade 
resonemang om informationen. 

 
I kursplanen anges att uttrycken enkla, utvecklade, välutvecklade anger kvaliteten på elevers resonemang 
om texter. Enligt kursplanen kan detta i kurs C handla till exempel om att den studerande hittar och 
resonerar om specifik och förutsägbar information i enkelt och vardagligt material som annonser, 
broschyrer, och tidtabeller (Skolverket 2012, 56). ”När eleven hämtar specifik information i 
faktaorienterade texter och för välutvecklade resonemang om informationen kan informationen till exempel 
innefatta flera olika kopplingar, längre resonemangskedjor eller en balans mellan detaljer och helhet (i 
kurs D).” (Skolverket, 2012, s. 56).  
 

Nationella slutprov för sfi 
Vid studier av nationella slutprov för kurs D framkommer det, (se Tabell 1), att proven de första 
åren innehåller stapel- eller cirkeldiagram sporadiskt i något enstaka prov. År 2009 och framåt 
förekommer stapeldiagram mer frekvent för att år 2012 och 2013 förekomma i samtliga prov för 
både kurs C och D. Det mest vanligt förekommande diagrammet är ett stapeldiagram. Andra typer 
av matematiska strukturer som förekommer är tabeller med statistisk information, tidtabeller, 
scheman  samt statistisk text. I de nationella slutproven för sfi förutsätts att procentbegreppet är 
känt. 
 
Vid studier av svårighetsgraden på stapeldiagrammen vad det gäller matematiskt innehåll, 
matematiskt språk samt kontext, kan konstateras att flera förändringar har gjorts de senaste åren. 
Stapeldiagrammen på D-nivå har förändrats från att innehålla två staplar per grupp och en känd 
kontext till att innehålla upp till fyra staplar per grupp och både två och tre olika diagram i samma 
uppgift. Därtill har kontexten blivit betydligt mer komplex. Enkla frågor som ska besvaras för hand 
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har bytts ut mot påståenden med flera svarsalternativ där den studerande även ska ta ställning till om 
informationen eventuellt inte ens kan utläsas ur diagrammet. 
 
 
Tabell 1. Förekomsten av matematiska strukturer i nationella slutprovet för sfi D-nivå. 
 

D-prov  Tabell Stapeldiagram Cirkeldiagram Statistisk text Exempel på matematiska ord 

nr 21 2006                                    procent 

nr 22 2007                                    större, dubbelt, ungefär lika, 
procent 

nr 24 2009      1 diagram 
pos+neg stap 
3 frågor         

                    procent, ökning, minskning, höjd 

nr 25 2009      1 diagram 
2 stapl/grupp 
2 frågor 

                    %, procent, nästan lika 

nr 26 2010               7 segment  
3 frågor 

          procent, största delen 

(vt) 2011  Ja. 
4 fråg 

                             högst, lägst, störst, totalt, i 
genomsnitt 

nr 1 2012      2 diagram 
2 stapl/grupp 
4 frågor 

                    %, andel, antal, mer än hälften, 
ökat, fler, totalt 

nr 2 2013 Ja. 
2 fråg 

1diag. 4 stapl 
/grupp 3 fråg 

          Ja. 3 frågor yngsta, andel, lika vanligt, %, 
procent, fördubblas, antal 

nr 3 2013      2 diagram  
2+1 
staplar/grupp 

6 segment  
tot. 4 frågor 

Ja. 3 frågor flest, det tredje mest, antal, mest, 
ungefär lika mycket, drygt, jämn 
ökning 

nr 4 2013      2 diagram 
3 staplar 
4 frågor 

          Ja. 3 frågor procent, %, antal, fler, nästan 
lika, knappt 

 
 
Som framgår av Tabell 1 är den vanligaste matematiska strukturen i de nationella slutproven för sfi 
på D-nivå ett stapeldiagram. I de senaste proven (år 2012 och 2013) förekommer även en statistisk 
text i provet. Stapeldiagrammen är av varierande svårighetsgrad både vad det gäller antalet diagram, 
antalet staplar, antalet alternativ och kulturellt innehåll. I de äldre proven finns ett stapeldiagram med 
en eller två staplar medan de nyare proven kombinerar flera olika diagramtyper och stapeldiagram 
där både tre och fyra staplar per grupp kan förekomma. Även de ord som kan räknas som 
matematiska tenderar att öka i de nyare proven. I några prov förekommer istället ett cirkeldiagram. 
Olika sätt att framställa ett cirkeldiagram på som alla förekommer i olika nationella slutprov 
presenteras nedan. 
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Tabell 2. Förekomsten av matematiska strukturer i nationella slutprovet för sfi C-nivå. 
 

C-prov* Tabell Stapeldiagram Cirkeldiagram Statistisk text Exempel på matematiska ord 

2009      2 stapl/grupp 
3 frågor 

                    procent, andel, nästan alla 

2010      2 stapl/grupp 
3 frågor 

                    antal, flest, ungefär lika 

(ht) 2011      2 stapl/grupp 
4 frågor 

                    belopp, antal, flest, lika många 

nr 1 2012      3 diagram 
1 stapel 
3 frågor 

                    procent, % 

nr2 2013      2 stapl/grupp 
3 frågor 

                    andel, procent, % 

nr 3 2013      2 stapl/grupp 
3 frågor 

                    oftast, procent, ingen skillnad 

nr 4 2013                 2 diagram  
5 segment  
4 frågor 

Ja. 5 frågor var fjärde, procent, %, per 
person, rabatt 

*Nationella slutprov för sfi, c-nivå, förekommer inte före år 2009. 
 
