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Abstract: 

Studiens syfte är att beskriva hur diskursiva elev- och lärarpraktiker kan påverka flerspråkiga 

elevers identiteter och lärande i matematikklassrummet. Undersökningsobjektet är 

flerspråkiga elever i årskurs åtta på tre olika skolor. 

Frågeställningarna handlar om språkanvändningen hos flerspråkiga elever. De handlar om 

vilka diskurser relaterade till elevers matematiklärande som tar sig uttryck i tre flerspråkiga 

matematikklassrum, om språkliga uttryck i inställning till matematik samt kopplingar till 

synliga diskurser i matematikklassrummet, men även om flerspråkiga elevers positionering 

gentemot matematikämnet i relation till diskurser i klassrummet. Slutligen diskuteras vilka 

möjligheter och hinder som kan skapas för flerspråkiga elevers matematikrelaterade lärande i 

dessa matematikklassrum. 

 

Studiens teoretiska ramverk utgörs av socialkonstruktionistiska, Gee- och Foucault-

inspirerade, diskursanalytiska utgångspunkter, där identitet såväl som makt- och 

kunskapsrelationen ligger till grund för diskussionen om möjligheter och hinder för 

flerspråkiga elevers matematiklärande. Det empiriska materialet har samlats in genom enkäter 

och observationer i tre olika matematikklassrum, på tre olika skolor. Dessa är olika med 

avseende på andelen elever med utländsk bakgrund och med avseende på genomsnittligt 

meritvärde såväl som genomsnittligt betyg i matematik. Studiens resultat visar på fyra olika 

diskurser i dessa matematikklassrum; ledardiskurs, matematikelevdiskurs, prestationsdiskurs 

och språkdiskurs. Diskurserna tar sig olika uttryck i dessa klassrum, även om likheter också 

finns dem emellan. Makt- och kunskapsrelationen synliggörs i konstruktionerna av de 

diskurser som utvecklas i matematikklassrummen, vilka i sin tur skapar olika slag av 

möjligheter och hinder för den flerspråkiga elevens matematiklärande och identitetsutveckling 

inom matematiklärandekontexten. De olika diskurserna som en elev är del av konstruerar den 

matematikrelaterade identiteten och har en inverkan på det matematikrelaterade lärandet. 

Identitetsuttryck, positiva som negativa, samt matematiklärande, kan tolkas vara påverkade av 

hur ledardiskursen tar sig uttryck ifråga om lärarens positionering av elever och vilken 

respons elever skapar till den.  
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1 INLEDNING 

I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden till studien. Även syfte och frågeställningar 

beskrivs, samt studiens upplägg.  

 

1.1 BAKGRUND 

Det flerspråkiga matematikklassrummet och sociala aspekter av flerspråkighet, samt dess 

fördelar och utmaningar för elevers lärande är ett område av relevans för många lärares arbete 

i dag i det mångkulturella Sverige. Statistik visar att många kommuner redovisar svaga 

matematikresultat för elever med utländsk bakgrund. 19,3 % av elever med utländsk1 

bakgrund hade underkänt betyg i matematik i skolår 9 våren 2018. Bland nyanlända elever 

hade 37,3% betyget F i matematik. Detta kan jämföras med andelen F för elever med svensk 

bakgrund som var 6,3% (Skolverket, 2019). 

 

Forskning om flerspråkighet i matematik, men även i andra ämnen, genomförs idag i större 

omfattning än tidigare i Sverige och utomlands. Medvetenheten har ökat kring den flerspråkiga 

elevgruppens svaga resultat och forskning bedrivs kring hinder och framgångsfaktorer. Studier 

visar att en monolingvistisk2 undervisning kan utgöra hinder i elevers identitets-, språk- och 

matematikutveckling. De framgångsfaktorer som lyfts är ett annat språkligt närmande än i den 

typiska monolingvistiska skolvärlden, där skolor och personal intar en positiv syn på 

flerspråkighet (Bengtsson, 2012, Hansson, 2011, Norén 2010, Skolverket, 2018). Samtidigt 

beskriver Vetenskapsrådet (2019) att det finns fortsatt stort behov av studier kopplat till 

motivation, attityder och elevers identifikation inom det matematiskt didaktiska fältet. Likaså 

finns behov av forskning riktat mot orsaker till de stora skillnaderna i skolprestationer mellan 

elever med olika social bakgrund för att identifiera relevanta och effektiva åtgärder 

(Vetenskapsrådet, 2019). Elevers röster och deras egna erfarenheter av att vara en flerspråkig 

elev i matematikklassrummet är viktiga områden att lyfta. Frågor om hur dessa elever ser sig 

själva som matematikelever och hur de beskriver en elev som är duktig i matematik är 

nyckelfrågor i sammanhanget. Likväl som frågor om det språk elever använder för att skapa 

förståelse för matematik och som möjligtvis kan gynna lärande i ämnet. Föreliggande 

kvantitativa och kvalitativa studie kommer att röra sig i ett matematikdidaktiskt forskningsfält, 

                                                             
1 Omfattar elever födda i Sverige men har föräldrar som invandrat, elever födda utomlands men 
invandrat före ordinarie skolstart samt elever födda utomlands men invandrat efter ordinarie skolstart 
(innefattar även nyligen anlända elever).  
2 Monolingvistisk undervisning här innebär att endast ett språk används i undervisningen, ofta det 
som är det dominerande undervisningsspråket i landet. 
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där elevers identitetsformationer och matematiklärande kommer att ligga i fokus och syftar att 

bidra med kunskap om diskursernas effekt på identitetsformationer och lärande hos flerspråkiga 

elever i matematikklassrum.  

 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Studiens syfte är att beskriva hur diskursiva elev- och lärarpraktiker3 kan påverka flerspråkiga 

elevers identitet och lärande i matematikklassrum. 

Frågor 

 Hur ser elevers språkanvändning ut i olika kontexter i tre flerspråkiga 

matematikklassrum? 

 Vilka synliga diskurser relaterade till elevers matematiklärande tar sig uttryck i tre 

flerspråkiga matematikklassrum? 

 Vilka språkliga uttryck i inställning till matematik kan kopplas till synliga diskurser i 

matematikklassrummet?  

 Hur kan flerspråkiga elevers positionering gentemot matematikämnet förstås i relation 

till synliga diskurser i matematikklassrummet?  

 

 1.3 AKTUELLA BEGREPP 

Elever med utländsk bakgrund 

Elever med båda föräldrar födda utomlands. Dessa elever kan vara födda i Sverige eller 

kan ha invandrat vid olika åldrar (Skolverket, 2008). 

 

Diskurs 

Ordet diskurs betyder ursprungligen konversation, diskussion eller tal (Svensson, 2019). 

Diskurs kan förstås utifrån hur vi använder språket för att; säga (information), göra 

(handling/aktion) och vara (identitet) i världen. All språk får sin mening genom den 

praktik det används i (Gee, 2014a).  

 

Flerspråkighet 

Flerspråkighet i det här sammanhanget avser elever som har ett annat modersmål, eller ett 

eller flera andra språk att kommunicera med, än det dominanta och/eller uttalade 

                                                             
3 Det vill säga hur vi använder språket för att säga, göra och vara i världen. Genom de språkliga 
handlingarna/aktiviteterna samt teckensystemen skapar vi mening genom den praktik de används i 
(Gee, 2014a).  
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undervisningsspråket i matematikklassrummet. Det innebär att elever har en språklig 

repertoar som innefattar minst ett modersmål, samt minst ett andra språk som de använder 

i olika sociala sammanhang; i skolan, på fritiden, med släkt och vänner (García & 

Otheguy, 2019; MacSwan, 2017). 

        

       Identitet  

Identitet och identitetsformation i studien ses på ett Meadianskt sätt; det vill säga en 

känsla av ett jag som deltar i sociala roller och positioner (Darragh, 2016). 

Identitetsdefinition i studien går också i linje med Gees (2001) tankar om hur individen 

blir ’en viss typ av person’ i en given kontext och det påverkar individens tyckande, 

tänkande, handlande och olika multimodala uttryck.  

  

Kodväxling 

Kodväxling innebär att tvåspråkiga individer växlar språk under ett samtal, i meningarna 

eller mellan meningarna, för att förtydliga och förstärka med språket det de vill säga men 

även för att göra sig förstådda när uttryck saknas i det språk som kan vara svagare 

(MacSwan, 2017; Moschkovich, 2005; Yow, Tan & Flynn, 2017). 

 

Transspråkande  

Transspråkande innebär en språklig verksamhet hos flerspråkiga individer som går utanför 

den traditionella lingvistiska sfären. Den innefattar alla människans språkliga resurser, 

bland annat det talade språket, semiotiken, gester och dans, som ingår i kommunikationen 

med andra och i det egna tänkandet (García & Otheguy, 2019). 

 

1.4 STUDIENS UPPLÄGG 

I de två kommande kapitlen presenteras tidigare forskning som är relevant för studien samt 

det teoretiska ramverket. Därefter, i kapitel fyra, redogörs för metodval, urval, 

undersökningsobjekt och även analysmetod, etik samt metodiska felkällor och problem i 

undersökningen. I kapitel fem, sex och sju redovisas och analyseras resultat. Slutligen, i 

kapitel åtta, diskuteras resultaten utifrån vilka möjligheter och hinder som kan skapas för 

flerspråkiga elevers matematikrelaterade lärande i dessa klassrum. 
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2 FORSKNING OM MATEMATIKLÄRANDETS OLIKA DIMENSIONER I DET 

FLERSPRÅKIGA KLASSRUMMET 

Det här kapitlet behandlar tidigare forskning om flerspråkighet i undervisningen och i 

matematiklärandet men också forskning om identitet och identitetsformation inom 

matematiklärandekontexten. 

2.1 KODVÄXLING OCH TRANSSPRÅKANDE I UNDERVISNINGEN 

Sociolingvistiska studier, vilka redovisas i avsnittet, är relevanta även i 

matematiklärandekontexten då studierna visar att unga tvåspråkiga elever gärna talar det språk 

de talas till med. Detta språkbeteende antas även gälla i matematikklassrummet 

(Moschkovich, 2005). Den undervisande talarens språkförmåga och språkval avgör vilket 

språk eleven väljer, vilket påverkar lärandet. Forskning visar också att elevers kodväxling och 

transspråkande är styrt av samhällets såväl som klassrummets normer (García-Mateus & 

Palmer, 2017; Planas & Civil, 2013). 

 

Kodväxling, ’code-switching’, är ett begrepp som vuxit fram inom forskningen om 

flerspråkighet i undervisningen. Begreppet innebär att tvåspråkiga elever byter och växlar 

språk under samtalet, i meningarna eller mellan meningarna, för att förtydliga och förstärka 

med språket det de vill säga (MacSwan, 2017; Moschkovich, 2005; Yow, Tan & Flynn, 

2017). Begreppet växte fram i mitten av förra seklet, i USA, i samband med att fokus lades på 

marginaliserade och ekonomiskt missgynnade gruppers rättigheter i den framväxande 

civilrättsrörelsen. Språk och dess relation till studieframgångar dominerade diskussionsfältet 

vid tiden (MacSwan, 2017). Forskare uppmärksammade underprestationerna hos tvåspråkiga 

studentgrupper och började lyfta frågor om det språk dessa elever hade med sig till skolans 

värld och hur språket kunde relateras till förståelsen av skolmisslyckanden för dessa grupper 

av elever. Forskning inom området visade sedan att det språk som till exempel afroamerikaner 

talade var lika rikt och komplext som språket hos de priviligierade i samhället och kopplingar 

kunde då inte göras till skolmisslyckanden (MacSwan, 2017). En omfattande mängd 

forskning visar att språkblandning inte är slumpmässigt, inte heller tecken på språkförvirring 

eller andra språkliga brister, utan systematiskt och avancerat, grammatiskt korrekt och 

kontextbundet, och tyder på att talaren har en god språkförmåga (MacSwan, 2017; 

Moschkovich, 2005; Norén, 2010; Yow, Tan & Flynn, 2017). 
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Definitionen på transspråkande,’translanguaging’, i undervisningen växte fram initialt i Wales 

i Storbritannien på 1990-talet, i en utbildningspraktik med tvåspråkig undervisning, där 

kymriska var många elevers första språk och engelska var skolspråket. Transspråkande har 

sedan dess utvecklats och omdefinierats inom forskning om språkinlärning genom flera 

forskare inom fältet (García & Otheguy, 2019; Jones, 2017). Transspråkande enligt Garciá 

och Otheguy (2019) definieras idag som en språklig verksamhet hos flerspråkiga individer 

som går utanför den traditionella lingvistiska sfären, men också utanför de traditionella 

sociala och politiska beskrivningarna av språk. Den innefattar alla människans språkliga 

resurser som ingår i kommunikationen med andra och i det egna tänkandet (García & 

Otheguy, 2019; Otheguy, García, & Reid, 2015). Wei (2014) beskriver att begreppet 

transspråkande fångats upp av flera forskare som ett allomfattande begrepp för en mängd 

olika flerspråkiga praktiker, såsom kodväxling, kodmixande och lånande av ord, vilka är 

vanliga bland flerspråkiga språkanvändare. Vidare beskriver han transspråkande som 

användningen av språk för att få åtkomst till kunskap, att artikulera sina tankar, skapa mening 

och förståelse och för att kommunicera om tingen genom språkanvändning (Wei, 2014). Den 

transspråkande processen handlar om meningsskapande, om att forma erfarenheter, skapa 

förståelse och kunskap genom användningen av två eller flera språk (García & Otheguy, 

2019; Jones 2017; Wei, 2014).  

 

En annan viktig insikt som vuxit fram ur forskningen är att tvåspråkighet och flerspråkighet 

inte innebär att en individ lär sig två eller flera separata språksystem och vet när denne ska 

växla mellan språken, utan har ett lingvistiskt sett unikt språkbruk som också är en enhetlig 

lingvistisk repertoar, där individen strategiskt väljer språkliga drag och uttryck för att 

kommunicera effektivt (García & Otheguy, 2019; Otheguy, García & Reid, 2018). 

Forskningen antyder också att hos unga tvåspråkiga elever kan kodväxlingen fungera som en 

plattform för att hjälpa eleven att utveckla de språk de använder, särskilt det språk som då är 

svagare hos eleven (Yow, Tan & Flynn, 2017). Liknande slutsatser föreslås inom forskningen 

om transspråkande, där transspråkande individer har även en lingvistisk repertoar som 

innehåller socialt konstruerade koncept från båda språken (García & Otheguy, 2019; Otheguy, 

García & Reid, 2018; Yow, Tan & Flynn, 2017). 

 

Forskning inom klassrumskontexten har funnit att transspråkande främjar djupare tänkande 

och kan användas av lärare för att hjälpa tvåspråkiga elever i ämnen som undervisas på deras 

svagare språk. Lärare kan på så vis utnyttja elevers starkare språk till att erbjuda dem en 
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möjlighet att delta och utveckla deras tankeprocesser och uppväcka frågor inom området 

(Yow, Tan & Flynn, 2017). Kodväxling i en flerspråkig miljö erbjuder också för tvåspråkiga 

elever möjlighet att använda båda sina språk på ett sätt som en monolingvistisk miljö inte 

skulle kunna erbjuda. Det i sin tur har en positiv inverkan på språkutvecklingen hos barn 

(García- Mateus & Palmer, 2017; Moschkovich, 2005; Yow, Tan & Flynn, 2017). 

 

2.2 DET FLERSPRÅKIGA MATEMATIKKLASSRUMMET 

Flerspråkiga matematikklassrum är inte lika beforskat i Sverige, inte heller i Skandinavien 

(Meaney & Rangnes, 2018), som till exempel i Kanada, med två officiella språk och många 

minoritetsspråk, och Sydafrika, med flera officiella språk men engelska som 

undervisningsspråk i skolan (Culligan, 2015; Meaney & Rangnes, 2018; Setati, 2005). 

Forskningen visar att matematiklärande förutom att vara ett språkligt fenomen även visar sig 

vara socialt och politiskt (Norén, 2010; Meaney & Rangnes, 2018; Walshaw, 2013). Språk 

och kommunikation anses vara kärnkomponenter i undervisning av matematik såväl som i 

lärande i matematik. Men det finns många frågeställningar kvar om relationerna mellan språk, 

matematik, undervisning och lärande (Wagner & Moschkovich, 2016). Få studier har till 

exempel utforskat hur en transspråkande pedagogik stödjer utvecklingen av positiva 

identiteter när lärande sker genom två språk (García-Mateus & Palmer, 2017). 

 

När det gäller studier av tvåspråkiga matematikklassrum har fokusområden för forskare varit 

hur elever kommunicerar för att skapa mening i matematik, vilket språk de använder i sitt 

matematiklärande och hur de kodväxlar när de arbetar i matematik. Språket i dessa studier 

beskrivs som en social aktivitet, som inte bara är kognitiv, utan även en kulturell och 

situationsbunden praktik. Forskning från Kanada (Culligan, 2015; Culligan och Wagner, 

2015), USA (Moschkovich, 2002, 2005) men också från Spanien (Planas, 2014) och 

Sydafrika (Setati, 2005) beskriver vidare att elevers språk- och matematikkunskaper är tätt 

sammanlänkade. Även samarbete elever emellan beskrivs möjliggöra stöd för det tvåspråkiga 

lärandet i elevers språk- och matematikutveckling. Flerspråkiga elevers transspråkande och 

kodväxling vid lärande situationer ska med andra ord ses som en resurs som utvecklar 

matematisk förståelse, men som också resulterar i en större metaspråklig medvetenhet 

(Culligan, 2015; Culligan & Wagner, 2015; Moschkovich, 2005; Planas, 2014; Setati, 2005) 

samtidigt som den utvecklar en två-eller flerspråkig identitet (Bengtsson, 2012; García-

Mateus & Palmer, 2017). 
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Senare års forskning, i Sverige såväl som utomlands, visar dock att elever ur 

minoritetsgrupper, med annat modersmål än undervisningsspråket, inte erbjuds likvärdiga 

lärmöjligheter i undervisningen som de infödda eleverna (Norén, 2011; Svensson, 2014; 

Svensson Källberg, 2018; Takeuchi, 2015). Talet om invandrarelevers brister i relation till 

språk och kulturell bakgrund, samt behovet av stöd av olika slag, är fortsatt vanligt i 

vardagsliv och i många klassrum, i Sverige såväl som utomlands (Moschkovich, 2002; Norén, 

2011; Norén, 2015; Svensson Källberg, 2018; Takeuchi, 2015). Trots policydokument i 

Sverige (Skolverket, 2016), där elevers modersmål lyfts som en viktig komponent i lärandet, 

och flerspråkighet lyfts som en resurs, samexisterar denna diskurs om multikulturalism i 

Sverige med svenskhetsnormen i skolan. Det svenska språket och den svenska kulturen anses 

vara av större vikt och dominerar i undervisningen (Norén & Källberg Svensson, 2018). Talet 

om invandrarelevers brister såväl som en monolingvistisk syn på undervisning resulterar i 

fördefinierade identiteter som sedan påverkar individers egna identitetsformationer och 

påverkar relationen till och lärandet i matematik (Källberg Svensson, 2018; Takeuchi, 2015; 

Walshaw, 2013). 

 

2.3 IDENTITETSDEFINITION I MATEMATIKLÄRANDE KONTEXTER 

Forskning om identitet inom matematiklärandet har, från att ha varit närmast obefintligt, ökat 

de senaste tjugo åren (Chronaki & Kollosche, 2019; Darragh, 2016, Heyd-Metzuyanim, 

Lutovac & Kaasila, 2016). En stor del av forskningen kommer från den engelsktalande 

världen, bland annat från USA och till viss del från Storbritannien. En väldigt liten del av 

dessa studier har genomförts i övriga Europa (Darragh, 2016). Forskningen inom fältet 

innefattar både elevers och lärares identiteter i matematikundervisningen (Darragh, 2016; 

Heyd-Metzuyanim, Lutovac, & Kaasila, 2016). Utifrån G.H. Meads perspektiv på identitet 

har forskningen inom matematikutbildning tagit en social vända inom fältet och utvecklat 

olika teoretiska ansatser, där uppmärksamhet har riktats mot sociala, kulturella och politiska 

aspekter av undervisning och lärande (Chronaki & Kollosche, 2019; Darragh, 2016; Dunn, 

1997). Mead definierade identitet som en aktion, något som en individ gör och som är 

mångsidigt, motsägelsefullt och socialt konstituerat. Det vill säga en känsla av ett Jag som 

deltar i sociala roller och positioner. Dessa definieras av särskilda historiskt konstituerade 

sociala aktiviteter av de som beskrivs som de Andra- den sociala omgivningen. Genom Meads 

beskrivning av Självet, införlivas en delning av Jag och Mig. När Jaget agerar så reflekterar 

Mig över aktionen genom att observera Jaget och på så vis också definierar Jagets aktioner 
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tillsammans med de Andra– den sociala omgivningen. Aktionen genererar identiteten 

samtidigt som den är ett uttryck av den. Uppkomsten av Självet är beroende av interaktionen 

mellan individen och dess sociala miljö. Meads perspektiv fångar hur Självet uppstår ur 

kommunikationsprocesser individer emellan. Jag och Mig är två aspekter av människans 

Själv, det vill säga aspekter av den sociala identiteten (Darragh, 2015, 2016; Dunn, 1997). 

 

Identitet inom forskningsfältet om matematiklärande och matematikundervisningen kan 

relativt allmänt definieras som deltagande; där lärandet sker i en social kontext som individen 

är del av, men som även är identitetsformande (Darragh, 2016; Farnsworth, Klienthous, & 

Wenger-Trayner, 2016; Urrieta Jr, 2007). Identitet kan även definieras som diskursiv; där de 

skrivna och talade orden, tillsammans med semiotiska system, representationer, såväl som 

gester som deltagaren kommunicerar med definierar identiteten (Chronaki &Kolloshe, 2019; 

Darragh, 2016; Gee, 2001). Den kan beskrivas som narrativ; där konkreta och betydelsefulla 

historier som individen eller andra berättar om denne definierar identiteten (Darragh, 2016; 

Sfard & Prusak, 2005), men även som performativ; där identitet beskrivs som upprepat 

handlande över tid och konstruerar individens identitet (Darragh,2016). I alla dessa 

beskrivningar av identitet ses den sociala kontexten som den som konstruerar identiteten 

(Darragh, 2016). 

 

2.4 DISKURSER, IDENTITET OCH MATEMATIKLÄRANDE 

Forskning visar att diskurser spelar stor roll i vilka identiteter elever antar i 

matematiklärandekontexten (Andersson & Wagner, 2019; Bartholomew, Darragh, Ell & 

Saunders, 2011; Chronaki & Kollosche, 2019; Norén, 2015; Bishop, 2012; Walshaw & 

Anthony, 2018). Bishop (2012) beskriver att vem individen tror sig vara har en stor inverkan 

på hur denne interagerar, engagerar sig, beter sig och lär sig. Elever i olika elev-elev diskurser 

antar olika matematikidentiteter trots att de befinner sig i samma lokala kontext (Norén, 2015; 

Bishop, 2012). Planas (2018) argumenterar att matematiklärande utvecklas genom interaktion 

i en meningsskapande process, som formas av språkbruket, diskurserna, vilka är del av en 

sociokulturell kontext. Flertal diskurser beskrivs också vara aktiva och ihoptvinnade i 

matematiklärande kontexten (Andersson & Wagner, 2019).  

 

Matematik ses som ett problematiskt ämne, som frambringar en mångfald av olika känslor 

hos individer; många elever uppfattar matematik som ett ämne med hinder och utmaningar 
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och som ett ämnesområde som orsakar misslyckanden (Walshaw & Anhtony, 2018). Trots att 

ämnet lyfts som ett viktigt studieämne, ratas det fortfarande av många studenter inom högre 

utbildning (Bartholomew, Darragh, Ell & Saunders, 2011). Att välja ett studieämne, såsom 

matematik, har en del att göra med hur en individ uppfattar sig själv i världen och påverkar 

hur individen konstruerar sin matematikidentitet (Bartholomew, Darragh, Ell & Saunders, 

2011; Walshaw & Anthony, 2018). Elever som uttrycker motstånd mot matematiklärandet 

förhandlar om sin identitet såväl som om sin position i klassrummet. Hand (2010) beskriver 

tre drag som formar konstruktionen av opposition i klassrumsdiskursen; minskat tillgång till 

matematiskt meningsskapande, en polariserad deltagarstruktur samt svaga matematikpraktiker 

och identiteter hos eleverna. När dessa drag befästs förstärks även oppositionen som kultur i 

klassrumskontexten. De svaga matematikpraktikerna, det vill säga ett icke-produktivt 

beteende i matematikklassrummet, vidmakthåller känslan av misslyckande genom låga 

resultat och förstärker på så vis oppositionen (Hand, 2010). Andersson, Valero och Meaney 

(2015) beskriver hur negativa identitetsuttryck inom matematiklärande kontexten kan kopplas 

till brister på stimulerande och utmanande uppgifter, möjligheter för kreativitet i 

lärandekontexten, men även till elevernas förlust av kontroll och riktning i arbetsuppgifterna. 

Samtidigt som de visar att identitetsberättelserna förändras i relation till olika kontexter i 

matematikundervisningen, som sedan kan påverka klassrumsdiskursen och möjliggöra elevers 

ansvarstagande i lärandet (Andersson, Valero, & Meaney, 2015).  

 

2.5 SAMMANFATTNING  

Studier om kodväxling och transspråkande i undervisningen bidrar med förståelse för hur 

flerspråkiga elever kan välja eller påverkas till att välja arbetsspråk i klassrummet. Studier 

visar att den undervisande talarens språkval avgör vilket språk elever väljer, men även att 

språkvalet styrs av samhällets såväl som av klassrummets normer (García-Mateus & Palmer, 

2017; Moschkovich, 2005; Planas & Civil, 2013). Studier om kodväxling och transspråkande 

visar också att språkblandning inte är tecken på språkliga brister, utan snarare handlar om att 

få åtkomst till kunskap, skapa mening och förståelse (Wei, 2014) och har en positiv inverkan 

på språkutveckling hos barn (García-Mateus & Palmer, 2017; Moschkovich, 2005, Yow, Tan 

& Flynn, 2017) samtidigt som den utvecklar matematisk förståelse (Culligan, 2015; Culligan 

& Wagner, 2015; Moschkovich, 2005; Planas, 2014; Setati, 2005) och utvecklar en två-eller 

flerspråkig identitet (Bengtsson, 2012; García-Mateus & Palmer, 2017). Språk och 

matematikkunskaper är tätt sammanlänkade. Elevers kodväxling och transspråkande vid 
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lärandesituationer ska ses som en resurs (Culligan, 2015; Culligan & Wagner, 2015; 

Moschkovich, 2005; Planas, 2014; Setati, 2005). 

 

Den sociala kontexten anses vara av vikt vid konstruktion av matematikidentiteten och 

känslan av ett jag i ett klassrum (Darragh, 2015, 2016). Forskning visar att olika diskurser i 

matematiklärandekontexten styr elever att anta olika identiteter (Andersson & Wagner, 2019; 

Bartholomew, Darragh, Ell & Saunders, 2011; Chronaki & Kollosche, 2019; Norén, 2015; 

Bishop, 2012; Walshaw & Anthony, 2018), vilka påverkar relationen till matematiken 

(Källberg Svensson, 2018; Takeuchi, 2015; Walshaw & Anthony, 2018) samt vilket 

matematiklärande som blir möjligt (Andersson, Valero & Meaney, 2015; Hand, 2010; Planas, 

2018). 
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3 TEORETISKT RAMVERK 

I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverket som vilar på en socialkonstruktivistisk 

grund. Först presenteras Michel Foucaults (2011) diskursanalys, därefter James Paul Gees 

(2014a) teoretiska bidrag till diskursanalysen, för att sedan beskriva hur dessa två kommer 

användas i studien. 

 

3.1 DISKURSANALYS 

Diskursanalys är ett omfattande teoretiskt område med många olika teoribildningar som 

skiljer sig en del från varandra. Vissa diskursanalyser kan användas som analytiska redskap, 

andra enbart som teorier och åter andra som både analysverktyg och teori. Kärnan i 

diskursanalys är den sociala verkligheten som är en produkt av människor och deras 

språkanvändning. Diskursanalys utgår med andra ord från en konstruktionistisk världsbild där 

språket konstruerar världen. Människans upplevelser av världen möjliggörs och begränsas av 

föreställningsramar vilka är en del av kulturen, men är också resultat av språkbruk av olika 

slag. Upplevelserna är med andra ord konstruerade. Dessa föreställningsramar kommer till 

uttryck i texter och i praktiker av olika slag där språket bidrar till att producera föreställningar, 

vetenskaplig kunskap, fakta, institutioner, normer och handlingsmönster (Svensson, 2019). 

Vem eller vilka som konstruerar de etablerade språkbruken och därmed föreställningsramarna 

handlar om vem/vilka som är innehavare av makt (Foucault, 2011; Svensson, 2019). Den 

grupp, individ, organisation, institution som förmår att definiera eller forma språkbruket i en 

viss riktning, utövar en effektiv makt i samhället (Foucault, 2011; Svensson, 2019; Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

3.2 FOUCAULTIANSK DISKURSANALYS 

Diskursanalys med foucaultianskt perspektiv utvecklar tanken att det finns ingen makt utan 

kunskap, och kunskap kan inte utvecklas utan makt. Kunskap är en produkt av makt, men 

fungerar samtidigt som ett instrument för makt. Kunskap skapar vår förståelse av världen 

genom beskrivningar, såsom vetenskaplig fakta, som vi ser som sanningar. Vid konstruktion 

av sanningar är diskurser närvarande. Diskurser, vilka formas av maktens krafter, är alltid en 

fråga om kamp. Olika diskurser hävdar olika sanningar och utgör då maktredskap vid 

normalisering av sanningar och vid produktion av ny kunskap. Makten/makter existerar 

överallt i den värld där människor interagerar. Makten agerar som en relation mellan 

människor och kan forma en individ och dess beteenden och ska inte ses som endast negativ 

utan kan även ses som produktiv (Foucault, 2008). Foucaultiansk diskursanalys möjliggör 
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diskussion om vilken effekt makt har på nätverk, sociala praktiker och världen runt oss 

(Foucault, 2011). Den som har makt över diskursen är också den som utövar makten och 

sprider den i verksamheten och kan på så vis förändra hur en individ, subjektet, ser på och 

uppfattar sig själv, såväl som den kan förändra hur denne ses och förstås av andra. Å andra 

sidan kan individen välja att motstå diskursen (Foucault, 1980). 

…där makt finns, finns motstånd och att likväl, eller kanske just därför, 

motståndet aldrig står i utanförställning i förhållande till makten. Måste man i så 

fall också erkänna att man med nödvändighet är ”i” makten, att man inte 

”slipper undan” den, att det inte finns något absolut ”utanför” i förhållande till 

den, därför att man osvikligen står under lagen? 

(Foucault, 1980, s. 121) 

Foucault (1980) beskriver att det finns en mångfald av motståndspunkter överallt i maktnätet. 

Det finns motstånd av olika slag: nödvändiga, spontana, samordnade, smygande, våldsamma 

och så vidare. Foucault ser motståndet som den okuvliga motparten till maktrelationerna. Han 

beskriver också att människor oftast möter rörliga och övergående motståndspunkter, såsom 

klyftor i samhället, som splittrar och går igenom individerna inifrån och ut; där klyftorna och 

motståndet kan skära sönder individerna kan de också göra om dem. Vidare beskriver 

Foucault att likväl som maktrelationer bildar ett nät som går genom samhällsapparaten och 

institutionerna i samhället, så gör motståndet det också. Här, på detta styrkeförhållandenas 

fält, kan en analys av maktmekanismer ske, dock förklarar Foucault att det handlar om att 

söka efter mönster för styrkeförhållandenas förändringar, då de åstadkommer ett växelspel 

och maktfördelningarna alltid är ögonblicksbilder av processer i makt/kunskaps relationer 

(Foucault, 1980). 

 

3.3. DISKURSANALYS ENLIGT GEE 

Gee (2014a) har bidragit till diskursanalysen med såväl teori som analysverktyg av hur vi 

använder språket för att säga (information), göra (handling/aktion) och vara (identitet) i 

världen. Vidare argumenterar han att allt språk får sin mening genom den praktik det används 

i. Språket berättar något om vår värld och berättar vilka vi är i den världen. Det är ett 

essentiellt medel med vilket människan formar världen (Gee, 2014a).  

Gee (2014a) skiljer teoretiskt mellan stora Diskurser (D) och små diskurser (d). Med 

Diskurser avser han kombination och integrering av språk, samt det som han kallar för annat, 

det vill säga handlingar, sätt att tänka, sätt att tro, värderingar, men även användningen av 
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symboler, verktyg och objekt som möjliggör en socialt erkänd identitet hos en individ. De 

små diskurserna fokuserar på språket som används i samtal, i berättelser eller i texter; i de 

meningsskapande relationerna mellan ord och meningar. De små diskurserna fokuserar även 

på hur språket används; flödet i språket samt språkliga samband. Stora Diskurser skapar 

sammanhanget för de små diskurserna (Gee, 2014a). 

 

Diskursanalys enligt Gee (2014a) kan vara såväl deskriptiv som kritisk. Den  deskriptiva 

delen i diskursanalys svarar mot frågor om hur språk fungerar och vilka effekter språket har 

hos den som är mottagare. Den deskriptiva ansatsen kan erbjuda förklaringar till hur språk får 

sin mening och hur språket får världen att fungera. Gällande den kritiska delen argumenterar 

Gee för att all diskursanalys på sätt och vis är kritisk, då språk i sig  är politiskt, och får sin 

mening genom det språkspel eller språkpraktik den är del av, och budskap finns dolt i de 

språkliga uttrycken (Gee, 2014a). 

 

Diskursanalys med Gees (2014a) perspektiv utgår från identitet, och han menar att individer 

talar och lyssnar, läser och skriver, som ’viss typ av individer’ i en kontext. Han förklarar att 

vi även formar vårt språk i relation till vem vi uppfattar oss själva som när vi talar med och 

skriver till andra. Vi tolkar vårt talande och görande efter de identiteter vi har i de olika roller 

och relationer vi har i samhället (Gee, 2014a). 

When we speak or write we actively design our language to say and to do what 

we want to or hope to. We are like artist or musicians, composing with words 

rather than paint or musical notes, trying to communicate and achieve effects. 