 
Även i det nationella slutprovet för sfi på C-nivå (Tabell 2) är den vanligaste matematiska strukturen 
ett stapeldiagram. I prov nr 4 2013 tillkommer en statistisk text även på C-nivå. Stapeldiagrammens 
svårighetsgrad är ganska jämn mellan de olika proven med oftast ett diagram med två staplar per 
grupp. Svårighetsgraden kan dock varierar beroende av den kulturella kontexten. Proven har ett 
ganska jämnt innehåll av de vanligaste matematiska orden. Även på C-nivå förutsätts 
procentbegreppet vara känt och intressant är att konstatera att i nationella slutprovet nr 4 2014 för C-
nivå förekommer ordet procent, eller procenttecknet %, inte mindre än 21 gånger, i frågor och text, i 
fyra av nio uppgifter. Ordet procent berör i detta prov 10 av de 39 frågorna. I detta prov påträffas 
också det enda på C-nivån förekommande cirkeldiagrammet där det kan konstateras att 
rekommenderad utformning enligt Backman (2008, 104) med sektorerna ordnade från största till 
minsta med början ”klockan 12” inte har följts. Proportionerna på de olika segmenten finns angivna i 
siffror men inte direkt i segmenten vilket också rekommenderas av Backman, utan vid sidan om. 
 
Inga tabeller med statistiskt material förekommer i C-proven, dock finns några tidtabeller och 
scheman. 
 

Exempel på matematiska strukturer i de nationella slutproven 
Här redovisas exempel på de olika matematiska strukturer som förekommer i de nationella 
slutproven för sfi, kurs C och D. Exemplen är autentiskt material eller av motsvarande karaktär.  

Stapeldiagram 

På Skolverkets hemsida3 finns presenterat några exempeluppgifter från nationella slutprov. Samma 
stapeldiagram som i dessa exempeluppgifter redovisas som C-nivå återfinns i nationellt sfi-prov 25, 
Skolverket 2009, vilket är ett prov för D-nivå, se figur 1 och figur 2. Detta kan vara ett tecken på att 
svårighetsgraden på stapeldiagrammen i de nationella slutproven höjts.  

                                                 
3 www.skolverket.se 
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Figur 1. Uppgift 4, del A i Nationellt Sfi-prov 25, kurs D, Skolverket 2009. 
 

 
 

Innehållet i diagrammet, i figur 1, är en konkret och känd kontext, olika skolämnen, och det 
behandlar vilka ämnen som eleverna tycker är roliga i förhållande till viktiga. Orden rolig och viktig är 
vanligt förekommande ord. Frågorna till diagrammet har inte några svarsalternativ utan den 
studerande ska själv skriva ett korrekt svar på angiven rad. 
 
Vilket istället för vilken tyder på att det är ett ämne som efterfrågas och ordet tycker är ett vanligt 
förekommande ord. Fråga A ”Vilket ämne tycker eleverna är viktigast?” borde således inte innebära 
några större svårigheter.  
 
Fråga B ”Vilket ämne uppfattar eleverna som nästan lika viktigt som roligt?”  Ordet uppfattar är ett 
mer ovanligt ord än tycker och kan höra till den mellangrupp av ord som Myndigheten för 
skolutveckling (2008) anger som svåra. Ordet nästan hör till relationsorden som kan vålla problem. 
Missar den studerande ordet nästan blir istället frågan vad som är lika viktigt som roligt. Vilket tyder på 
att det är ett ämne som efterfrågas och det finns inget ämne med lika höga staplar för roligt som viktigt. 
Det är inte säkert att det är självklart för alla att svaret är de staplar som har den minsta skillnaden 
mellan sig eftersom alla staplar har en ganska stor skillnad mellan roligt och viktigt och ingen är lika. 
Detta är ett exempel på en uppgift som kan missförstås och troligtvis är det därför som denna fråga 
formuleras på ett annat sätt nästa gång som Skolverket använder samma diagram i en exempeluppgift 
på Skolverkets hemsida. Skolverket har även valt att förtydliga varje stapels värde i procent.  
Att Skolverket har valt att göra denna ändring kan tyda på att studerande har haft svårigheter med att 
läsa av diagrammet. 
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Figur 2. Ett diagram, kurs C. Exempel på uppgifter i nationellt slutprov (sfi), delprovet Läsa. 
 

 
 
 
I Figur 2 kan vi se att antalet frågor på diagramuppgiften har ökat, från två till tre, vilket medför att 
poängen för uppgiften ökat från två poäng till tre. Den studerande ska fortfarande skriva svaren på 
egen hand. Uppgiften har anpassats till C-nivå och ordet uppfattar som är svårare än ordet tycker har 
tagits bort. Den studerande ska kunna plocka ut den högsta stapeln hos vad eleverna tycker är roligt 
och den lägsta stapeln hos vad eleverna tycker är viktigt samt i vilka ämnen som dessa staplar är precis 
lika höga, bland staplarna för vad eleverna tycker är roligt. Den studerande får hjälp av att stapelns 
höjd i procent är angiven på stapeln. 
 

Cirkeldiagram 

Cirkeldiagram kan förekomma i olika utföranden. Nedan följer tre exempel på cirkeldiagram som 
ingår i olika uppgifter i det nationella slutprovet. Cirkeldiagram 2 och cirkeldiagram 3 är inte 
autentiskt material utan diagram av motsvarande karaktär eftersom de autentiska diagrammen ingår i 
prov som omfattas av sekretessen. Dessa diagram har hämtats från Internet/diagram/bilder och är 
endast visuellt motsvarande. 
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Figur 3. Cirkeldiagram 1. Uppgift 5 Statistik, Nationellt prov Sfi: 18, kurs D, del A, Skolverket 2005 
 

 
 
Figur 3 visar en autentisk uppgift från det nationella slutprovet för sfi kurs D 2005. Jag har inte detta 
prov i original utan endast en urblekt kopia. Detta har gjort att jag har varit tvungen att bättra på 
färgen på segmenten.  
 
Cirkeldiagrammet är inte utformat enligt rekommendationen som Backman (2008, 104) föreslår med 
segmenten ordnade från största till minsta segment. Segmenten börjar dock i ”klockan 12” och är 4 
till antalet. Proportionerna på de olika segmenten finns angivna i siffror men inte direkt i segmenten 
som även detta rekommenderas av Backman, utan vid sidan i en egen ruta. Uppgiftens kontext kan 
innebära en kulturell svårighet då den handlar om ensamstående och sambor vid sidan av gifta. Att 
vara sammanboende och samtidigt ha barn med någon som man inte är gift med finns inte inom alla 
kulturer och kan därför vara en svårighet att ta till sig. Uppgiften är ett cirkeldiagram vilket anses mer 
avancerat än stapeldiagrammet enligt Åberg-Bengtsson (1999, 32). Eftersom ett cirkeldiagram bygger 
på relationer, dvs. en del av en helhet, och inte på absoluta världen kan det vara svårt att tolka för 
den som inte fullt ut förstår procentbegreppet (Nämnaren Tema Matematik 1996,  180).  
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Fråga B ”Hur många procent av föräldrarna är ensamstående?” förutsätter att den studerande kan 
addera 4% till 21%. I texten används orden mor och far som är mindre vanligt förekommande än 
orden mamma och pappa. Även det genrebundna ordet hemmaboende är minde vanligt förekommande. 
 
Figur 4. Cirkeldiagram 2 motsvarande uppgift 9, Nationellt slutprov sfi, kurs D, 2010 (Prov 26) 
 

 
 

Cirkeldiagram 2, i Figur 4, visar inte en autentisk uppgift från nationella slutprovet utan är ett av mig 
valt motsvarande diagram taget från Internet/diagram/bilder. Eftersom detta diagram inte är taget ut 
en autentisk uppgift finns heller några frågor att diskutera här. Frågorna i den autentiska uppgiften 
handlar om ett annat ämne som inte kan kopplas till detta diagram som endast är visuellt 
motsvarande. Jag tittar därför endast på cirkeldiagrammets utförande. 
 
Detta cirkeldiagram har, precis som det autentiska materialet, lite för många sektorer i enlighet med 
Backmans (2008, 104) rekommendationer men har proportionerna på de olika segmenten angivna i 
siffror direkt i segmenten som även rekommenderas av honom. Sektorerna börjar i ”klockan 12” 
men är inte riktigt konsekvent ordnade från största till minsta segment som Backman (2008, 104) 
föreslår. Sektorerna har tydliga kontrastfärger. För att på ett rätt sätt tolka en uppgift med ett 
cirkeldiagram behövs en förförståelse för diagrammets uppbyggnad och en förtrogenhet med 
begreppet procent (Nämnaren Tema Matematik 1996, 180). 
 
Figur 5. Cirkeldiagram 3 motsvarande uppgift 4, Nationellt slutprov 3, 2013 

 
 

I ett av de senare nationella slutproven för sfi kurs D, får cirkeldiagrammet ett lite modernare 
utförande. Som man kan se i Tabell 1 används detta cirkeldiagram i kombination med två 
stapeldiagram vilket gör uppgiften svårare än om cirkeldiagrammet förekommit ensamt. 
Cirkeldiagram 3 (Figur 5) visar dock inte en autentisk uppgift från något nationellt slutprov för sfi 
utan är ett diagram av liknande karaktär hämtat från Internet/diagram/bilder.  

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=f%C3%B6rdelning%2Bskattepengar&source=images&cd=&cad=rja&docid=CJ8l4vjkaHm84M&tbnid=gJwL8oVpbEpjTM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.djur.nu%2Fviewtopic.php%3Fp%3D2905335&ei=hfrgUfaMAuOF4gSTooDIBQ&psig=AFQ
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Eftersom detta diagram inte är taget från en autentisk uppgift finns inga uppgiftsfrågor att diskutera 
här. Frågorna i den autentiska uppgiften handlar om ett annat ämne som inte kan kopplas till detta 
diagram som endast är visuellt motsvarande. Jag tittar därför endast på cirkeldiagrammets utförande. 
 
Detta är ett tredimensionellt, sprängt cirkeldiagram. Denna typ av cirkeldiagram bör enligt Backman 
(2008, 104) inte användas då den tredimensionella bilden kan vara förvillande för läsaren och göra att 
det kan vara svårare att bedöma sektorernas storlek. För att få fram illusionen av en tredimensionell 
bild har sektorerna gjorts tvåfärgade. Detta kan tolkas som om sektorn är större än vad den 
egentligen är avsedd att vara. Det skulle också kunna tolkas som om antalet sektorer är fler till antalet 
än fem. Att sektorns storlek är angiven i procent behöver inte nödvändigtvis vara till ledning för alla 
läsare. En tvådimensionell bild representerar endast en tredimensionell verklighet för den som har 
förmågan att avläsa och tolka den typen av bildkonventioner vilket kan göra denna bild oläslig för 
läsare som inte har den typen av kunskap (Franker 2004, 681-683). 
 