                                  (Gee, 2014a, s. 21) 

Vidare skriver Gee (2014a) att i vårt talande och skrivande designar vi en position, position 

design, där vi lockar våra lyssnare eller läsare att ta på sig en särskild identitet. Lyssnaren 

eller läsaren positioneras så att denne är eller gör vad talaren/skribenten vill att 

lyssnaren/läsaren ska vara eller göra.  Lyssnaren/läsaren behöver också förbereda en respons, 

response design, på det denne lyssnar på eller läser om. Responsen baseras på hur yttranden 

och skriven text var konstruerad av talaren eller skribenten. I responsen kan den som 

lyssnar/läser antingen acceptera eller avvisa talarens/skribentens sätt att positionera oss. Gee 

(2014a) beskriver vidare att när vi talar, eller skriver, så konstruerar vi sju områden av 

verklighet. Dessa områden kallar han för ’building tasks’. Det vill säga sju språkliga 
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byggbitar4 eller uppgifter, som språket vi använder byggs av. Till byggbitar kan ett antal 

frågor ställas. De är sätt att se på språkbruket som hjälper oss att studera hur byggandet av 

språket sker och vilka de sociala och politiska konsekvenserna är. Studiet av positioner i 

språkbruket i en given kontext möjliggörs av dessa diskursanalytiska frågor. De kretsar kring 

hur vi genom språkbruket tydliggör och signalerar för andra vad vi avser vara mer eller 

mindre signifikant för oss, vad ord och fraser får för innebörder i en specifik kontext och hur 

vi i kommunikationen använder ord och grammatiska strukturer för att signalera och anta ett 

givet språk. Genom position design är språk och handlingar i fokus i D(d)iskurserna. Gee 

menar också att analysverktyget, med hans vinkling, kan bidra med annat än beskrivning av 

en diskurs, nämligen a) lägga ljus på och ge oss bevis för vår teori som ska hjälpa oss att 

förklara hur och varför språket fungerar/arbetar som det gör när det används och b) bidra, 

genom förståelse och ingripande, till viktiga frågor inom området vi studerar. Diskursanalys 

används för att studera språkbruket i en specifik kontext och möjliggör även studier av hur vi 

människor tolkar språkbruket (Gee, 2014a). 

 

3.4 SAMMANFATTNING AV DE TEORETISKA PERSPEKTIVEN 

Foucaults teorier om diskurs ger inget analysverktyg, vilket gjorde att ett annat verktyg 

behövdes för att knyta ihop ett teoretiskt ramverk med en metod. Eftersom Gees (2014a) 

Diskurser, nuddar och rör vid Foucaults definition av diskurser (2011) så förs dessa två 

synsätt ihop i studien, även om de används för att besvara olika delar av forskningsfrågorna. 

Ramverket med Gees (2014a) teorier inom diskursanalys, om hur vi använder språket för att 

säga, göra och vara i världen, möjliggör analysen av empirin. Gees (2014a) diskursanalys 

erbjuder en teori med vinkling mot identitet såväl som en teori om positionering i 

D(d)iskurser genom position design, och response design, vilka ger förklaringar till hur 

individer placerar sig i D(d)iskurser och vilka effekter de kan ha på individers identiteter och 

möjligheter till lärande. Det är ett analysverktyg som underlättar studier av enkäter och 

observationer med avsikt att synliggöra inställning och positionering i en specifik kontext 

nämligen matematiklärandekontexten i ett klassrum. Aspekter på Foucaults (2011) syn på 

diskurs, makt/kunskap och subjektivitet, hur individen uppfattar sig själv, möjliggör en 

förklaring för dels hur matematikidentiteter är kopplade till den sociala organisationen av 

makt i klassrummet men är också en utgångspunkt i diskussioner om möjligheter, såväl som 

hinder, i matematiklärandet i de diskurser som existerar i klassrummet. Gees (2014a) avsikt 

                                                             
4 Byggbitarna innefattar signifikans, handlingar/aktiviteter, relationer, politik, samband och 
teckensystem/kunskap (Gee, 2014a). 
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är, precis som Foucaults (1980, 2011), att få diskursanalytikern att se att talande, skrivande, 

lyssnande och läsande är en aktivitet som framkallar en viss respons och en tolkning. Gees 

(2014) position design, såväl som response design, möjliggör med andra ord en diskussion 

om hur talare/skribenter formar och omförhandlar sin egen och mottagares identitet i relation 

till den D(d)iskurs som de utövar och responderar till, och hur lyssnare och läsare responderar 

till D(d)iskursen och går i linje med Foucaults (1980, 2011) teorier om subjektet i ett maktnät 

där denne antingen kan acceptera sin position eller motstå den. Det teoretiska ramverket med 

Foucault i bakgrunden nuddar vid makt och politik som kategorier för analys, dock kommer 

position design och response design vara de av ansatserna i Gees (2014a) diskursanalys som, 

tillsammans med Gees (2001, 2014a) syn på identitet och formande av identitet i 

D(d)iskurser, vara förgrunden som sedan bygger analysen. Även om makten inte är 

studieobjekt i studien, så är dess effekter genom diskurserna i klassrummet på lärande, 

kunskap, och identitetsformationer viktiga att synliggöra för få en möjlig förklaring till hur 

individer formar sina identiteter i D(d)iskurserna och vilka möjligheter och hinder som skapas 

för lärande. Individen blir subjekt under D(d)iskurserna och det formar enligt Gee (2014a) 

individens identitet. Genom språkbruket blir ett sägande, ett görande och ett varande i världen 

till, som sedan påverkar vilket lärande som möjliggörs.  

 

Slutligen, den ontologiska grunden, och bakomliggande teoretiska ansats, för studien är 

makt/kunskap relationen och subjektet i diskursen i foucaultiansk tradition (Foucault 1980, 

2008, 2011) såväl som Gees (2014a) teorier om hur vi använder språket för att säga, göra och 

vara i världen. Den epistemologiska insikten handlar om att förstå och synliggöra 

språkbrukets effekter på individens identitetsformation och möjligheter eller hinder i 

matematiklärandet. Språkbruket avser D(d)iskursen eller flera D(d)iskurser i klassrummet. 
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4 METOD 

I följande kapitel redogörs val av metod, litteratursökningen för studien, beskrivning av 

urvalsprocessen, undersökningsobjekt samt analysmetod.  

 

4.1 EN KVANTITATIV OCH KVALITATIV STUDIE 

I studien fokuserades på diskursiva praktiker och effekter av dessa i matematikklassrummet 

för flerspråkiga elever. Både kvantitativ och kvalitativ metodansats erbjöd en möjlig väg att få 

svar på forskningsfrågorna. En kvantitativ metodansats möjliggjorde en insamling av data 

genom en enkät där papper och penna var instrument samt möjliggjorde anonymitet hos 

deltagarna. En fördel med kvantitativ metod är att den möjliggör statistiska 

sammanställningar av enkätresultat i tabeller och möjliggör jämförelser inom samt mellan 

grupper (Mills & Gay, 2016) och därför passade ansatsen till den del av studien som 

omfattade de kvantitativa frågorna i enkäten. Utmärkande drag för en kvalitativ studie är att 

sådan forskning studerar sammanhang och omständigheter som människor lever i och 

förklarar händelser i en social kontext, där människor interagerar, med hjälp av existerande 

eller framväxande begrepp (Yin, 2013) och därför passade ansatsen till den del av studien som 

omfattade observationer samt till några av frågorna i enkäten vilka var kvalitativa. 

 

4.2 LITTERATURSÖKNING 

Sökningen av litteratur till avsnittet tidigare forskning omfattade svenska avhandlingar och 

vetenskapliga artiklar samt skandinavisk forskning om flerspråkighet i 

matematikutbildningen, men även till viss del om identitetsformationer inom 

matematiklärandet. Utländska vetenskapliga artiklar har bidragit med information som 

behandlar kodväxling hos flerspråkiga elever i matematikundervisningen, transspråkande i 

matematikklassrummet, men också identitetsforskning inom matematikutbildningen och då 

med vinklingen mot elevers identitet och matematiklärande. Den sökmotor som bidragit med 

de vetenskapliga artiklarna har varit Högskolan i Dalarnas biblioteksökmotor, även kallad 

summon på söksidan, som innefattar bibliotekets katalog, tidskrifter, databaser, Diva, Libris, 

Google Scholar samt Legimus. Initiala sökord var flerspråkighet, matematik, identitet, vilket 

gav med peer-review inga sökträffar. Sökorden ändrades till mathematics, education, 

multilingualism, identity samt peer-review. Utifrån abstracts valdes relevanta artiklar med 

avseende på flerspråkighet samt identitet inom matematiklärandekontexten. Nästa sökning 

inkluderade sökorden mathematics, translanguaging och identity. Väldigt få av artiklarna 
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behandlade dock matematikundervisning, däremot transspråkande undervisning i allmänhet. 

En sökning med sökorden mathematics, code-switching och identity gav också artiklar som 

var relevanta för studien. Genom artiklarnas referenslistor kunde även fler relevanta 

vetenskapliga artiklar identifieras. Sökorden mathematics, discourse, identity och learning 

användes för att finna relevant forskning om diskurser och identitetsformationer i 

matematikklassrum. För att minska antalet träffar lades även educational research samt 

student attitudes till som sökord. Genom rubriker och abstracts kunde en del artiklar avfärdas 

och andra inkluderas i litteraturöversikten. 

 

4.3 URVAL 

I detta avsnitt beskrivs och motiveras först kort undersökningsobjektet samt den initiala 

urvalsprocessen, därefter urval av skolor och klasser.  

4.3.1 UNDERSÖKNINGSOBJEKT 

Undersökningsobjektet för studien är flerspråkiga matematikelever i klasser med goda samt 

svaga matematikresultat. Genom Skolverkets statistik (2019) identifierades initialt skolor i 

olika kommuner i Mellansverige med låga matematikbetyg och skolor med goda 

matematikbetyg i årskurs 9 för läsåret 2017/2018 och 2018/2019. Behörighet till gymnasiets 

yrkesprogram gav också en indikation över hur stor andel elever uppfyllt de kunskapskrav 

som krävs för yrkesprogram, där engelska, svenska och matematik ingår. Därefter studerades 

matematikresultaten för elever med utländsk bakgrund, där Skolverket (2019) redovisar 

resultat för elever födda i Sverige men med föräldrar som invandrat, elever födda utomlands 

vilka invandrat före ordinarie skolstart och elever födda utomlands vilka invandrat efter 

ordinarie skolstart. Det möjliggjorde en identifiering av skolor där det fanns lågpresterande 

matematikelever med utländsk bakgrund såväl som relativt högpresterande matematikelever 

med utländsk bakgrund.  

 

4.3.2 URVAL SAMT BESKRIVNING AV SKOLOR 

Elva olika skolor tillfrågades om att delta i studien. En skola avböjde deltagande direkt, och 

en annan skola gav medgivande till att delta, dock avstod de senare. Övriga nio skolor svarade 

inte, varpå ytterligare skolor söktes. Totalt tillfrågades 18 skolor. Kommunikationen skedde 

initialt via mail, därefter genom flertal telefonsamtal. Genom samtal med några berörda lärare 

förmedlade dessa en stress inför betygssättning under vårterminen vid inledningen av studien, 

senare var det skolstart som lärare kommunicerade som energikrävande. Tre skolor visade 
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slutligen intresse för studien. En av skolorna hade initialt två deltagande klasser. Men den 

andra klassen föll bort på grund av praktiska omständigheter. Skolorna skiljer sig från 

varandra dels utifrån olika matematikresultat och meritvärde för årskurs 9, och dels utifrån 

andel elever med utländsk bakgrund. Fiktiva namn används på skolorna i studien. 

 

Alfaskolan är en enparallellig Fk-9 friskola i en medelstor mellansvensk stad (50000-100000 

invånare). Andelen elever med utländsk bakgrund var 45,3% vid läsåret 2018/2019. 

Genomsnittliga meritvärdet för 17 ämnen, för alla elever i årskurs 9, läsåret 18/19 var 260,3 

poäng. Genomsnittligt meritvärde för elever med svensk bakgrund var 266,9. För elever med 

utländsk bakgrund var det genomsnittliga meritvärdet 259,0. I juni 2019 hade alla elever, 

enligt Skolverkets statistik (2019), i årskurs 9 uppfyllt kunskapskraven för betygen A-E i 

matematik för läsåret 2018/19. Genomsnittligt betygspoäng i matematik för flickor var 15,0 

poäng och för pojkar 14,8 poäng i årskurs 9.  

 

Betaskolan är en enparallellig, utom i årskurs 7 som är tvåparallellig, 4-9 skola i en medelstor 

mellansvensk stad. Det är en relativt nystartad friskola där tvåspråkig undervisning på svenska 

och engelska är norm. Andelen elever med utländsk bakgrund var 59% vid läsåret 2018/2019. 

Resultat för matematik och genomsnittligt meritvärde redovisas inte ännu hos Skolverket 

(2019) då inga resultat för årskurs 9 funnits för läsåret 2018/2019.  

 

Gammaskolan är en femparallellig högstadieskola i en mindre mellansvensk kommun (färre 

än 15000 invånare) som samlar hela kommunens högstadieelever. Det finns möjlighet att 

välja fristående skolor i en angränsande kommun. Andelen elever med utländsk bakgrund var 

14,5% vid läsåret 2018/2019. Genomsnittliga meritvärdet för 17 ämnen, för alla elever, läsåret 

2018/19 var 195,6 poäng. För elever med utländsk bakgrund var det genomsnittliga 

meritvärdet 109,7 poäng. Anmärkningsvärt är, förutom skillnaden i meritvärde mellan 

svenska elever och elever med utländsk bakgrund, så är även skillnaden mellan flickors och 

pojkars genomsnittliga meritvärde hög. För flickor var det 226,8 poäng och för pojkar 167 

poäng. Endast 47% av pojkarna uppnådde kunskapskraven i alla ämnen. I årskurs 9, läsåret 

2018/19, hade 55,6 % av eleverna uppfyllt kunskapskraven för betygen A-E i alla ämnen. 

Genomsnittligt betygspoäng i matematik, för alla elever läsåret 2018/19, var 9,4 poäng, för 

flickor 11,6 och för pojkar 7,5 poäng (Skolverket, 2019).  
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4.3.3 URVAL ÅRSKURS 

Urvalsgruppen omfattade elever i årskurs 8, eftersom eleverna redan arbetat ett år på 

högstadiet, vilket verkade som en stabilitetsfaktor gällande till exempel arbetssätt, 

lärarkontakter och rutiner. Att utesluta årskurs 9 handlade om att eventuell lärar- men även 

elevstress kring slutbetyg och fokus för det arbete som krävs för det avslutande 

grundskoleåret. Slutligen, i deltagande klassen på Alfaskolan går totalt 29 elever varav tolv 

deltar i denna studie. I klassen på Betaskolan går totalt 30 elever varav 13 deltar i denna 

studie. I klassen på Gammaskolan går totalt 30 elever varav åtta deltar i denna studie. 

 

4.4 DATAINSAMLINGSMETODER 

Den initiala planen var att genomföra gruppintervjuer med flerspråkiga elever, om inställning 

och positionering till matematik, tillsammans med en enkät. Men av forskningsetiska skäl 

godkändes inte denna form av undersökning, och därför kombinerades istället enkäter med 

observationer.  

 

4.4.1 ENKÄT 

Den kvantitativa delen av enkäten (bilaga 5) utformades utifrån tanken att den skulle 

identifiera dragen för flerspråkigheten, det vill säga elevers språkbakgrund, språkidentitet 

samt språkanvändning på fritiden såväl som i skolan, men även språkets roll i förståelsen av 

matematikgenomgången och/eller matematikuppgiften. Viss demografisk komposition ingår 

också där kön och födelseland efterfrågas. Elevers beskrivning av särskilda drag i sin 

flerspråkighet skulle kunna bidra med information om de flerspråkiga elevernas åsikter, 

tankar och beteenden som kan ha betydelse för undersökningens frågor om positionering 

gentemot matematikämnet (Mills & Gay, 2016).  De kvalitativa frågorna i enkäten inleds med 

en kvantitativ fråga; om det kan märkas vilka elever som är duktiga i matematik. Syftet med 

frågan är att vända fokus från den egna språkanvändningen till beskrivningen av den duktiga 

eleven samt den egna inställningen. Beskrivningen av den duktiga eleven samt den egna 

inställningen, men även frågan om förändringar i klassrumsundervisningen, är kvalitativa till 

sin natur och möjliggör beskrivningar av det egna jagets åsikter, tankar och beteenden. 

Avsikten var att genom dessa språkliga uttryck av den duktiga eleven och den egna 

inställningen skulle en diskursanalys kunna genomföras. Den egna inställningen skulle kunna 

bidra med kunskap om elevers identitet, som flerspråkiga elever samt olika slag av 

matematikelevidentiteter, vilket sedan skulle kunna möjliggöra en analys av kopplingar till 
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diskurser i klassrummet samt positionering gentemot matematikämnet. Beskrivningen av den 

duktiga eleven skulle kunna gälla som en beskrivning av den egna identiteten, såväl som 

beskrivning av andras identiteter och därmed en positionering som en duktig matematikelev. 

De tre kvalitativa frågorna utformades med andra ord som öppna frågor där eleven fick 

möjlighet att svara fritt (Larsen, 2018). Tanken med öppna frågor var att de skulle bidra med 

kunskap relaterat till forskningsfrågorna, men även visa om eleven förstått frågan. De sex 

kvantitativa frågorna är så kallade slutna frågor, där forskaren bidrar med svarsalternativen 

och informanten väljer sitt svar bland dessa. Slutna svarskategorier minskade risken för 

missförstånd om informanten inte förstod den ursprungliga frågan så kunde svarsalternativen 

bidra till förståelsen (Larsen, 2018). Slutligen, språklig identitet skulle kunna fångas genom 

riktade slutna frågor eller hävdanden i en enkät genom frågor om vilket språkval eleven skulle 

göra om denne fick välja fritt. Möjliga uttryck av positionering skulle också kunna fångas i  

en enkät genom öppna frågor om den duktige eleven i klassrummet samt den egna 

inställningen till matematik. De möjliga språkliga uttrycken skulle kunna sedan kopplas till 

möjliga diskurser i matematikklassrummet. Enkäten omfattade totalt nio frågor (bilaga 5). 

 

4.4.2 OBSERVATION 

Fältundersökningarna kan enligt Larsen (2018) delas upp i olika slag av observationer; där 

deltagande observation, forskaren ingår i det sociala system som observeras, är en metod, 

samt icke-deltagande observation, där forskaren endast är en åskådare och håller sig 

bakgrunden utan att interagera med vare sig elever eller personal är en annan. Observationer 

kan också vara mer eller mindre strukturerade eller helt ostrukturerade. Vid strukturerade 

observationer använder forskaren rangordnings-och bedömningsskalor, eller scheman där 

forskaren på förhand bestämt vilka fenomen som ska dokumenteras. Vid ostrukturerade 

observationer, det vill säga informella observationer, intar forskaren ett öppet förhållningssätt, 

utan att på förhand tänkt ut vad som konkret ska observeras, och observerar utan fasta 

kategorier och scheman. Forskaren registrerar sina iakttagelser genom att föra 

fältanteckningar i loggbok eller dagbok. Vid en så kallad semistrukturerad observation kan 

forskaren ta med sig en lista med ord eller situationer som denne vill registrera, men förövrigt 

vara flexibel med avseende på andra händelser som kan uppstå vid observationen (Larsen, 

2018). Så kallade icke-deltagande och ostrukturerade observationer utan fasta scheman, men 

med semistrukturerade inslag, blev den slutliga observationsmodellen. I studien observerades 

diskurser, transspråkande, kodväxling samt möjliga identitetsuttryck hos de deltagande 

eleverna såväl som andra händelser som påverkade matematiklärandekontexten. 
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Iakttagelserna av aktion och kommunikation, det vill säga handlande och samtal (vad som 

sades, hur det sades och vem som var mottagare och avsändare av det som sades), 

antecknades löpande i en loggbok såsom brukligt är vid en ostrukturerad observation (Larsen, 

2018). Dessa renskrevs direkt efter observationstillfället då många av anteckningarna bestod 

av förkortningar och andra tecken för att möjliggöra nedtecknande av så mycket av det 

handlande och framförallt sägande som kunde fångas genom observationerna för att sedan 

kunna möjliggöra en diskursanalys med Gees (2014 a) verktyg. Observationerna var dessutom 

öppna observationer då eleverna visste om att det fanns en forskare på plats (Larsen, 2018). 

Tiden samt andra praktiska omständigheter blev en faktor i studien och endast en observation 

kunde genomföras på Alfaskolan (60 minuter), tre på Betaskolan (första tillfället 60 minuter, 

andra 2x60 minuter med lunch emellan och tredje 60 minuter) och tre på Gammaskolan 

(första tillfället 55 minuter, andra 55 minuter och tredje 60 minuter). 

 

4.5 ANALYSMETODER 

Diskursanalys studerar språkbruket i en särskild kontext. I studien är kontexten 

matematikklassrummet. Analysmetoden för att studera empirin består av Gees (2014a, b) 

olika building tasks/byggbitar. Till varje byggbit kan ett antal underfrågor ställas. Delar av 

byggbitar och underfrågor kan användas, men även rekonstrueras, för att få svar på 

frågeställningar som är relevanta i en diskursanalys (Gee, 2014a). En rekonstruktion av både 

byggbitar och underfrågor gjordes som skulle passa ihop med frågeställningarna och empirin. 

Ett analysschema skapades sedan utifrån dessa byggbitar och underfrågor. Frågeställningarna 

kretsar kring det som Gee (2014a) avser med små diskurser, vilket också påverkade vilka 

byggbitar och underfrågor blev relevanta i studien. Följande byggbitar och underfrågor, efter 

rekonstruktion, blev grunden för diskursanalysen:  

 Handlingar/aktiviteter 

 Signifikanta handlingar/aktiviteter 

 Sociala språk kopplat till handlingar/aktiviteter 

 Situerade innebörder i handlingarna/aktiviteterna 

 

Teckensystem/kunskap 

 Signifikanta teckensystem/kunskap 

 Sociala språk kopplat till teckensystem/kunskap 

 Situerade innebörder av teckensystem/kunskap 



 
 

22 
 

 

Handlingar/Aktiviteter – avser socialt erkända och institutionellt eller kulturellt upprätthållna 

ansträngningar, vilka vanligtvis innefattar handlingar i en viss ordningsföljd eller i en 

kombination på vissa specificerade sätt (Gee, 2014a). Det vill säga tala och handla på ett 

särskilt sätt i en aktivitet.  

Teckensystem/kunskap – avser språk, såsom svenska och finska, där det också finns varianter 

av språk, såsom det naturvetenskapliga eller matematiska. Alla dessa är del av teckensystem. 

Vi människor skapar kunskap och övertygelser inom dessa system, och använder det till att 

skapa relevans, privilegier och prestige, eller inte, för vissa teckensystem och viss form av 

kunskapsuppfattningar (Gee, 2014a).  

Underfrågorna till ovan nämnda byggbitarna i diskursanalysen blev följande: 

Signifikans – avser det som är signifikant, eller inte, för oss i livet. Genom språket tydliggör 

och signalerar vi för andra vad vi avser mer eller mindre signifikant för oss, men också hur vi 

ser på andras signifikanser (Gee, 2014a).  

Sociala språk – används för att fråga om hur i kommunikationen ord och grammatiska 

strukturer används för att signalera och anta ett givet socialt språk. Kommunikationen kan 

blanda två eller fler språk eller växla mellan två eller fler. Men även bestå av ord eller fraser 

från mer än ett språk (Gee, 2014b). Den diskursanalytiska frågan kan även täcka frågan om 

vilka socialt situerade identiteter och aktiviteter dessa sociala språk kan få individer att anta 

(Gee, 2014a). 

Situerade innebörder – används för att fråga vad ord och fraser har för innebörder i en specifik 

kontext. Gee (2014b) menar att vi människor aktivt bygger mening och innebörd när vi 

använder språket i en specifik kontext. Här innefattas de positioner eller responser i det talade 

och det skrivna som individer konstruerar mening av (Gee, 2014a).  

 

4.6 ETIK 

I Vetenskapsrådets kriterier för god forskningssed (2017) finns tydliga krav på skydd av 

individer som medverkar i studier av det här slaget och de kan brytas ned i fyra olika delar: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om forskarens skyldighet att informera de som deltar syftet med 

studien. Detta krav uppfylldes i studien genom informationsbrev (bilaga 1, 2, 3, 4) till rektor, 

lärare, vårdnadshavare samt elever. I informationsbrevet förklarades bakgrunden och syftet 
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med studien, metod för undersökningen samt information om att vårdnadshavares samt 

elevers aktiva samtycke krävdes för att medverka. Det innebar att samtycke inhämtades från 

elevers vårdnadshavare efter skriftlig information om studiens syfte, men även om frivillighet 

och frihet att avbryta samt anonymitet och nyttjanderätt som innebar att materialet endast 

används i forskningssammanhang och med tillstånd från de medverkande. Elever 

informerades även muntligt om samtyckeskravet och konfidentialitetskravet; om frivillighet 

och frihet att avbryta samt anonymitet och nyttjanderätt som innebar att materialet endast 

används i forskningssammanhang och med tillstånd från de medverkande. 

Konfidentialitetskravet täcks i studien av anonymiteten i enkäterna, där inga namn eller 

personuppgifter insamlas, där medverkande inte går att identifiera, dessutom innebär det att 

ingen utomstående får ta del av uppgifterna i enkäterna eller observationerna. Elever i 

observationerna benämns som elev A1, elev A2 och så vidare för att skydda dem i 

fältanteckningarna såväl som i resultatredovisningen. I enkäterna efterfrågas inte heller 

elevernas modersmål vilket är en anpassning till de etiska riktlinjerna att inte efterfråga etniskt 

ursprung eller ras (Vetenskapsrådet, 2017). 

Ursprunglig plan innefattade gruppintervjuer av elever men den etiska problematiken, vid 

granskning av forskningsplan, rörande inspelning av intervjuerna och konfidentialitetskravet, 

krävde en djupare reflektion med hänsyn tagen till barns medverkande som en sårbar grupp. 

Tiden blev en aspekt att ta hänsyn till och slutligen landade studien i att genomföra enkäter 

och observationer enligt ovan beskrivna forskningsetiska kriterier. 

 

4.7 METODISKA FELKÄLLOR OCH PROBLEM I UNDERSÖKNINGEN 

Kvalitet i studien kan ses som en process där samtliga delar av forskningsprocessen ingår 

(Patel & Davidsson, 2011). Att skaffa underlag för att kunna göra en trovärdig tolkning av en 

livsvärld/verklighet kan göras på olika sätt. Datainsamlingen i den här studien bestod av 

enkäter och observationer från tre olika skolor för att få svar på forskningsfrågorna. Intervjuer 

hade kunnat bidra till ytterligare och mer detaljrik dimension vid tolkning och analys av det 

som sägs och förstärka kvalitet i studien. Problem uppstod när Forskningsetiska nämnden inte 

godkände intervjuerna och en ny metod behövde arbetas fram. Enkäter kunde möjliggöra en 

diskursanalys om de öppna frågorna gav tillräckligt med underlag. Betaskolans enkätunderlag 

gav mer text att analysera än de andra skolorna. I underlaget fanns språkliga uttryck vilket 

möjliggjorde analys för att kunna lokalisera drag av identitet, positionering samt diskurs 
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genom frågan om den duktiga eleven samt inställning till matematik. För att få mer data att 

analysera hade de öppna frågorna behövt vara fler och mer riktade mot den egna identiteten 

och beskrivningar av när den och hur den kan ändras i olika kontexter. Likaså hade enkäten 

kunnat bestå av hävdanden av olika slag inom identitet, positionering samt diskurser, med 

flervalssvar, för att lokalisera diskurser samt olika identitetskonstruktioner och positionering. 

Enkätens sista öppna fråga bidrog inte tillräckligt mycket med språkliga drag i studien då den 

var för allmänt hållen och inte tydligt riktad mot diskurs, identitet eller positionering.  

 

Gees (2014a) teoretiska ansats och analytiska verktyg möjliggör en analys av språkbruk vid 

andra kontexter än intervjuer, då han menar att alla slag av språk får sin mening genom den 

praktik de används i och språkbruk handlar om att säga, göra och vara i världen. Gee menar 

också att språket får endast sin mening i och genom den sociala praktik den är del av. Han 

menar att människor bygger identiteter såväl som aktiviteter, inte bara genom språket, utan 

genom ’annat’ som inte är språk. Det slag av språk och ’annat’ som Gee avser kan endast 

fångas genom observationer där forskaren försöker fånga det som existerar utanför text och 

bild, som kan vara en känsla eller en blick eller annan form av kommunikation som inte blir 

synliggjord vid en inspelning men är viktig för diskursen, för positionen och responsen samt 

identiteten i just den kontexten (Gee, 2014a). Därför valdes observationer som en metod för 

att komplettera enkäten. Svårigheterna vid observationen, som påverkar analysen, uppstod vid 

antecknandet av samtalen och handlingarna/aktiviteterna. Oavsett teknik för fältanteckningar 

uppstår problem med att fånga allt i ett klassrum. Därför lades fokus på grupper av elever vid 

olika tillfällen, vid genomgångar och uppstart och avslut av lektion. Vid andra tillfällen lades 

fokus på den kommunikation som skedde mellan lärare samt elever som deltog i 

kommunikationen. En filminspelning av lektioner hade stärkt observationernas trovärdighet. 

  

En annan svårighet som kan uppstå vid tolkning och analys av data är forskarens ’glasögon’ 

som denne tittar på empirin med. De är färgade av den identitet, bakgrund, förförståelse och 

de värderingar som forskaren bär med sig och kan påverka observationer, analys samt 

tolkning av resultat. I mitt fall tittar jag på fenomenen med den flerspråkiga individens 

glasögon, med en egen skolbakgrund i en tvåspråkig skola, där mitt modersmål (finskan) hade 

en framträdande plats i undervisningen såväl som vid inlärningen. Detta kan få konsekvenser 

för trovärdigheten i studien då mina tolkningar och värderingar kan påverka analysen. 

Analysmetod blev därför en avgörande faktor för att öka trovärdigheten. Analysschema 
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utarbetades för att kunna analysera insamlad data så likvärdigt som möjligt. Detta samt 

tidigare forskning såväl som teori och resultat beskrivs sedan så noggrant som möjligt för att 

kunna vara väl sammanbundna med empirin. Detta möjliggör en god intern logik i analysen 

för att skapa en meningsfull helhet (Patel & Davidsson, 2011).  Information om elevers 

modersmål hade också kunnat bidra till en ytterligare dimension vid tolkning av kodväxling 

och elevers språkanvändning, men en anpassning till de etiska riktlinjerna innebar att frågor 

om till exempel elevers språk, etnicitet och ras inte var möjliga (Vetenskapsrådet, 2017). 

Likvärdiga undersökningsförhållanden, det vill säga antal observationer och längd på de 

observerade matematiklektionerna hade också kunnat förstärka kvalitet i studien. Fler 

observationer på Alfaskolan hade behövts för att fånga och bekräfta signifikanta 

handlingar/aktiviteter samt socialt språk och möjliggöra analyser av dem. Av organisatoriska 

skäl kunde inte alla observationer genomföras. Liknande lektionsupplägg och liknande 

arbetsuppgifter hade också möjliggjort en annan kvalitet på analysen.  
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5 RESULTAT & ANALYS AV ENKÄTER 

Inledningsvis i resultatavsnittet presenteras resultat som baseras på enkäten och dessa resultat 

ligger till grund för det resultat och analys som följer grundat i observationer och kopplat till 

forskningsfrågorna. 

 

5.1 ELEVERNAS UTTRYCKTA SPRÅKANVÄNDNING I OLIKA KONTEXTER 

Elevers uttryckta språkanvändning i olika kontexter som baseras på enkätresultat redogörs 

initialt för en skola i taget för att sedan sammanfattas för på så vis svara på den första 

forskningsfrågan. Resultaten kvantifieras inte då urvalet i studien är för litet i relation till hela 

populationen (elever med utländsk bakgrund). Däremot presenteras enkätresultaten löpande i 

text.  

 

5.1.1 SPRÅKANVÄNDNING I HEM OCH SKOLA 

På Alfaskolan är tolv elever födda i Sverige varav sju utrycker att de är flerspråkiga och fem 

uttrycker att de är enbart svenskspråkiga (bilaga 6). På Betaskolan är nio av eleverna födda i 

Sverige och fyra av dem är födda utomlands. Samtliga uttrycker att de är flerspråkiga och 

inga uttrycker att de är enbart svenskspråkiga (bilaga 6). På Gammaskolan är samtliga elever 

födda i Sverige men två uttrycker att de är flerspråkiga och sex uttrycker att de är enbart 

svenskspråkiga (bilaga 6). Sammanfattningsvis är det endast fyra elever av totalt 33 i studien 

som är utlandsfödda men bland de svenskfödda eleverna (29 st.) är det en större andel elever 

(22 st.) som uttrycker sig vara flerspråkiga än antalet elever som uttrycker sig vara endast 

svenskspråkiga (11 st.). 

 

De sju elever på Alfaskolan som uttrycker sig själva som flerspråkiga uttrycker att de i större 

utsträckning blandar flera språk hemma, på fritiden med kompisar och släktingar än vad de 

gör i skolan (tabell 1). Det vill säga, eleverna uttrycker att de blandar språk i olika sociala 

kontexter men det  svenska språket är det mest dominerande i deras språkanvändning. 

Tabell 15: Sammanställning uttryckt språkanvändning hos flerspråkiga elever Alfaskolan 

Vilket/vilka språk talar du  Svenska Annat språk än svenska Blandar flera språk 

Hemma? 4 2 4 

I skolan? 5  2 

                                                             
5 Flera val av språkanvändning var möjligt, vilket kunde leda till att en elev kunde markera svenska 
samt annat språk än svenska med till exempel släktingar, beroende på vilken släkting de talade med. 
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På fritiden? 4  3 

Med kompisar? 4  3 

Med släktingar? 3 3 4 

 

De 13 elever på Betaskolan som uttrycker sig själva som flerspråkiga uttrycker att de i mycket 

större utsträckning blandar flera språk i skolan än vad de gör hemma, på fritiden med 

kompisar och släktingar (tabell 2). Det vill säga, eleverna uttrycker att de blandar språk i olika 

sociala kontexter där andra språk än svenska är ungefär lika vanligt förekommande som 

svenska språket. 

Tabell 2. Sammanställning Språkanvändning flerspråkiga elever Betaskolan 

Vilket/vilka språk talar du  Svenska Annat språk än svenska Blandar flera språk 

Hemma? 8 1 6 

I skolan? 1 1 11 

På fritiden? 5 3 5 

Med kompisar? 5 2 6 

Med släktingar? 8 3 2 

 

De två elever på Gammaskolan som uttrycker sig själva som flerspråkiga uttrycker att de 

blandar språk på fritiden och med släktingar (tabell 3). Det svenska språket uttrycks dock vara 

mest dominerande hos dessa två, både i skolan och i privata sammanhang. 