Tabell med statistiskt material 

Om det nationella slutprovet inte innehåller något diagram kan istället någon typ av tabell med 
statistiskt material förekomma. Ett exempel på en sådan tabell visas i Tabell 3. 
 
Tabell 3. Ur Nationellt prov sfi: 22, kurs D – Del A 
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Tabell 3 visar priser och prisskillnader mellan viss mat i två olika butiker. Här behöver läsaren både 
kunna räkna och känna till begreppet prisskillnad för att förstå innehållet i de olika kolumnerna. 
Uppgiften förutsätter även att läsaren är bekant med decimalsystemet och negativa tal. Ett schema är 
en matematisk struktur som bygger på raka rader och kolumner. Hur den ska läsas av är något som 

måste läras in (Åberg-Bengtsson 1996, 193-203). 

Tidtabell 

I äldre nationella slutprov för kurs D förekom ibland en tidtabell. I de senare proven finns dessa 
främst i proven för kurs B. Tabell 4 visar ett exempel på en sådan tidtabell. 
 
Tabell 4. Ur Nationellt slutprov sfi: 21, kurs D – del C 
 

 
 
 

En tidtabell, som i Tabell 4, är en matematisk struktur som bygger på raka rader och kolumner. Hur 
den ska läsas av är något som måste läras in (Åberg-Bengtsson 1996, 193-203). I tidtabeller 
förekommer ofta, precis som här, många symboler. Tolkningen av dessa kan vara svår även om 
förklaringar till symbolerna finns. Orden avgång och ankomst är inte vanligt förekommande. Trots att 
de olika raderna i tabellen är olikfärgade kan det vara svårt för läsaren att följa raden vid avläsning. 
Denscombe (2009, 351) beskriver behovet av blankrader i vissa tabeller för att ögat inte ska ”hoppa” 
fel. 
 
Frågorna till denna uppgift handlar om avläsning i tabellen. Fråga A ”Vilken tid måste han åka för att 
inte behöva byta tåg under resan?”. Där måste läsaren först förstå att det finns kolumner och sedan 
förstå att utebliven siffra i kolumnen för byten innebär att det inte förekommer något byte. Fråga B 
”Hur mycket kostar den billigaste resan till Gävle?” Läsaren behöver hitta kolumnen för pris och 
hitta det lägsta priset. Fråga C ”Med vilken avgång kommer han snabbast till Gävle?” Läsaren 
behöver hitta kolumnen för restid och läsa av den kortaste tiden. Fråga D ”Vilken tid måste han åka 
om han vill se på film under resan?” Läsaren måste förstå och hitta symbolen för biovagn och hitta 
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igen den i tabellen och sedan läsa av restiden på denna rad. För alla studerande är det dock inte 
självklart att en tabell läses vertikalt och horisontellt. 

Scheman och strukturerad information 

Schemat i Tabell 5 är taget ur ett nationellt slutprov kurs D. Liknande scheman kan även hittas i 
nationella slutprov för kurs C. 
 
 
Tabell 5. Ur Nationellt prov sfi: 22, kurs D – del C 
 

 
 

 
 
Även ett schema, liksom det i Tabell 5, bygger på en matematisk struktur med olika rader och 
kolumner. Hur ett schema läses är något som måste läras in (Åberg-Bengtsson 1996, 193-203) . En 
felaktig tolkning som lätt uppstår just i detta schema är att gymnastikpasset bas bara finns på måndag, 
gymnastikpasset medel bara finns på tisdag och onsdag, gymnastikpasset vänta barn på torsdag och 
fredag och gymnastikpasset familj bara på lördag och söndag. Att tiden 07:00 – 08:00 representerar en 
timme är också något som inte alla studerande förstår pga. att de inte förstår symbolen – (till).  
 
Frågorna till denna uppgift handlar om att den studerande ska välja lämpliga gymnastikpass till givna 
personer som har vissa önskemål och behov som ska mötas. Den studerande behöver alltså veta hur 
schemat ska förstås och läsas av för att kunna plocka ut ett lämpligt pass. 
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Text innehållande statistiskt material 

Från år 2013 förekommer en text av genren statistisk text i det nationella slutprovet nivå D. Denna 
text är inte autentiskt material på grund av provsekretess. Texten kan dock se ut som följande 
exempeltext: 

 
Barn och deras familjer 2010: 
 

Fler barn har en arbetslös förälder 
 
Under de senaste åren har arbetslösheten ökat vilket också har  
påverkat barnen. Antalet barn med en arbetslös mamma har ökat 
från 81 000 år 2008 till 116 000 år 2010, vilket motsvarar 6 
procent av alla barn under 18 år 2010. Under samma period har  
antalet barn som bor med en arbetslös pappa har ökat från 55 000  
till 82 000. Det motsvarar 4 procent av barnen.  
 