Tabell 3. Sammanställning Språkanvändning flerspråkiga elever Gammaskolan 

Vilket/vilka språk talar du  Svenska Annat språk än svenska Blandar flera språk 

Hemma? 2   

I skolan? 2   

På fritiden? 2  1 

Med kompisar? 2   

Med släktingar? 2  1 

 

Sammanfattningsvis visar elevernas svar att eleverna på Betaskolan blandar språk i större 

omfattning än eleverna på Alfa- och Gammaskolan.  
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5.1.2 SPRÅKANVÄNDNING I KLASSRUMMET 

Som visats ovan uttrycker sju elever på Alfaskolan att de är flerspråkiga men samtidigt att 

svenska är det språk som främst används i skolan. På frågan om vilket språk de skulle föredra 

i sin matematikundervisning uttrycker majoriteten svenska. Någon enstaka elev uttrycker 

dock att de skulle föredra att blanda språk vid enskilda förklaringar och att blanda språk skulle 

föredras vid arbete i par och grupp. Ingen elev uttrycker att de skulle vilja ha någon del av 

matematikundervisningen helt på ett annat språk än svenska (bilaga 7).  

Som visats ovan uttrycker 13 elever på Betaskolan att de är flerspråkiga men samtidigt att 

annat språk (engelska) är det språk som främst används i skolan. På frågan om vilket språk de 

skulle föredra i sin matematikundervisning uttrycker majoriteten annat språk vid lärarens 

genomgångar, även om enskilda individer uttrycker svenska men även blanda språk. Någon 

enstaka elev uttrycker att de skulle föredra att få enskilda förklaringar på svenska, och att 

blanda språk såväl som svenska skulle föredras av majoriteten av eleverna vid arbete i par och 

grupp. Knappt hälften av eleverna uttrycker sig vilja skriva textuppgifter samt 

matematiklösningar på svenska men även på annat språk (bilaga 7).  

Som visats ovan uttrycker två elever på Gammaskolan att de är flerspråkiga. Den ene eleven 

fördrar svenska i all sin matematiklärandeundervisning. Den andra eleven svarade vet ej på 

denna fråga (bilaga 7). 

Sammanfattningsvis visar elevernas svar att Betaskolans elever i större omfattning väljer 

svarsalternativet annat språk än svenska i matematikundervisningen än Alfa- och 

Gammaskolans elever, vilket skulle kunna kopplas till den tvåspråkiga skolprofilen, men 

också till andelen elever med utländsk bakgrund. Fler elever på Betaskolan uttrycker också att 

de skulle vilja blanda språk när de samarbetar med andra elever än på Alfaskolan. 

 

5.2 INSTÄLLNING TILL MATEMATIK 

De inställningar till matematik som eleverna uttrycker kan grupperas som positiva, negativa 

eller ambivalenta.  

Alfaskolans elever uttrycker både positiv och negativ inställning till matematik. Däremot är 

det ingen elev som uttrycker en ambivalent inställning till matematik. Uttryck av positiv 

inställning består av bland annat av ”bra på matte”, ”gillar matte” och att det är ”roligt” eller 

”kul”. Uttryck av negativ inställning består av bland annat av ”Jag kan inte matte så bra, jag 

tycker det är uselt tråkigt och fattar inte riktigt hur saker hänger ihop” men även 

”stressad…osäker” (bilaga 8). 
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Majoriteten av Betaskolans elever uttrycker positiva uttryck i sin inställning till matematik, 

till exempel ”I love mathematics” är ett starkt positivt uttryck. Men bland eleverna finns även 

de som uttrycker en negativ inställning genom att beskriva att matematik är jobbigt. ” Ibland 

är det kul när vi gör något som är lätt och roligt för mig. Som t.ex addition Mest är det jobbigt 

och tråkigt” är exempel på negativa uttryck. Osäkerhet uttrycks som en känsla av att inte 

förstå. Viss ambivalens uttrycks hos några elever genom ”osäker ibland t.ex när det kommer 

ett svårt tal men annars känner jag mig säker” (bilaga 8). 

Gammaskolans elever uttrycker positiv inställning till matematik med bland annat genom att 

förklara att matematik är ”viktigt att lära sig” och att det är ”kul”. Till de negativa 

inställningarna hör uttryck som ”svin tråkigt”. Till de ambivalenta ”jag vet inte” och ”Beror 

på” där en elev beskriver att dagsform avgör inställningen (bilaga 8).  

Sammanfattningsvis uttrycker, genom enkäterna, majoriteten av deltagande elever en positiv 

inställning till matematik i alla tre klasserna. Dessa uttryck kan vara en del av 

matematikdiskurserna i dessa klassrum och då samtidigt påverka och vara ett resultat av dem. 

Det finns skillnader i uttryck av inställning hos eleverna mellan klasserna. I alla tre klasserna 

kan uttryck av positiv inställning kopplas ihop med beskrivningar av att förstå, elever 

uttrycker att matematik är intressant och att de förstår det mesta. Negativa uttryck kan på 

Alfa- och Betaskolan kopplas till elevers uttryck av till exempel att inte förstå hur saker och 

ting hänger ihop. På Gammaskolan kunde inte liknande koppling mellan negativa uttryck 

göras. 

 

5.3 VEM ÄR DUKTIG I MATEMATIK? 

Alfaskolans elever beskriver den duktiga eleven genom att denne ”använder begrepp, kan 

förklara uppgifter på fler olika sätt, och använder tiden rätt på lektionerna” och att den duktiga 

”kan tänka på flera sätt från början”. Likaså menar eleverna att den duktiga eleven svarar på 

frågor, hjälper andra och behöver inte själv lika mycket hjälp som de som inte är duktiga. En 

elev beskriver den duktiga eleven:  ”Den har oftast glasögon eller lång och svensk (hel 

svensk). Alltså de som är klassiska töntarna är alltid bra på matte. De som är bra på matte är 

väldigt blyga”. 

Betaskolans elever beskriver den duktiga eleven genom att eleven ”jobbar snabbt”, ”hjälper 

läraren” men beskriver också att den duktiga eleven ”räcker upp handen” och är mer benägen 

att svara på lärarens frågor. Den duktiga eleven ”kan förklara för sina vänner” samt ”svarar på 

frågor som är svårare”.  
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Hos Gammaskolans elever uttrycker sig endast en av de åtta eleverna märka vem i 

klassrummet som är duktig i matematik samt hur denna/de utmärker sig. Eleven beskriver att 

de duktiga eleverna ”pratar med varann på svåra uppgifter” och är ”koncentrerade på 

lektionen”. 

Sammanfattningsvis uttrycker på Alfaskolan såväl som på Betaskolan endast en liten andel 

elever egenskaper som de duktiga eleverna har. En koppling av elevsvaren görs nedan till den 

modell som tidigare beskrivits i metoddelen: signifikanta teckensystem/kunskap, sociala språk 

och situerade innebörder.  

Det signifikanta vid identifieringen av den duktiga eleven i klassrummet på Alfa-och 

Betaskolan, så även hos eleven från Gammaskolan, är att ett görande utmärker den duktiga 

eleven. Det sociala språk som utmärker beskrivningar av den duktiga eleven i enkäterna 

består mesta dels av verben; använder, svarar, pratar, räcker upp (handen), jobbar, förklarar. 

Verben utmärker ett görande där elevers handlingar får en situerad innebörd – duktig 

matematikelev - i dessa tre matematikklassrum. Ett varande blir således till genom ett görande 

och sägande. Den duktiga elevens varande beskrivs också med adjektiv som att dessa elever 

är avslappnade, självsäkra och koncentrerade. Att vara duktig i matematik skulle kunna 

tolkas som att ett sägande och ett görande sker, vilket andra uppmärksammar. 
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6 ELEVERNAS UTSPELADE SPRÅKANVÄNDNING I OLIKA KONTEXTER 

Denna del av resultaten och analysen utgår ifrån observationerna. Utdrag från observationer 

från en skola i taget presenteras och följs av en analys utifrån den modell som tidigare 

beskrivits i metod: signifikanta handlingar/aktiviteter, sociala språk och situerade 

innebörder. Utdragen är valda utifrån flera olika klassrumsobservationer utifrån att de väl 

illustrerar frekvent återkommande händelser och lektionsmönster i de olika klassrummen. 

 

6.1 UTSPELAD SPRÅKANVÄNDNING PÅ ALFASKOLAN 

Vid matematiklektionens början sitter tolv elever fördelade vid tre kvadratiska bord. Fyra 

elever sitter vid varje bord. Vid ett bord sitter enbart pojkar och vid de två andra borden 

enbart flickor. Alla elever har fått ett arbetsblad med en matematikuppgift som läraren läser 

högt (läraren benämns L.): 

L: En djupfryst pizza med temperaturen - 18º C sätts in i ugnen. Pizzans temperatur stiger till 

6ºC på 4 minuter och fortsätter sedan att stiga i samma takt. 

a) Vilken temperatur har pizzan efter 8 minuter i ugnen? 

b) Vilken temperatur har pizzan efter 10 minuter i ugnen? 

c) Hur lång tid tar det för pizzan att bli 100º C? 

Svara i hela minuter. 

Efter att läraren har läst uppgiften fortsätter hon med att berätta hur eleverna ska arbeta med 

uppgiften ( i excerpten benämns eleverna A1, A2 och så vidare).  

L: Vi ska arbeta med EPA. Vad är EPA? (paus) Enskilt, par, gemensamt. 

… (paus) 

L: …Arbeta enskilt 5 minuter. Vad ska man göra? 

… (paus) 

En elev lämnar klassrummet för att gå in i ett närliggande klassrum där andra elever arbetar 

med samma problem parvis. Eleven (A1) börjar därifrån ropa svar till problemet, kommer 

sedan tillbaka in i klassrummet och sätter sig. 

L: Nu räcker det! Tittar bestämt på A1, ingen irritation i röst eller kroppsrörelse. 

A1: Jag går ut. Tittar på läraren. 

L: Ska du gå ut? Tittar tillbaka. 

A1: Ja. Fortsätter titta på läraren. 

L: Jättebra. Men först ska du arbeta själv. Läraren tittar ner på arbetsbladet, lutar sig över 

bordet vid A1, Tittar på A1.  

Läraren går därifrån. 

A1 pratar tystare med de andra pojkarna vid sitt bord (A2, A3 och A4). 
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Eleverna arbetar enskilt i fem minuter, därefter i par och sedan i mindre grupper. Vid första 

bordet samarbetar pojkarna A1, A2, A3 och A4. Vid andra bordet flickorna A5, A6, A7 och 

A8. Vid tredje bordet flickorna A9, A10, A11 och A12. Efter några minuter börjar alla åtta 

flickor samarbeta. Excerptet nedan är från gruppen med de åtta flickorna.  

 A9 tittar på A10. Flickorna jämför sina svar genom att titta i varandras häften. 

A10: Om det gått 4 minuter… 

A9: Alltså… jag har tänkt helt fel. Tar sig för huvudet 

A11: Vad fick du på första? 24? Jag har gjort fel. 

A9: Jag har gjort helt jävla fel! 

A11: Jag kom inte fram till sista. 

A6 går fram till A10. 

A6: Vad fick du fram A10? L. sa 24. 

… (paus) 

A6 diskuterar uppgiften med A9. 

A9: Sen 42. 

A9: Vad fick du på. Tittar på A10. 

A11: Vad fick du? Ställer frågan till A10. 

… (paus) 

Vid bord 2 sitter eleverna A5, A7, A8. 

A5: Är det här för svårt för vår nivå? Ställer frågan till läraren, tittar på henne. 

L: Nej. 

(Notering A9 hade rätt svar på första uppgiften, så även A6, men inte A10.) 

 

6.1.1 SIGNIFIKANTA HANDLINGAR I UTSPELAD SPRÅKANVÄNDNING PÅ ALFASKOLAN 

En signifikant handling/aktivitet i Alfaskolans matematikundervisning är EPA-metoden  (ett 

görande). Signifikansen uppstår genom lärarens sägande, det vill säga de instruktioner denne 

ger: ”Vi ska arbeta med EPA”. Arbetsmetoden blir signifikant då det ger en struktur till hur 

matematiklektionen organiseras och till ett accepterat elevgörande under arbetspasset. Det 

sker dock en förhandling om en position om att vara matematikelev inom ramen för 

arbetsmetoden EPA, där den elev som gör motstånd efter förhandling med läraren accepterar 

positionen. En annan signifikant handling i Alfaskolans matematikundervisning är 

resultatjämförandet elever emellan. Detta uttrycks genom frågor, men även genom antalet 

frågor till en specifik elev där de flesta av elevernas frågor i grupparbetet är riktade till elev 

A10 som är en flerspråkig elev. Flera av flickorna vill jämföra sina svar med elev A10. Flera 

av dessa flickor är också flerspråkiga. En tredje signifikant handling är kontrollen med läraren 
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om nivån på uppgiften; om den är för svår för eleverna. Genom ett sägande uttrycks ett 

görande som behöver bekräftas och kan påverka hur ett varande som matematikelev blir till. 

 

6.1.2 SOCIALA SPRÅK 

Det sociala språket ”Vi ska arbeta med…” antyder en positionering genom ett ”vi”, med 

avseende på ett ’tillsammans’ och inbjuder till inkludering. Genom sociala språk såsom ”Nu 

räcker det!” och ” Men först ska du arbeta själv” blir ett varande som matematikelev till för 

elev A1. Läraren markerar genom ett sägande men också med den fysiska positioneringen ett 

accepterat elevvarande och görande inom ramen för EPA. Det sker en förhandling och 

gränssättning genom ord och blickar, där eleven accepterar den position läraren erbjuder 

honom kopplat till metoden EPA. Genom sociala språk såsom ”jag har tänkt helt fel” och 

”Vad fick du?” vid resultatjämförande, men även genom lärarens svar på frågan om nivån blir 

även då ett varande till som matematikelever. 

 

6.1.3 SITUERADE INNEBÖRDER 

I Alfaskolans matematikundervisning har arbetsmetoden EPA en situerad innebörd där det 

skapar positioner och responser hos eleverna såväl som hos läraren. Läraren positionerar 

eleverna genom språket och genom arbetsmetoden. Läraren tar på sig sin roll och skapar 

också sin egen position. I lärarrollen sker även en gränssättning och en förhandling som 

påverkar elevpositioner. Elevrollen/positionen förhandlas av en elev initialt; motstånd och 

sedan acceptans. Ett ’vi’ genom EPA blir till för alla elever. Arbetsmetoden möjliggör 

positionering av elever så att ett görande, sägande och varande möjliggörs. 

Även resultatjämförelserna mellan eleverna och nivåfrågan till läraren har en situerad 

innebörd där elever positionerar sig gentemot en icke-uttalad nivå, en nivå som alla vet finns 

men som enbart läraren kan avgöra. Dessa situerade innebörder påverkar hur prestationer 

bedöms av läraren och vilken respons bedömning har skapat hos elever som möjliggör en 

prestationsposition.  

 

6.1.4 DISKURSER RELATERADE TILL ELEVERS MATEMATIKLÄRANDE PÅ ALFASKOLAN 

Utifrån ovanstående signifikanta handlingar, sociala språk och situerade innebörder kan 

följande olika matematikrelaterade diskurser skönjas på Alfaskolan: En ledardiskurs, en 

matematikelevdiskurs och en prestationsdiskurs. Ledardiskursen kan skönjas genom lärarens 

instruktioner, arbetsmetoden EPA, förhandling och gränssättning. Dessa påverkar lärarens 
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såväl som elevers förväntan av vad det innebär att vara matematiklärare i detta klassrum. 

Matematikelevdiskursen kan skönjas genom lärarens såväl som elevers språkbruk, gester, 

relationer, arbetsuppgiften samt arbetsmetoden EPA. Elever antar en position inom denna 

förväntade matematikelevdiskurs; de antar matematikelevrollen. Prestationsdiskursen kan 

skönjas i handlingar och samtal elever emellan där uttryck av osäkerhet såväl som behov av 

bekräftelse vid lösning av matematikuppgifter förekommer. Matematikelevdiskursen påverkar 

och påverkas av prestationsdiskursen då den skapar en förväntan hos elever och lärare av vad 

det innebär att vara (en duktig) matematikelev i detta matematikklassrum. 

 

6.2 UTSPELAD SPRÅKANVÄNDNING PÅ BETASKOLAN 

Vid matematiklektionens början strukturerar läraren upp arbetet genom en arbetsplanering på 

whiteboardtavlan. Planeringen skrivs på engelska och inkluderar information om datum och 

tid för lektionen, uppvärmningsuppgifter, Powerpoint-genomgång med gemensamma 

uppgifter samt planerade arbetsuppgifter för elever att arbeta enskilt med. Läraren startar en 

Powerpoint med uppvärmningsuppgifter på en projektorduk. Elever står i led utanför 

klassrummet. Läraren inväntar att det blir tyst i ledet innan elever släpps in. Läraren hälsar på 

varje elev vid dörren. Eleverna ställer sig bakom sina arbetsplatser och inväntar lärarens 

tillstånd att sätta sig. Läraren går muntligen igenom lektionsinnehållet som står på tavlan och 

ber sedan eleverna börja räkna på uppvärmningsuppgifterna. Elever ges tid till att räkna klart, 

läraren kontrollerar om mer tid behövs, väntar in elever för att sedan gå igenom svaren 

tillsammans med dem. Läraren styr vem eller vilka som ska svara på uppgifterna, även om 

handuppräckning sker. All kommunikation med undervisande lärare sker på engelska. En 

hjälplärare finns i klassrummet vid två av observationstillfällena, och denne kommunicerar 

emellanåt på svenska med eleverna. När det är dags att gå igenom svaren markerar läraren 

detta genom ”Let’s go over answers”. Elever svarar. Läraren ger feed-back till elever men 

även till hela gruppen i form av ”good job” och ” Awesome, fantastic! A little too easy for 

some. … You are doing very well class”. 