Vanligare att barn bor med två föräldrar av samma kön 
 
I statistiken om barn och deras familjer publiceras även uppgifter om 
barnens familjeförhållanden. De flesta barn bor med båda sina 
biologiska föräldrar men andra typer av familjer blir vanligare. Antalet barn 
som bor med två mammor eller två pappor, har mer än tiodubblats sedan  
slutet av 1990-talet. Då bodde färre än 70 barn med antingen två mammor  
eller två pappor som registrerat partnerskap. År 2010 levde drygt 1100 barn  
med två föräldrar av samma kön. Detta antal har ökat i takt med att samkönade  
partnerskap/giftermål blivit vanligare. De allra flesta av dessa  
barn är folkbokförda med två mammor.  
 

   Källa: SCB. Texten är bearbetad 
 

Textens språk är i enlighet med matematiska texter komprimerat och innehåller flera mer ovanliga 
ord som påverkat, motsvarar och publiceras men texten innehåller även ovanligare ord som hör till 
genren som familjeförhållanden, biologiska, registrerat partnerskap, samkönade partnerskap/giftemål och 
folkbokförda. Flera av meningarnas fundament är långa och komplicerade. Ord skrivs ihop istället för 
att uttryckas som flera korta ord, t ex. samkönade istället för av samma kön. Den statistiska texten 
kännetecknas av att den innehåller siffror, årtal, matematiska ord och uttryck samt matematiska 
beteckningar. Det går också att hitta många ord ur gruppen relationsord i en statistisk text, här ser vi 
t.ex. flesta, färre och drygt. Eftersom denna genre av text ofta är skriven i passiv form, vilket är en känd 
svårighet för andraspråksstuderande (Myndigheten för skolutveckling 2008, 5), har den bearbetats för 
att göras något lättare (på samma sätt som autentiska texter). Procentbegreppet antas vara känt. 
 
Ovanstående text har valts för att visa hur en text med statistisk information i det nationella 
slutprovet kan se ut. I förhållande till min textanalys nedan har jag bedömt den vara av samma genre 
och svårighetsgrad som autentiskt material. Eftersom material i de nationella proven för sfi är 
sekretessbelagt i 6 år från utgivningsdatum kan inte autentiskt material visas här. Två statistiska texter 
hämtade ifrån nationella slutprov nr 2, 2013 och nr 3, 2013, kurs D, tillsammans med ovanstående 
exempeltext har därför analyserats och jämförts med LIX-räknare (www.lix.se). LIX-analysen har 
kompletterats med beräknandet av andelen substantiv, verb och bisatser. Den enkla nominalkvoten 
har beräknats som antalet substantiv i förhållande till antalet verb. Metoden är lånad från Jerkeman 
(2007) och Burri (2010). Mer beskrivning av textanalysen finns under avsnitt i metodavsnittet. 
 
 

http://www.lix.se/
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Tabell 6. Jämförelse mellan tre statistiska texter med LIX-analys 
     
 

Text1 Text2 Exempeltext 

LIX värde  39 36 35 

Antal ord 140 178 161 

Antal meningar  10 11 11 

Antal ord med mer än 6 tecken 35 35 32 

Genomsnittlig meningslängd 14 16 15 

Andel långa ord (%) 25% 20% 20% 

Andel substantiv (%) 25% 26% 34% 

Andel verb (%)  17% 11% 14% 

Enkel nominalkvot 1,5 2,4 2,4 

Andel bisatser  0,4 0,6 0,4 

Fundamentslängd 3,9 4,5 4,1 

Ordvariationsindex (ovix) 90,2 65,8 48,6 

Andel ord som bara används en gång 63% 45% 36% 

 
Tabell 6 visar resultatet av textanalysen. Av denna analys har jag gjort bedömningen att 
exempeltexten är av liknande karaktär och på motsvarande nivå som autentiskt, sekretessbelagt 
material.  Eftersom intresse endast har funnits för att jämföra de tre texterna mot varandra har ingen 
ytterligare analys av texternas nivå eller svårighetsgrad gjorts. 
 

Kulturellt okänd kontext 
De nationella slutproven för sfi behandlar ofta konkreta ämnen som är nära individen, som familj, 
vänner, arbete och fritid, hälsa, drömmar och tankar om framtiden. Dessa ämnen behandlas dock ur 
ett västerländskt perspektiv. Om den studerande har en annan kulturell synvinkel på dessa 
ämnesområden kan detta leda till missförstånd eller att den studerande inte kan relatera till uppgiften.  
 

Ord och meningsbyggnad 
Många ord i de nationella slutproven för sfi grundar sig på matematiska begrepp, t.ex. procent, andel, 
genomsnitt och antal. Det förekommer även många ord som har en matematisk anknytning, tex. ökning, 
minskning, belopp och rabatt.  
 
Många ord räknas som vardagliga men skapar trots det svårigheter, t.ex. relationsorden (Magne 1998, 
161) var fjärde och det tredje mest eller ord för storleksrelationer som större, högst, lägst, fler drygt och knappt 
men även ord som nästan lika, ungefär lika eller ingen skillnad. 
 
Det är helt rimligt att dessa ord förekommer i provet då de är helt relevanta för uppgiften. Det är 
också viktigt att andraspråksinläraren får möjlighet att lära sig även ordens matematiska betydelse i 
undervisning för att sedan kunna läsa en text av matematiskt karaktär (Myndigheten för 
skolutveckling (2008). Ord måste höras i många olika sammanhang för att man ska lära sig ordets 
spektra (Enström 2010, 24).  
 
Procentbegreppet är ett matematiskt begrepp som lärs ut i undervisning av grundläggande 
matematik. Som framgår av Tabell 7 nedan tenderar förekomsten av ordet procent och 
procentsymbolen, %, att öka i omfattning i det nationella slutprovet för kurs C. Från att i de äldre 
proven ha förekommit någon enstaka gång och berört en av uppgifterna i provet förekommer 
procentbegreppet allt mer frekvent från 2012 och framåt. I det sista här redovisade provet, nr 4 2013, 
förekommer begreppet inte mindre än 21 gånger och berör 4 av de 9 uppgifterna. För att lösa och 
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diskutera uppgifter där det ingår matematiska begrepp behövs en förtrogenhet med begreppen 
(Mouwitz 2004, 38).  
 
Tabell 7. Förekomsten av procentbegreppet i det nationella slutprovet för kurs C 

C-prov procent % berör antal frågor berör antal uppgifter 

2009 2 ― 3 1 

2010 ― ― ― ― 

2011 (vt) ― 1 5 1 

2011 (ht) ― ― ― 0/9 

nr 1 2012 2 21 3 1/8 

nr 2 2013 3 7 3 1/9 

nr 3 2013 1 ― 1 1/10 

nr 4 2013 10 11 10 4/9 

 

Bilder 
I en analys av de nationella slutproven i förhållande till förekommande bilder kan konstateras att de 
är genomgående fotografier. Oftast förekommer bilder av personer, ansikten, men ibland kan dessa 
även ha ett kulturellt innehåll som t.ex. bilder från en studentexamen. Sådana bilder kan studerande 
från en annan kultur ha svårt att relatera till.  
 

Sammanfattande resultat  
I detta avsnitt sammanfattas svaren på undersökningens fyra frågeställningar. 
 
Hur beskrivs behovet av matematikkunskaper i styrdokument för sfi? 
I kursplanen för utbildning i svenska för invandrare understryks behovet av språkliga förmågor. 
Behovet av matematiska kunskaper kommer endast fram i kunskapskraven för läsförståelse där den 
studerande redan i kurs A ska kunna vanligt förekommande symboler. I kurs C ska den studerande, 
för betyg E, kunna hämta specifik information i enkla faktaorienterade texter, tabeller och diagram 
och föra enkla resonemang om informationen och i kurs D ska den studerande kunna hämta specifik 
information i faktaorienterade texter och kunna föra enkla resonemang om densamma.  
 
Vilka matematiska strukturer förekommer i uppgifter i det nationella slutprovet för sfi, 
nivå C och D? 

I de nationella slutproven för sfi förekommer flera olika matematiska strukturer där 
stapeldiagrammet är den vanligast förekommande. Stapeldiagrammets utformning kan variera mellan 
stående och liggande staplar men även negativa eller sammansatta staplar förekommer. Antalet 
staplar inom samma grupp varierar mellan en och fyra staplar. På C-nivå är två staplar per grupp 
vanligast medan det på D-nivå inte är ovanligt att flera olika typer av diagram kombineras. 
Cirkeldiagram förekommer mer sällan. Andra typer av matematiska strukturer är tidtabeller, tabeller 
med statistiskt innehåll och olika typer av scheman. I de senare nationella slutproven förekommer 
även en statistisk text både på C- och på D-nivå.   
 
Vilka indikationer finns på att det matematiska innehållet i de nationella slutproven för sfi 
har fått större utrymme? 
På C-nivå har de matematiska strukturerna i de nationella slutproven i princip bestått konsekvent av 
ett stapeldiagram med två staplar vilket kan tyda på ett konstant matematikinnehåll. I det senaste här 
redovisade provet har matematikinnehållet dock utökats med en matematisk text och ordet procent, 
eller procentsymbolen, %, förekommer inte mindre än 21 gånger i detta prov vilket berör 4 av de 9 
uppgifterna. Även det nationella slutprovet på D-nivå har utökats med en matematisk text med 
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statistiskt innehåll i de senare proven. I de äldre nationella slutproven för kurs D förekom tabeller 
och diagram mer sporadiskt för att från år 2012 förekomma i samtliga prov. Uppgifterna har även 
gjort mer omfattande då flera olika diagram och flera olika typer av diagram kombineras i de senare 
proven även om inte antalet frågor per uppgift har blivit fler. 
 
Vilka indikationer finns på att det matematiska innehållet ökar i svårighetsgrad? 
I de äldre proven förekommer stapeldiagram med en eller två staplar medan det i uppgifter de nyare 
proven presenteras stapeldiagram med både tre och fyra staplar per grupp. Ett stapeldiagram som 
tidigare förekommit i ett nationellt slutprov på D-nivå har uppstått i ny tappning i ett nationellt 
slutprov på C-nivå. Detta kan vara ett tecken på att svårighetsgraden på stapeldiagrammen i de 
nationella slutproven höjts. Även de ord som kan räknas som matematiska tenderar att öka i de nyare 
proven. Vad som också kan konstateras är att flera olika typer av diagram kombineras i de nyare 
nationella slutproven på D-nivå vilket kräver ökade matematiska kompetenser.  