 

Läraren förtydligar arbetsuppgifter i boken efter den gemensamma genomgången, först 

genom en instruktion på engelska, sedan ber läraren en elev återge instruktionen på engelska 

(i excerpten benämns elever B1, B2 och så vidare, avser även här elevnamn, lärare benämns 

L.): 

L: Can everyone understand what I mean? B5. Säger namnet på eleven som ska översätta. 

B5 börjar förklara för klassen på engelska. Elev B8 i bakre raden viskar till en annan elev. 
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L: B8 you are being rude? Pekar på elev B8.  

L: B5 is talking.  Både B5 och B8 blir tysta. 

L: Continue. Nickar mot B5. 

…paus… 

L: Can anyone translate to Swedish? B9.  

B9 översätter instruktionerna till svenska. 

 

Vid en annan lektion samtalar två elever med utländsk bakgrund väldigt tyst om uppgiften 

Find 75% of £600. Elev B8 frågar elev B7 något på modersmålet. Elev B7 förklarar på 

svenska, engelska och fraser ur ett modersmål för sin bänkkamrat hur man kan räkna denna 

uppgift. Uttrycket ”delat med” är det enda som uttrycks på svenska i samtalet. Bekräftande av 

egen förståelse sker dock på svenska: 

B8: …sjuttiofem procent gånger med 600? 

B7 nickar. 

 

I följande excerpt väljer läraren att genomföra ett quiz följt av Kahoot6. Något som uppskattas 

av eleverna i klassrummet men som också orsakar samtal och diskussion elever emellan: 

B1: Yes! Slår ihop händerna. 

L: Want to work in pairs? No nicknames. No D… nämner ett smeknamn 

Läraren nekar flera smeknamn/elevnamn på Kahooten. Elever fortsätter skriva smeknamn och 

skojnamn. 

L: I’m thinking… I turn it off. No more nicknames! 

B5: Vilken kod var det till Kahooten? Läraren har just stängt ner Kahooten. 

B11: 925 (på svenska) 

B12: 158 (på svenska) 

B12: Inga såna namn, han kommer att stänga av. Eleven tittar på B6 namn på B6:s dator. 

L: Noise level reduce! 

B13: Sluta sjunga nu! Till en annan elev som småsjunger. 

Läraren sätter igång Kahooten. Elever ropar ”skip” - menar att man kan gå vidare till nästa 

uppgift. 

L: Skip? Okey. Be quiet gentlemen. Sh… get noisy. 

L: Good job! Läraren tittar på resultatet på skärmen. 

 

6.2.1 SIGNIFIKANTA HANDLINGAR 

En signifikant handling/aktivitet i Betaskolans matematikundervisning är arbetsmetoden som 

består av uppvärmningsuppgifter, genomgång och gemensamma uppgifter (görande). 

Metoden blir signifikant då det ger en struktur till hur matematiklektionerna organiseras och 

                                                             
6 Ett digitalt frågesportsverktyg 
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till ett accepterat elevgörande under arbetspassen. Eleverna infinner sig i detta och deltar 

aktivt. Ett varande blir till och skapar ett görande. En annan signifikant handling i Betaskolans 

matematikundervisning är växlingen mellan språk (kodväxling). Växlingen sker för att 

förtydliga; att förklara hur lektionsarbetet ska gå till, men också för att förklara och förtydliga 

på olika språk elever emellan, emellanåt även i hjälplärar- och elevrelationen. Kodväxlingen 

används också för att tillrättavisa elever. Även samtal om andra saker än matematik sker på 

svenska elever emellan. 

 

6.2.2 SOCIALA SPRÅK 

De sociala språk såsom den skriftliga arbetsplanen, kommunikationen om aktivt görande 

genom inbjudan till gemensamt matematikarbete, så som ”Let’s go over answers”, feed-back 

och gränssättning (allt inom ramen för ett sägande och skrivande på tavlan) möjliggör ett 

önskat och accepterat varande för elever såväl som läraren. De sociala språk i kodväxlingen 

antyder olika syften/betydelser med den; tillrättavisning samt förtydligande men även 

meningsskapande. Blickar, nick till bekräftelse och andra fysiska signaler, vilka är del av 

sociala språk, möjliggör också ett önskat och ett accepterat varande för elever.  

 

6.2.3 SITUERADE INNEBÖRDER 

I Betaskolans matematikundervisning har arbetsmetoden med planerat gemensamt arbete, 

men även resultatkontroll och feedback, en situerad innebörd där det skapar positioner och 

responser hos eleverna såväl som läraren. Den sist nämnda positionerar elever genom språket 

och genom arbetsmetoden. Läraren tar på sig en roll och skapar också sin egen position. I 

lärarrollen sker även en gränssättning som påverkar hur elever positionerar sig mot varandra. 

Vid gränssättning sker även en kodväxling hos elever där de tillrättavisar varandra, och på så 

vis antar de en position gentemot läraren och en gentemot kamrater. En annan situerad 

innebörd i klassrummet är kodväxlingen för förtydligande och meningsskapande; att vara en 

flerspråkig elev och få möjlighet att använda hela sin språkrepertoar i lärandekontexten. Ett 

varande möjliggörs genom ett sägande och görande. 

 

6.2.4 DISKURSER RELATERADE TILL ELEVERS MATEMATIKLÄRANDE PÅ BETASKOLAN 

Utifrån ovanstående signifikanta handlingar, sociala språk och situerade innebörder kan 

följande olika matematikrelaterade diskurser skönjas på Betaskolan: En ledardiskurs, en 

matematikelevdiskurs samt en språkdiskurs. Ledardiskursen kan skönjas genom; lärarens 

styrning av lektion såväl som elever; arbetsmetoden, instruktioner, gränssättning samt 

feedback. Dessa påverkar lärarens såväl som elevers förväntan av vad det innebär att vara 
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matematiklärare i detta klassrum. Matematikelevdiskursen kan skönjas genom lärarens 

feedback, gränssättning samt arbetsmetoden, såväl som elevernas språkbruk, gester,  

följsamhet i arbetsmetoden och kodväxling för förtydligande och för tillrättavisning som sker 

elever emellan. Elever antar en position inom denna matematikelevdiskurs. De anpassar sig in 

i den erbjudna diskursen, och på så vis positionerna som läraren erbjuder, utan större 

protester. Matematikelevdiskursen kan kopplas ihop med förväntan hos elever och lärare av 

vad det innebär att vara elev i detta matematikklassrum. Språkdiskurs skönjes genom den 

tvåspråkiga verksamhet som skolan erbjuder i undervisningen, men även nyttjandet av flera 

språk i kommunikationen mellan elever. Språkdiskursen skönjes även genom anslag på 

skolans korridorväggar, vilka syns för alla förbipasserande. 

 

6.3 UTSPELAD SPRÅKANVÄNDNING PÅ GAMMASKOLAN 

Vid matematiklektionens början har läraren skrivit en arbetsplan på tavlan. Eleverna ställer 

sig bakom sina platser, några sitter, läraren ber eleverna sätta sig vid sina platser och påbörjar 

sin genomgång vid en whiteboardtavla längst fram i klassrummet. Några elever kommer in 

sent, rör sig fritt i klassrummet, viskar med varandra, talar direkt till läraren, använder datorn 

för att spela spel och titta på film, samtidigt som genomgången pågår. Elev G1 kommer in i 

klassrummet: 

 G1:Vi är i grupprummet. 

L: Vill ni vara med? 

G2 och G3 tittar in i klassrummet. Inget svar. G1, G2 och G3 sätter sig vid sina platser längst 

ner i klassrummet. 

Läraren fortsätter sin genomgång vid tavlan. Men blir emellanåt avbruten av elever som 

kommer in i klassrummet. Läraren vänder sig mot klassen och förklarar att vid prov så måste 

eleverna kunna addera bråk. Eleverna G1, G2 och G3 viskar ohörbart till varandra och utbyter 

blickar. Till slut ställer sig G1, G2 och G3 upp och går mot dörren. G2 vänder sig mot läraren, 

räcker ut handen och får en nyckel av läraren, som fortsätter sin genomgång.  

 

Följande excerpt utspelar sig vid start av en annan lektion. Eleverna har satt sig.  

 L: Har ni koll på multiplikation av bråk? 

Otydligt mummel i klassrummet. Några flickor fnittrar. 

L: Dividera bråk? 

Otydligt mummel från eleverna. 
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L: Det är andra lektionen idag. Ni jobbar ikapp. Och ni som är klara arbetar vidare med division 

av bråk. Nästa lektion ska vi titta på division av bråk. Nej… men snälla, annars…  Tittar på en 

elev.  

Elever ställer sig upp och går ut från klassrummet. Tolv elever blir kvar i klassrummet. 

En elev har satt i gång en fotbollsmatch som tre elever följer, initialt ljudlöst men emellanåt 

hörs ljud från datorn. G8 skriver en hjälplista (med avsikt att visa läraren i vilken ordning hon 

ska hjälpa elever som räknar matematik) på en av whiteboardtavlorna, och skriver sitt namn 

högst upp.  (paus) Tre elever längst ner vid fönsterborden, G4, G5 samt en annan kamrat, har 

öppnat upp sina datorer. Läraren kommer ner. 

L: Nej. Här sitter ni inte. Först räkna. Sen spela. 

L: De som inte jobbar, hörni, skriver… Avbryter sig. G4 går ut. 

L: …. skriver jag upp på listan till vårdnadshavare. 

 

6.3.1 SIGNIFIKANTA HANDLINGAR 

En signifikant handling i Gammaskolans matematikundervisning är den inbjudan läraren ger 

de tre elever som kommer sent till lektionen. Signifikans uppstår genom lärarens sägande, det 

vill säga genom ”Vill ni vara med?”. Sägandet blir signifikant då det ger en antydan om ett 

val om en position om att vara en deltagande matematikelev. En annan signifikant handling är 

när eleverna initialt tar emot inbjudan att vara med, och accepterar positionen som 

matematikelev som läraren erbjuder, men sedan tar de makten själva över att bestämma hur de 

vill delta. Signifikansen uppstår när de initialt sätter sig i klassrummet för att sedan ge sig av 

(ett görande). En annan signifikant handling är gränssättningen för spelandet. Genom 

sägandet signalerar läraren om en position om att vara en aktiv matematikelev. Slutligen, även 

skapandet av hjälplistan är en signifikant handling (ett görande). Genom handlingen antar 

eleven en position i klassrummet som går i strid med andra elevers positioner, ett varande som 

aktiv matematikelev.  

 

6.3.2 SOCIALA SPRÅK 

De sociala språken ”Vi ni vara med?”, ”…det är andra lektionen för idag...”, ”Har ni koll…”, 

”..listan till vårdnadshavare…” möjliggör ett varande som matematikelever. De antyder även 

ett möjligt varande för läraren. Eleven som skriver en hjälplista på tavlan signalerar med sitt 

namn om ett varande och ett görande i klassrummet.  

 

6.3.3 SITUERADE INNEBÖRDER 

I Gammaskolans matematikundervisning har lärarens handlingar och språkbruk en situerad 

innebörd där de skapar positioner och responser hos eleverna såväl som hos läraren. Läraren 
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positionerar elever genom språket, bland annat genom inbjudan till genomgång, genom 

antydningar om andra lektionen för dagen, genom antydan av konsekvenser. Läraren har en 

roll och skapar på så vis sin egen position. I lärarrollen sker försök till förhandling och 

gränssättning vilket också påverkar elevpositioner. Dessa förhandlas upprepade gånger och 

genom detta blir ett varande till för elever, men även för läraren, som sedan påverkar ett 

görande. I matematikundervisningen har även skapandet av en hjälplista en situerad innebörd, 

där skrivandet antyder en position som matematikelev som skiljer sig från andra elever i 

klassrummet. Ett varande finns hos eleven.  

 

6.3.4 DISKURSER RELATERADE TILL ELEVERS MATEMATIKLÄRANDE PÅ GAMMASKOLAN 

Utifrån ovanstående signifikanta handlingar, sociala språk och situerade innebörder kan 

följande olika matematikrelaterade diskurser skönjas: En ledardiskurs och två olika 

matematikelevdiskurser; en aktiv och en icke-aktiv, där aktiviteterna och ansvarstagandet 

skiljer sig. Ledardiskursen kan skönjas genom; instruktioner och arbetsmetoden som 

innefattar ett visst bruk av genomgång samt eget räknande, förhandling och gränssättning. 

Dessa påverkar lärarens såväl som elevers förväntan av vad det innebär att vara 

matematiklärare i detta klassrum. Antydan till två olika matematikelevdiskurser kan skönjas i 

detta klassrum. Dels en där ett icke-aktivt görande och varande som matematikelev existerar, 

samt en med ett aktivt görande och varande. Matematikelevdiskurserna kan skönjas genom 

lärarens såväl som elevers handlingar, förhandling och gränssättning samt språkbruk. Alla 

dessa signifikanta handlingar och de sociala språk som samexisterar i klassrummet kan 

kopplas ihop med förväntan hos elever och lärare av vad det innebär att vara elev i detta 

matematikklassrum. 
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7 SAMMANFATTNING AV ENKÄTER OCH OBSERVATIONER I DE TRE 

KLASSERNA 

I detta kapitel kommer resultat och analys från enkäter och observationer sammanfattas i en 

gemensam analys kopplad till studiens forskningsfrågor. 

 

7.1 HUR SER SPRÅKANVÄNDNINGEN UT HOS ELEVER I TRE FLERSPRÅKIGA 

MATEMATIKKLASSRUM? 

I alla tre klasser finns flerspråkiga elever. Deras språkanvändning ser olika ut. På Alfaskolan 

uttrycker sju av tolv deltagande elever sig vara flerspråkiga. De uttrycker att de blandar språk 

i olika sociala kontexter men det svenska språket är det mest dominerande i deras användning. 

Majoriteten av dessa elever uttrycker också att de föredrar svenska i sin 

matematikundervisning. På Betaskolan uttrycker alla 13 deltagande elever sig vara 

flerspråkiga. De uttrycker att de blandar språk i olika sociala kontexter och att andra språk än 

svenska är ungefär lika vanligt förekommande som svenska språket. Majoriteten av dessa 

elever uttrycker också att de föredrar annat språk än svenska i sin matematikundervisning. På 

Gammaskolan uttrycker två av åtta deltagande elever att de är flerspråkiga. En elev uttrycker 

att denna blandar språk vid vissa sociala kontexter. Det svenska språket är det dominerande i 

deras användning. Ena eleven uttrycker att denna föredrar svenska i sin 

matematikundervisning. Den andra svarar ”vet ej”.  

 

7.2 VILKA SYNLIGA DISKURSER RELATERADE TILL ELEVERS MATEMATIKLÄRANDE TAR 

SIG UTTRYCK I TRE FLERSPRÅKIGA MATEMATIKKLASSRUM? 

I alla tre klasser skönjes en ledardiskurs vilket påverkar vad matematik är för läraren såväl 

som eleven, och påverkar görandet på lektionen såväl som uttrycken av att vara duktig i 

matematik. Ledardiskursen på Alfa- och Betaskolan har liknande drag där en arbetsmetod 

skapar förutsättningarna för elevers varande i matematikklassrummet, samt skapar ett möjligt 

görande i matematiklärandekontexten. Gammaskolans ledardiskurs skiljer sig avsevärt då 

elever inte accepterar den position som matematikelever de erbjuds genom den. Där skönjes 

en möjlighet att förhandla om sin position som matematikelev. Det urskiljs ur lärarens såväl 

som elevers signifikanta handlingar och det sociala språk som läraren men även elever 

uttrycker. Detta skapar det varande som eleverna antar i klassrummet och på så vis även 

förutsättningarna för elevers görande/icke-görande i matematiklärandekontexten på 

Gammaskolan. På liknande sätt skapar ledardiskurserna på Alfa- och Betaskolan 
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förutsättningarna för vilket görande som är accepterat på respektive skola, men också hur 

olika elever synliggörs och vem som kan uppfattas vara duktig i matematik. 

 

I de tre klasserna skönjes olika matematikelevdiskurser. De skiljer sig gentemot varandra. 

Gemensamt för både Alfa- och Betaskolan är att elever antar den matematikelevposition som 

läraren aktivt erbjuder och möjliggör elevdeltagande i matematiklärandekontexten. På 

Alfaskolan finns dessutom en prestationsdiskurs, som uttrycks genom resultatjämförelser och 

nivå-kontroll, i en nära anknytning till matematikelevdiskursen och på Betaskolan en 

språkdiskurs, som uttrycks genom lärarens handlingar och sociala språk, genom anslagen på 

korridorsväggarna, samt genom elevernas accepterande av positioner och tillrättavisning av 

varandra inom dessa ramar. Gammaskolans matematikelevdiskurs skiljer sig från de ovan 

nämnda genom att elever väljer två riktningar inom den där ett val om deltagande sker; ett 

uttryck av motstånd genom att inte delta i matematiklärandekontexten och en aktivitet som 

antyder ett deltagande (ett görande och varande) i matematiklärandekontexten. 