 
Diskussion  
 

Metoddiskussion 
Utbildningen i svenska för invandrare är sparsamt utforskad (Hyltenstam et al. 2012, 368) vilket har 
gjort det svårt att hitta relevant forskningslitteratur. Forskning där det finns en koppling mellan 
matematik och andraspråksinlärning har kommit allt mer på de senare åren men då är det oftast barn 
som studeras. Forskning gällande vuxna andraspråksinlärare där det finns en koppling mellan 
andraspråkinlärning och matematikkunskaper har varit svår att hitta.. Att litteraturen har hittats enligt 
snöbollseffekten har ju också gjort att jag har fått använda den litteratur som jag faktiskt har hittat. 
Inom matematikområdet finns mycket forskning men den är utförd i matematikundervisning på 
elever i skolåldern. 
 
Det har också varit svårt att få tag i de äldre nationella slutproven för sfi. Skolverket har tagit bort 
alla möjligheter att hämta dessa ifrån nätet. Skolverket skriver i sin rapport Det nationella provets 
funktion och status inom sfi att äldre nationella slutprov ofta används som diagnostiskt prov i 
undervisningen vilket inte är tanken (Skolverket rapport 289 2006, 50). Möjligen är detta anledningen 
till att de äldre provversionerna inte längre finns att tillgå. Detta har medfört att jag inte har haft 
tillgång till alla prov och alla provdelar. 
 
Eftersom jag i vissa uppgifter varit tvungen att använda mig av material av liknande karaktär har jag 
inte kunnat diskutera uppgiften till fullo och inte heller kunnat presentera uppgiftens frågeställningar. 
 

Resultatdiskussion 
Min studie visar att de nationella slutproven innehåller en mängd matematiska strukturer i form av 
tidtabeller, tabeller med statistiskt material, scheman, olika typer av diagram och statistisk text som 
dessutom är nödvändiga att behärska för att aktivt kunna verka i samhället. Studien visar även att det 
matematiska innehållet i proven ökar både i omfattning och i komplexitet på samma sätt som 
användandet av dessa strukturer ökar i samhället. Enligt Skolverket behövs inga matematiska 
förkunskaper för att lösa dessa uppgifter eftersom testtagaren inte ska göra några uträkningar. 
Testtagaren ska endast hämta information ur tabeller och diagram och resonera om densamma men 
som Mouwitz påpekar är matematik inte bara uträkningar och konsten att kunna manipulera tal och 
symboler. Matematiska förkunskaper behövs för att kunna fälla goda omdömen och därmed hantera 
och kunna påverka sitt liv. Mouwitz menar att för detta ändamål räcker det inte heller att endast 
kunna de fyra räknesätten. För att kunna diskutera och resonera om tabeller och diagram dvs. 
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matematiska fenomen behövs en förtroendekunskap med matematikens språk, regler och 
symbolspråk. Denna förtrogenhet nås genom undervisning och träning. Som Enström förklarar 
behöver även ord höras i olika sammanhang. Ords matematiska innebörd lärs naturligt i matematiska 
sammanhang och undervisning i matematik. 
 
I kursplanen för utbildning i svenska för invandrare står det att läsa att personer som kommer till 
vårt land och inte har fått möjlighet att lära sig läsa och skriva ska litteraliseras, det vill säga, enligt 
Skolverkets definition, lära sig att läsa och skriva text. Att endast kunna läsa och skriva räcker dock 
inte enligt Franker för den nya definitionen av läs- och skrivförmåga. I studier av kursplanen för 
vuxna framkommer det att Skolverket inte definierar litteracitetsbegreppet på samma sätt som 
Myndigheten för skolutveckling. Skolverket beskriver litteracitet som den kunskap som behövs för 
att kunna förstå och använda skrift på det sätt som krävs i samhället medan Myndigheten för 
skolutveckling definierar begreppet som ”förmågan att använda text”. Skolverket utelämnar då den 
delen av littercetetsförmågan som innefattar de matematiska kunskaper som samhället kräver. Jag 
menar att ”att använda skrift” medför ett större fokus på att kunna skriva medan att ”att använda 
text” mer fokuseras på förståelse av text och alla de olika texttyper som kan förekomma, där tabeller 
och diagram räknas in bland matematikens texttyper. Som Åberg-Bengtsson förklarar behövs en 
större matematisk förkunskap för en verklig förståelse av diagram för att kunna jämföra och 
diskutera innehållet. Åberg-Bengtsson påpekar också att matematiska strukturer i tabeller och 
diagram bygger på principen av ett rätvinkligt koordinatsystem där en punkt ska preciseras genom 
angivandet av dess två koordinater. Detta är en kunskap som måste läras in och som ingår i 
matematikundervisning. För studerande med låg utbildningsbakgrund som inte behärskar de 
matematiska grunderna erbjuds dock endast läs- och skrivinlärning trots att min studie av Läroplanen 
för vuxna visar att utbildningen i svenska för invandrare ska skräddarsys efter varje enskilds 
studerandes förutsättningar och behov. 
 
Skolverket anger att tanken med de nationella slutproven är att bedömningen mellan olika testtagare 
ska vara likvärdig och rättvis. I kunskapskraven, för kurs C, som har matematikanknytning ska eleven 
hämta och förstå information ur olika matematiska strukturer och föra enkla/ utvecklade/ välutvecklade 
resonemang om informationen. I betygsstegen graderas sedan testtagarens kunskaper i dessa olika 
kvalitéer. Vid välutvecklade resonemang och betyg A förväntas eleven producera längre 
resonemangskedjor där informationen jämförs och kopplas ihop och har en balans mellan detaljer 
och helhet. Jag förstår detta som att testtagaren betygsätts i hur väl hen kan diskutera det 
matematiska innehållet och detta betyder enligt min uppfattning att elever med olika 
utbildningsbakgrund värderas olika betygsmässigt beroende av varierande matematisk förförståelse. 
Detta kan inta anses som vare sig vara likvärdigt eller rättvist. Detta medför ju i slutänden att en 
studerande som har studerat matematik anses värd ett högre betyg på sina språkliga förmågor än en 
studerande som inte har fått tillgång till de matematiska grunderna. För att kunna diskutera 
matematiska fenomen behövs, precis som Mouwitz beskriver det, en förtroendekunskap inom 
matematik som endast kan nås genom träning. Samspelet mellan de fyra F:en, fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet beskrivs även i Läroplanen för vuxna. 
 
Studien av de nationella slutproven visar också att det förutsätts i uppgifterna att den studerande 
förstår och kan hantera procentbegreppet trots att inte alla studerande har några matematiska 
förkunskaper. En förståelse av procentbegreppet är en nödvändig kunskap i samhället vilket även 
hävdas av Löwing. För att kunna tolka och diskutera statistik behövs en god förtrogenhet med detta 
begrepp. Grunderna till procenträkningen finns i räkning av bråk, delar av något helt och i 
decimaltalen. Utan dessa matematiska grunder blir procentbegreppet svårt att ta till sig. Enligt 
studien kan man även se att uppgifterna i de nationella slutproven innehåller siffror, olika 
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matematiska begrepp och symboler vilka även dessa antas vara kända vilket medför stora problem 
för lågutbildade. Vissa studerande med låg utbildningsbakgrund kan även, enligt min egen erfarenhet 
som lärare, ha problem med att generalisera och ta med sig kunskap ifrån ett område till ett annat 
vilket då medför att varje diagram och tabell ses som ny information. Min egen uppfattning är att de 
studerande ibland även har en felaktig förståelse av procentbegreppet som kan behöva korrigeras 
vilket även Unenge et al. beskriver. 
 
I Skolverkets rapport och uppföljning av de nationella slutproven framkommer det att vissa lärare 
som undervisar på sfi anser att uppgifter av matematisk karaktär tillhör matematiken och därför inte 
är relevanta i det nationella slutprovet. Åsikten finns även att dessa uppgifter missgynnar lågutbildade 
sfi-studerande eftersom dessa uppgifter är svårare för personer med låg utbildningsbakgrund än för 
studerande som redan sedan tidigare är högutbildade och har studerat matematik som ämne. Detta 
tolkar jag som att lärare inom sfi antingen efterfrågar nationella slutprov som endast testar språklig 
förmåga eller matematikundervisning för de studerande som inte har matematiska kunskaper sedan 
tidigare. Då min studie visar att det matematiska innehållet i de nationella slutproven både ökar i 
omfattning och tenderar till att bli allt mer komplext kan detta medföra att provet allt mer börjar 
mäta matematisk förmåga istället för språklig förmåga vilket skulle komma att missgynna studerande 
som saknar matematisk förförståelse ytterligare. 
 

I all undervisning av barn, och även barn med ett annat modersmål, är matematikundervisning en 
självklarhet och det är även självklart att de matematiska kunskaperna och begreppen ska öka 
naturligt vid sidan av språket och det ökade ordförrådet. I skolan lär sig eleverna att själva göra 
tabeller och diagram och lär sig därmed strukturens uppbyggnad. Sfi-studerande med låg 
utbildningsbakgrund ska klara av att läsa av tabeller och diagram utan att förstå hur diagrammet eller 
tabellen är uppbyggd och utan hjälp av några matematiska förkunskaper. Min studie visar att det 
krävs en förtroendekunskap inom matematik för att kunna tolka, förstå, jämföra och diskutera 
information i matematiska strukturer. Som Myndigheten för skolutveckling påpekar så ökar ju även 
användningen av matematiska strukturer i samhället. Denna förändring ses enligt min studie även i 
de nationella slutproven. Min slutsats blir därför att detta faktum rimligtvis även borde ställa krav på 
att kursplanen för sfi-undervisningen följer med i denna utveckling och preciserar även matematiska 
mål vid sidan av de språkliga. 
 

Avslutande reflektion och slutsats 
För att avläsa och tolka statistik, tabeller och diagram behövs speciella matematiska kunskaper som 
måste läras in. Att kunna läsa dessa matematiska strukturer är kunskap som behövs för att klara sig i 
det svenska samhället. Dessa strukturer förekommer i de nationella slutproven för sfi men i 
styrdokument och kursplaner för sfi finns ingenstans beskrivet varifrån kunskapen att tolka dessa ska 
komma till individen. Sfi-utbildningen är tänkt att endast ge språkliga redskap för kommunikation och 
aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Språkliga redskap räcker dock inte till för att 
aktivt verka i samhället. 

 
I mitt arbete som sfi-lärare ser jag det som ett stort problem för lågutbildade invandrare att sfi-
utbildningen inte innehåller regelrätt matematikundervisning som komplement till alla de andra 
kunskaper som behövs för att leva och verka i det svenska samhället. För de som är analfabeter finns 
läs- och skrivinlärning. För de som saknar matematiska förkunskaper finns ingenting. I Sverige är 
kunskapen att kunna läsa och skriva en självklar kunskap. Likaså är det självklart att vi kan viss 
matematik och kan läsa olika matematiska strukturer. Denna kunskap är så självklar att den blir 
osynlig och vi glömmer att vi alla har lärt oss den kunskapen någonstans. 
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