 

7.3 VILKA SPRÅKLIGA UTTRYCK I INSTÄLLNING TILL MATEMATIK KAN KOPPLAS TILL 

SYNLIGA DISKURSER I DESSA MATEMATIKKLASSRUM? 

Att vara duktig i matematik på Alfaskolan och på Betaskolan visar sig genom olika sätt att tala 

(säga); använder begrepp, kan förklara uppgifter på fler sätt, men även lektionsarbete (göra); 

använder tiden rätt, räcker upp handen, hjälper andra, förklarar för vänner, svarar och 

pratar mycket, gillar svara och berätta, har ofta rätt, ligger långt fram i matteboken, arbetar 

tyst och koncentrerat, och så slutligen att vara på ett visst sätt; avslappnade, koncentrerade 

och självsäkra. Att vara duktig i matematik skulle kunna tolkas som att ett sägande och 

görande sker på matematiklektionen som skiljer sig från den som inte känner sig duktig, samt 

dess sägande och görande på lektionen. Möjlig koppling till Alfaskolans prestationsdiskurs, 

samt både Alfa- och Betaskolans ledardiskurser och matematikelevdiskurser skulle kunna 

göras. Genom ledardiskurserna skapar lärarna struktur och förväntningar på eleverna såsom 

att vara duktig i matematik. Elever fångar upp signaler av förväntningar och 

positioneras/positionerar sig. Ur detta växer en matematikelevdiskurs såväl som en 

prestationsdiskurs och ett varande blir till. Samtidigt är frågan hur elevsvaren från 

Gammaskolan kan kopplas till ledardiskursen, med lärarens ledarskap, förväntningar på 

elever och feedback till elever, i klassrummet. Bristen på matematikrelaterad feedback vid 

observationerna kan möjligen antyda en förklaring till att majoriteten av eleverna på 
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Gammaskolan svarar i enkäten att de inte kan uppfatta en duktig matematikelev i 

klassrummet, vilket också skulle kunna förklara matematikelevdiskurserna. 

 

Alfaskolans elever beskriver sig själva som att de är duktiga i matematik, men beskriver också 

sin inställning med att man ”gillar matte” och att det är ”roligt”. De negativa uttrycken består 

av ”matte är tråkigt”, ”fattar inte hur saker hänger ihop” samt ”stressad…osäker”. Kopplingen 

till prestations- och matematikelevdiskurserna kan möjligen göras genom att koppla ihop 

beskrivningen av positiv samt negativ inställning i enkäterna med elevers uttryck av intresse 

för att lösa och diskutera problemet, samt samtalen mellan flickorna där uttryck av osäkerhet 

samt nivåkontroll kan skönjas.  

 

Betaskolans elever uttrycker i enkäterna många positiva inställningar till matematik, där en 

beskrivning av den egna inställningen består av ”I love mathematics”. De negativa 

beskrivningarna består av att det är ”jobbigt och tråkigt” med matematik såväl som en elev 

som uttrycker sig vara ”osäker”. Kopplingen till ledardiskursen och matematikelevdiskursen 

kan möjligen göras genom att koppla ihop arbetsmetoden och den feed-back och bekräftelse 

som läraren använder inom arbetsmetoden, vilket kan förstärka den positiva inställningen. 

Feed-back används även vid signalering av förväntad matematikelevdiskurs. De negativa 

uttrycken av inställning i enkäterna skulle möjligen kunna kopplas till att inte förstå 

matematik men även till den ledardiskurs där motstånd inte accepteras öppet. Ingen 

förhandling sker utan eleverna förpassas till sina positioner genom tydlig feedback i form av 

beröm vid goda prestationer/handlingar och tydliga förväntningar kring elevens del av arbetet 

men även tillsägelser vid behov, vilket kan också förklara de samtalen mellan eleverna som 

sker genom kodväxling. Elever tycks uppfatta förväntningar kring vilken språkanvändning 

som rekommenderas. Bilden av den duktiga eleven, förväntad matematikelevdiskurs, är också 

väldigt tydlig hos många av Betaskolans elever. Den duktiga eleven är en som gör; räcker upp 

handen, hjälper andra, har ofta rätt och säger mycket på lektionerna; svarar på lärarens 

frågor, förklarar och på så vis skapas ett varande för denne. Matematikelevdiskursen vävs 

också starkt ihop med språkdiskursen; med språkanvändning, kodväxling, lärarens ledarskap, 

lektionsstrukturen och förväntningar på eleverna.  

 

Gammaskolans elever uttrycker i enkäterna att matematik är ”roligt”, ”kul” och ”viktigt att 

lära sig” och kan kopplas till en aktiv matematikelevdiskurs. Flertal elever uttrycker en positiv 

inställning till matematik i enkäterna, trots att majoriteten av deltagande elever, men även 
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icke-deltagande elever, på observationerna skulle kunna tolkas medverka till den icke-aktiva 

matematikelevdiskursen. Genom de negativa uttrycken av inställning kan de skönjas som 

uttrycker att matematik i skolan är ”tråkigt”, samtidigt som en ambivalens finns hos några 

genom att beskriva inställningen ”beror på” med avseende på olika faktorer som påverkar; 

såsom om eleven har en bra eller dålig dag och kan då möjligen kopplas till den icke-aktiva 

matematikelevdiskursen. Ledardiskursen, genom lärarens handlingar och språk, men även 

elevers såväl som lärarens förväntningar av vad det innebär att vara matematiklärare i detta 

klassrum, kan bidra till de två olika matematikelevdiskurserna. Dessa diskurser kan påverka 

elevers uttryck av inställning. Få elever deltog i studien, vilket påverkar möjliga analyser av 

enkätfrågorna. En möjlig tolkning skulle kunna vara att det är de elever som aktivt arbetade 

på lektionerna som då också valde att delta i studien. Vid observationstillfällena arbetade ett 

fåtal av de deltagande åtta elever dock aktivt.  

 

7.4 HUR KAN FLERSPRÅKIGA ELEVERS POSITIONERING GENTEMOT MATEMATIKÄMNET 

FÖRSTÅS I RELATION TILL SYNLIGA DISKURSER I DESSA MATEMATIKKLASSRUM? 

Vid diskussionen på Alfaskolan, om svar på uppgiften, positionerade en del av de 

diskuterande flickorna elev A10, en flerspråkig elev, som en med hög status genom antalet 

frågor riktade till henne. A9, också flerspråkig elev, som hade löst problemet, uttryckte tvivel 

på sin förmåga, hade behov av att kontrollera sig själv mot de andra eleverna och hade på så 

vis positionerat sig själv genom sitt osäkra varande. Båda nämnda handlingar och det 

språkbruk som innefattas i handlingarna kan kopplas till en prestationsdiskurs såväl som en 

matematikelevdiskurs. Diskurserna kan möjligen även kopplas ihop med tanken om den 

duktige eleven i matematik och vilket förväntat görande denna har, då elever söker stöd och 

bekräftelse hos varandra genom att jämföra resultat och uttala sig om sina brister vid 

räknande. 

 

Uttryck av inställning, positiva såväl som negativa, hos de flerspråkiga eleverna kan möjligen 

kopplas till positionering som duktig elev i matematikämnet, eller inte, inom en 

prestationsdiskurs såväl som en matematikelevdiskurs. Beskrivningar av den duktiga eleven 

skulle kunna gälla för vilka elever som helst. Det går inte att se kopplingar mellan diskurserna 

och flerspråkigheten. Dessa elever får all sin undervisning på svenska och de skriver i enkäten 

att de vill ha det så – det kan bero på att de, utifrån den undervisning de möter, inte vet något 

annat.  
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Betaskolans matematikundervisning är per definition flerspråkig då tvåspråkig undervisning 

är en del av skolans profil. Flerspråkiga elevers positionering gentemot matematikämnet kan 

förstås i relation till skolans profil; ’ordning och reda’ samt tvåspråkighet (svenska och 

engelska), det vill säga språkdiskursen. Positioneringen kan även förstås utifrån 

ledardiskursen där lektionsstrukturen såväl som arbetsmetoden, förväntningarna på eleverna, 

lärarens uttryck av positiv feed-back och tillrättavisning, är en del av. De deltagande 

flerspråkiga eleverna anpassade sig till strukturen, metoden och förväntningarna. Elever 

deltog aktivt i stort sett hela arbetspassen, samt antog en språkanvändning i matematiklärandet 

efter den förväntade modellen, som motsvarar skolans profil. Dessa kan kopplas till en 

matematikelevdiskurs, såväl som språkdiskursen. Vid två tillfällen fanns kommunikation i 

matematiklärandekontexten där olika språk användes mellan två elever. Elever 

kommunicerade med varandra i relativt liten omfattning, vilket också kan ses i relation till 

elevförväntningar, strukturen för lektionen men också arbetsmetoden, vilka är del av 

ledardiskursen, matematikelevdiskursen och språkdiskursen. Mängden positiva uttryck i 

inställning såväl som beskrivningar av den ’duktiga eleven’ antyder att flertal av dessa 

flerspråkiga elever positioneras av läraren, såväl som av dem själva, som ’duktiga 

matematikelever’ och kan då kopplas till matematikelevdiskursen som på skolan innefattar 

även normen om flerspråkighet.  

 

Gammaskolans två elever, som beskrev sig som flerspråkiga, och deras positionering kan 

möjligen förstås utifrån ledardiskursen; lektionsstrukturen och lärarens kommunikation. Deras 

positionering i klassrummet påverkades möjligen av kamraters positionering  inom 

matematikelevdiskursen och lärarens positionering i avseende på ledarskap i ledardiskursen. 

Flerspråkiga elevers positionering gentemot matematikämnet blir svårare att analysera utifrån 

enkäterna eftersom mest svenska elever deltog i studien. De flerspråkiga elevernas sägande 

och görande under observationerna var en del av diskurserna i klassrummet. Elever med 

utländsk bakgrund avvek inte från den icke-aktiva matematikelevdiskursen trots att den aktiva 

matematikelevdiskursen existerade parallellt med den icke-aktiva.  
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8 DISKUSSION 

Matematiklärandets olika dimensioner i det flerspråkiga klassrummet har studerats i tre olika 

matematikklassrum. Klasserna skiljer sig med avseende på andel elever med utländsk 

bakgrund, men även med avseende på studieresultat. Frågan om vilka möjligheter och hinder 

som kan skapas för flerspråkiga elevers matematikrelaterade lärande i dessa 

matematikklassrum, diskuteras avslutningsvis genom att koppla an tidigare forskning, samt 

teorierna som bildat ramverket för studien. 

 

8.1 MÖJLIGHETER OCH HINDER FÖR DE FLERSPRÅKIGA ELEVERNA I DE TRE 
MATEMATIKKLASSRUMMEN 

Studien visar att språkanvändningen för de flerspråkiga eleverna i de tre klasserna skiljer sig 

åt. Flerspråkigheten får en undanskymd roll på Alfa- och Gammaskolan. Det svenska språket 

dominerar helt i undervisningen och i kommunikationen mellan elever. Ur observationerna 

skönjes endast kodväxling på Betaskolan, för att förtydliga, skapa mening men också för att 

tillrättavisa. Kodväxlingen sker elever emellan men även mellan lärare och elever. Andelen 

elever som uttrycker sig vara flerspråkiga på Alfaskolan men inte använder sig av hela sitt 

språkregister i skolan frambringar funderingar om varför så är fallet. Är det så att elever inte 

vill framstå som flerspråkiga, eller ses inte flerspråkighet som ett möjligt alternativ i  

matematiklärandet? På grund av för få observationstillfällen kan inte en djupare analys göras 

av den faktiska/möjliga kodväxlingen, eller transspråkandet elever emellan, i 

matematiklärandekontexten. Men studier visar att den undervisande lärarens/talarens 

språkförmåga och språkval avgör vilket språk elever väljer i matematikklassrummet 

(Moschkovich, 2005), vilket kan vara styrt av samhällets såväl som klassrummets normer 

(García- Mateus & Palmer, 2017; Planas & Civil, 2013), och skulle kunna förklara 

avsaknaden av kodväxling bland de flerspråkiga eleverna på Alfaskolan. Avsaknad av 

kodväxling kan även vara resultat av prestationsdiskursen men också ledardiskursen där 

möjligen förväntningar på den duktiga eleven innefattas i en svenskhetsnorm i undervisningen 

(Norén & Svensson Källberg, 2018). Fler observationer hade behövt göras för att bekräfta 

eller avvisa tanken. 

 

På Betaskolan bidrar språkdiskursen till att flerspråkighet är en norm, även om den innefattar 

svenska och engelska främst, men elevers kodväxling består av andra språk än de två nämnda. 

De flerspråkiga eleverna byter och växlar språk under samtalet, i meningarna eller mellan 

meningarna, för att förtydliga och förstärka med språket det de vill säga för att skapa mening 
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(MacSwan, 2017; Moschkovich, 2005; Yow, Tan & Flynn, 2017). Det kan ha en positiv 

inverkan på matematiklärandet och kan ses som en möjlighet som möjliggör stöd för det 

flerspråkiga lärandet, utvecklar det svagare språket och matematikförståelsen (Culligan, 2015; 

Culligan & Wagner, 2015; Moschkovich, 2002, 2005; Planas, 2014; Setati, 2005; Yow, Tan & 

Flynn, 2017) samtidigt som en två-eller flerspråkig identitetsutveckling möjliggörs 

(Bengtsson, 2012; García-Mateus & Palmer, 2017). På Betaskolan kan en antydan till att vilja 

använda hela sitt språkregister i skolan, såväl som en positiv identitetsutveckling hos de 

flerspråkiga eleverna även kopplas ihop med enkätsvar; språkanvändningen i skolan samt 

uttryck av inställning till matematik, såsom redovisats tidigare. Dock kan diskurserna som 

skönjes i detta klassrum också påverka möjligheterna för matematisk förståelse om 

kodväxling, som innefattar det egna modersmålet, inte får utrymme i undervisningen och på 

så vis bli hinder i matematiklärandet men även i identitetsutvecklingen.  

 

Via språkliga uttryck skapas och upprätthålls olika slag av ledardiskurser såväl som 

matematikelevdiskurser i de tre studerade klasserna. Det som sägs, och det som inte sägs, har 

stor betydelse för hur elever positioneras, positionerar sig och vilken respons design som 

växer ur diskurserna (Gee, 2014a). Diskurserna uppträder och upprätthålls för att de bär en 

mening för de som är en del av dem och är kopplade till den sociala organisationen av makt i 

klassrummet (Foucault 1980, 2011). De effekter som positionering och respons har på 

individers identiteter och lärande blir synliga vid observationerna och skillnader finns mellan 

Gammaskolans och Alfa- och Betaskolans ledar- och matematikelevdiskurser såsom tidigare 

redogjorts. Ledardiskurserna och framförallt ledardiskursernas effekter på Betaskolan och 

Gammaskolan är varandras motpoler. Lärarens feed-back och förväntningar på elever kan inte 

bara ses som möjligheter, utan även som hinder om det saknas positiv feed-back och antydan 

till negativa förväntningar finns, för flerspråkiga såväl som för svenskspråkiga elever. På 

Gammaskolan saknades positiv feed-back och uttryck av underliggande hot om konsekvenser 

i observationerna kunde skönjas; vad som är viktigt vid prov (bedömning) och listan som 

skickas hem gällande de elever som inte arbetar. Sedan om just de blev hinder är svårt att 

avgöra. Men elever valde att ställa sig i opposition mot diskursen, skapade en respons och 

position i relation till språkbruket i ledardiskursen. På Betaskolan kunde positionering av 

elever genom tillrättavisning skönjas. Tillrättavisning genom bland annat en kodväxling 

användes för att hålla elever inom ramen för matematikelevdiskursen och språkdiskursen. 

Motstånd mot ledardiskursen och matematikelevdiskursen på Betaskolan var minimal jämfört 

med Gammaskolan, där motståndet var en del av den icke-aktiva matematikelevdiskursen. På 
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Alfaskolan kunde det initialt antydas motstånd hos en elev, som sedan ändå accepterade sin 

position i ledardiskursen såväl som i matematikelevdiskursen. Diskurserna i alla tre klasserna 

skapar ett vara hos eleverna samt en känsla av ett jag i en social kontext (Darragh, 2015, 

2016; Dunn, 1997). Motstånd och acceptans av positioner på alla tre skolorna bekräftar 

diskursernas roll i vilka identiteter elever antar i matematiklärandekontexten (Andersson & 

Wagner, 2019; Bartholomew, Darragh, Ell & Saunders, 2011; Chronaki & Kollosche, 2019; 

Norén, 2015; Pierson Bishop, 2012; Walshaw & Anthony, 2018) och har en stor inverkan på 

hur individen interagerar, engagerar sig, beter sig och lär sig (Pierson Bishop, 2012). 

Opposition i klassrumsdiskurserna på Gammaskolan skulle även kunna ses i ljuset av 

tillgången till matematiskt meningsskapande, en polariserad deltagarkultur samt svaga 

matematikpraktiker och identiteter hos eleverna (Hand, 2010). När dessa drag befästs 

förstärks även oppositionen i klassrummet samt ett icke-produktivt beteende och 

vidmakthåller då känslan av ett misslyckande genom låga resultat, vilket i sin tur också 

förstärker oppositionen (Hand, 2010). Gammaskolan uppvisar låga matematikresultat, såväl 

som lågt genomsnittligt meritvärde enligt Skolverkets statistik (2019). Detta kan bli ett hinder 

för de flerspråkiga såväl som svenskspråkiga elevers matematikrelaterade lärande på 

Gammaskolan. 

 

Genom diskurserna på både Alfa- och Betaskolan kunde även tanken om ett ’vi’ och ’vår 

klass’ uppfattas genom dels Alfaskolans lärares uttalande om att ”Vi ska arbeta med” samt 

genom arbetsmetoden EPA. Men också genom den positiva feed-back som läraren på 

Betaskolan tillhandahöll eleverna. Beröm och feed-back riktades inte enbart till enskilda 

elever utan hela klassen. Genom strukturen och arbetsmetoden på Betaskolan skapades också 

en gemensam arbetsgång/lärandestruktur där aktivt elevdeltagande krävdes såväl som skolans 

profil förstärktes. Likväl som bristen på kontroll och riktning i arbetsuppgifterna kan kopplas 

till negativa identitetsuttryck inom matematiklärandekontexten (Andersson, Valero & Meaney, 

2015), kan elevkontroll och riktning i arbetsuppgifterna möjliggöra positiva identitetsuttryck 

och ansvarstagande i lärandet och vara betydelsefullt för att stärka språk- såväl som 

matematikinlärningen.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att enkäter såväl som observationer samt analyser av 

dem är ögonblicksbilder av processer i makt/kunskapsrelationer i ett foucaultiansk perspektiv 

(Foucault, 1980). Den sociala verkligheten i dessa tre klasser i studien är en produkt av 

människor och deras språkanvändning, och språket konstruerar världen (Foucault, 1980). De 
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lärare såväl som elever vilka förmår att definiera eller forma språkbruket i en viss riktning 

utövar en effektiv makt i klassrummen (Foucault, 2011; Svensson, 2019; Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000). Makten agerar som en relation mellan människor i diskurserna, och formar 

individen och dess beteenden (Foucault, 2008). Ur ledardiskurserna växer 

prestationsdiskursen, språkdiskursen och de olika matematikelevdiskurserna. De olika 

diskurserna i de olika klassrummen har olika effekter på individer och det 

matematikrelaterade lärande som möjliggörs. De meningsskapande relationerna i 

handlingar/aktiviteter och språkbruket (teckensystem/kunskap) mellan individerna, i de tre 

matematikklassrummen, erbjuder förklaringar till hur språk får världen att fungera och hur vi 

blir till ’en viss typ av person’ i matematiklärandekontexten (Gee, 2001, 2014a). I vårt talande 

designar vi en position för oss själva men även för våra lyssnare och lockar dem att ta på sig 

en särskild identitet. Lyssnaren förbereder en respons där denne antingen accepterar 

positionen eller avvisar den (Gee, 2014a), vilket sedan kan skapa möjligheter såväl som 

hinder för flerspråkiga elevers, för alla elevers, matematikrelaterade lärande.  

 

Några generaliseringar av studiens resultat är svårt att göra då den är begränsad till tre skolor 

samt genomförd under en relativt kort tid med fåtal observationer. Flerspråkigheten, vid 

matematiklärandet och i identitetsuttrycken, kan endast skönjas i en av de studerade klasserna. 

På Betaskolan existerar den genom skolans profil vilket också talas fram av ledardiskursen 

och språkdiskursen. Elever positioneras av sin lärare och ur detta växer en flerspråkig 

matematikelevidentitet. Transspråkande och kodväxling med elevers fullständiga 

språkregister får dock inte utrymme på någon av skolorna, vilket är en stor brist i 

matematiklärandekontexten och har effekter på elevers identitetsformationer. Diskursernas 

effekter på identitet, på att vara i världen, påverkar vilket görande som blir möjligt (Gee, 

2014a). Även om makten inte har varit studieobjektet, så synliggörs dess effekter vid 

observationerna genom diskurserna. Den som har, och tar, makten över diskursen är också 

den som möjliggör vilken kunskap som blir sanning (Foucault, 2008, 2011), det vill säga 

vilket lärande som blir möjligt. Mina slutsatser är att de olika diskurserna, med olika 

diskursiva praktiker, som en elev är del av konstruerar den matematikrelaterade identiteten 

och har en inverkan på det matematikrelaterade lärandet. Identitetsuttryck, positiva som 

negativa, samt matematiklärande, kan tolkas vara påverkade av hur ledardiskursen tar sig 

uttryck ifråga om lärarens positionering av elever och vilken respons elever skapar till den. 

Ledardiskursen är med andra ord avgörande för vad som blir möjligheter och vad som blir 

hinder för flerspråkiga elever i matematiklärandekontexten.  
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Det skulle vara intressant att utveckla studien genom att utöka med fler observationer över tid, 

för att se om diskurserna är fortsatt olika på skolorna och om de är föränderliga. Det skulle 

även möjliggöra en vidare analys av vilka effekter diskurserna har på flerspråkiga elevers 

identiteter och matematiklärande. Att i fortsatt forskning lyfta elevers 

kommunikationshandlingar, matematikidentiteter såväl som relationer till matematikämnet, 

men även ledarskapets betydelse i undervisningen, kan möjliggöra identifiering av 

betydelsefulla utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse för flerspråkiga elever, vilket är 

viktigt idag i vårt mångkulturella och flerspråkiga samhälle. Ökad måluppfyllelse för de 

marginaliserade grupperna i samhället, där elever med utländsk bakgrund kan ingå, är viktigt 

ur en likvärdighetsaspekt. 
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Bilaga 1 

      
 

Till rektor 

Förfrågan om deltagande i undersökningen Flerspråkighet i 
matematikklassrummet 
 
Under höstterminen 2019 ska jag skriva mitt examensarbete på Magisterprogrammet i pedagogiskt 
arbete vid Högskolan Dalarna. Min undersökning kommer handla om språkets betydelse i 
matematikundervisningen och hur lärande i matematik med fokus på språk upplevs av elever. Jag 
kommer att använda mig av skriftliga enkäter för elever och klassrumsobservationer som metod för 
min datainsamling. Jag vill fråga Dig om du tillåter att XXX-skolan deltar i undersökningen.  
 
Undersökningens syfte och innehåll 
Syftet med min undersökning är belysa språkets betydelse i matematikundervisningen, med fokus på 
elevers matematikidentitet och lärande i ämnet. Frågor av intresse är hur elever uppfattar sig som 
matematikelever och hur stor betydelse undervisningsspråket har för lärandet i matematik. Området är 
viktigt att undersöka för att språk och identitet är tätt sammanlänkade och påverkar lärandet i 
matematikämnet.  

 
Genomförande 
Skolorna i studien är valda utifrån att de i Skolverkets statistik visat olika matematikresultat. Deltagande 
kommer att innebära en anonym elevenkät för år 8 elever i pappersform. Tidsåtgången för enkäten 
beräknas till en halv timme. Klassrumsobservationer kommer att genomföras genom undertecknads 
iakttagande och antecknande av de språkliga fenomen som kopplas till matematikarbetet i klassrummet 
under två eller fler tillfällen. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats som 
ventileras i sedvanlig ordning vid Högskolan Dalarna. Du kommer att kunna ta del av undersökningens 
resultat under vårterminen 2020 via portalen diVA. 

 
Det insamlade materialet kommer att bearbetas av mig själv och min handledare. Deltagande skolors, 
klassers och elevers namn kommer inte att röjas utan samtliga namn kommer att avidentifieras. 
Enkäterna kommer dessutom vara helt anonyma utan att elever kan kopplas till svaren. Insamlade data 
förvaras i låst dokumentskåp och kommer endast att hanteras av mig och min handledare. All insamlad 
data kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt och klart. Deltagande i undersökningen är 
helt frivilligt. Deltagande kan när som helst avbrytas utan närmare motivering.    
       
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 
Mari Lindström (magisterstudent)  Hanna Palmér (handledare) 
  
h17xmlin@du.se  hpl@du.se 
 
  

mailto:h17xmlin@du.se
mailto:hpl@du.se
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Bilaga 2 

      
 

Till lärare 

 

Information om studie på magisternivå om Flerspråkighet i 
matematikklassrummet 
 
Under höstterminen 2019 ska jag skriva mitt examensarbete på Magisterprogrammet i pedagogiskt 
arbete vid Högskolan Dalarna. Min undersökning kommer handla om språkets betydelse i 
matematikundervisningen och hur lärande i matematik med fokus på språk upplevs av elever. Jag 
kommer att använda mig av skriftliga enkäter för elever och klassrumsobservationer som metod för 
min datainsamling. XXX-skolan deltar i undersökningen och din klass ges möjlighet att delta i studien.  
 
Undersökningens syfte och innehåll 
Syftet med min undersökning är belysa språkets betydelse i matematikundervisningen, med fokus på 
elevers matematikidentitet och lärande i ämnet. Frågor av intresse är hur elever uppfattar sig som 
matematikelever och hur stor betydelse undervisningsspråket har för lärandet i matematik. Området är 
viktigt att undersöka för att språk och identitet är tätt sammanlänkade och påverkar lärandet i 
matematikämnet.  

 
Genomförande 
Skolorna i studien är valda utifrån att de i Skolverkets statistik visat olika matematikresultat. Deltagande 
kommer att innebära en anonym elevenkät för år 8 elever i pappersform. Tidsåtgången för enkäten 
beräknas till en halv timme. Klassrumsobservationer kommer att genomföras genom undertecknads 
iakttagande och antecknande av de språkliga fenomen som kopplas till matematikarbetet i klassrummet 
under två eller fler tillfällen. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats som 
ventileras i sedvanlig ordning vid Högskolan Dalarna. Du kommer att kunna ta del av undersökningens 
resultat under vårterminen 2020 via portalen diVA. 

 
Det insamlade materialet kommer att bearbetas av mig själv och min handledare. Deltagande skolors, 
klassers och elevers namn kommer inte att röjas utan samtliga namn kommer att avidentifieras. 
Enkäterna kommer dessutom vara helt anonyma utan att elever kan kopplas till svaren. Insamlade data 
förvaras i låst dokumentskåp och kommer endast att hanteras av mig och min handledare. All insamlad 
data kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt och klart. Deltagande i undersökningen är 
helt frivilligt. Deltagande kan när som helst avbrytas utan närmare motivering.    
       
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 
Mari Lindström (magisterstudent)  Hanna Palmér (handledare)   
h17xmlin@du.se  hpl@du.se 
 
  

mailto:h17xmlin@du.se
mailto:hpl@du.se


 
 

56 
 

Bilaga 3 

 

      
 

vårdnadshavare 

 

Information om studie på magisternivå om Flerspråkighet i 
matematikklassrummet samt förfrågan om samtycke 
 
Under höstterminen 2019 ska jag skriva mitt examensarbete på Magisterprogrammet i pedagogiskt 
arbete vid Högskolan Dalarna. Min undersökning kommer handla om språkets betydelse i 
matematikundervisningen och hur lärande i matematik med fokus på språk upplevs av elever. Jag 
kommer att använda mig av skriftliga enkäter för elever och klassrumsobservationer som metod för 
min datainsamling. XXX-skolan deltar i undersökningen och Ditt barn ges möjlighet att delta i 
studien.  
 
Undersökningens syfte och innehåll 
Syftet med min undersökning är belysa språkets betydelse i matematikundervisningen, med fokus på 
elevers matematikidentitet och lärande i ämnet. Frågor av intresse är hur Ditt barn som elev uppfattar 
sig som matematikelev och hur stor betydelse undervisningsspråket har för  lärande i matematik. 
Området är viktigt att undersöka för att språk och identitet är tätt sammanlänkade och påverkar 
lärandet i matematikämnet.  

 
Genomförande 
Skolorna i studien är valda utifrån att de i Skolverkets statistik visat olika matematikresultat. Deltagande 
kommer att innebära en anonym elevenkät i pappersform. Tidsåtgången för enkäten beräknas till en 
halv timme. Klassrumsobservationer kommer att genomföras genom undertecknads iakttagande och 
antecknande av de språkliga fenomen som kopplas till matematikarbetet i klassrummet under en eller 
två tillfällen. Inga namn förekommer i observationsprotokollen. Undersökningen kommer från och med 
2020 att finnas på Digitala Vetenskapliga Arkivet, http://www.diva-portal.org. 

 
Det insamlade materialet kommer att bearbetas av mig själv och min handledare. Deltagande skolors, 
klassers och elevers namn kommer inte att röjas utan samtliga namn kommer att avidentifieras. Ingen 
enskild person kommer att kunna kopplas till svaren i enkäten. Insamlade data förvaras i låst 
dokumentskåp och kommer endast att hanteras av mig och min handledare. All insamlad data kommer 
att förstöras när examensarbetet är godkänt och klart. Deltagande i undersökningen är helt frivilligt. 
Deltagande kan när som helst avbrytas utan närmare motivering.   
    
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 
Mari Lindström (magisterstudent)  HannaPalmér (handledare)  
 

h17xmlin@du.se  hpl@du.se 

 
 
  

http://www.diva-portal.org/
mailto:h17xmlin@du.se
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Samtycke till att delta i undersökningen 

Jag har fått informationen och har haft möjlighet att ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga 

informationen.  

Samtycket gäller mitt barn        

 

☐ Jag samtycker till att mitt barn deltar i undersökningen Flerspråkighet i 
matematikklassrummet 

 

Vårdnadshavares underskrift: 

Plats och datum Underskrift samt namnförtydligande 

 

 

 

 
Plats och datum Underskrift samt namnförtydligande 
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Bilaga 4 

 

 

Till elever 

Information om studie på magisternivå om Flerspråkighet i 
matematikklassrummet 
 
Under vårterminen och höstterminen 2019 ska jag skriva mitt examensarbete på Magisterprogrammet 
i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. Min undersökning kommer handla om språkets betydelse 
i matematikundervisningen och hur lärande i matematik med fokus på språk upplevs av elever. Jag 
kommer att använda mig av skriftliga enkäter för elever och klassrumsobservationer som metod för 
min datainsamling. XXX-skolan deltar i undersökningen och Du ges möjlighet att delta i den.  
 
Undersökningens syfte och innehåll 
Syftet med min undersökning är belysa språkets betydelse i matematikundervisningen. Frågor av 
intresse är hur Du som elev uppfattar dig som matematikelev och hur stor betydelse 
undervisningsspråket har för ditt lärande i matematik. Området är viktigt att undersöka då språk är tätt 
sammanlänkat med och kan påverka lärande i matematikämnet.  

 
Genomförande 
Skolorna i studien är valda utifrån att de i Skolverkets statistik visat olika matematikresultat. Deltagande 
kommer att innebära en anonym elevenkät i pappersform. Tidsåtgången för enkäten beräknas till 30 
minuter. Klassrumsobservationer kommer att genomföras med fokus på språkliga fenomen som kan 
kopplas till matematikarbetet i klassrummet under två eller fler tillfällen. Inga namn förekommer i 
observationsprotokollen. Undersökningen kommer från och med våren 2020 att finnas på Digitala 
Vetenskapliga Arkivet, http://www.diva-portal.org. 

 
Det insamlade materialet kommer att bearbetas av mig själv och min handledare. Deltagande skolors, 
klassers och elevers namn kommer inte att röjas utan samtliga namn kommer att avidentifieras. Ingen 
enskild person kommer att kunna kopplas till svaren i enkäten. Insamlade data förvaras i låst 
dokumentskåp och kommer endast att hanteras av mig och min handledare. All insamlad data kommer 
att förstöras när examensarbetet är godkänt och klart. Deltagande i undersökningen är helt frivilligt. 
Deltagande kan när som helst avbrytas utan närmare motivering genom att säga till eller avstå 
deltagande i enkät. Då förstörs också material för eleven i fråga.    
       
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

 
 
Mari Lindström (magisterstudent)  Hanna Palmér (handledare)   
h17xmlin@du.se  hpl@du.se 
 
 

  

http://www.diva-portal.org/
mailto:h17xmlin@du.se
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Bilaga 5 

Enkätfrågor om matematiklärande, språk och matematikidentitet 

 

1.)  Tjej   Kille   Annan beskrivning 

 

2.) Var är du född? 

 Sverige    Ett annat land, vilket?______________ 

3.) Identifierar du dig som  

     En flerspråkig elev (familjen eller du själv talar ett annat eller flera andra 

språk hemma och/eller vid andra sociala situationer)? Gå vidare till fråga 4. 

     En svenskspråkig elev (familjen talar endast svenska hemma och vid andra 

sociala situationer)? Gå vidare till fråga 6. 

 

4.) Vilket/Vilka språk talar du  

Svenska Annat språk   Blandar                                  

än svenska                          flera språk 

Hemma?      

I skolan?      

På fritiden?      

Med kompisar?     

Med släktingar?     

 

5.) Om du fick välja – på vilket språk skulle: 

a) Lärare ha genomgångar i klassrummet?__________________________________ 

b) Lärare ge enskilda förklaringar till bara dig?_______________________________ 

c) Textuppgifter i matematikboken vara skrivna med?_________________________ 

d) Du och dina klasskamrater prata när ni ska lösa matematikuppgifter i par eller i 

mindre grupp?______________________________________________________ 

e) Du vilja skriva dina lösningar på matematikuppgifter?_______________________ 

 

 

6.) Tänk en vanlig matematiklektion. Kan man märka i klassrummet vilka elever som är 

duktiga i matematik? 

 Ja   Nej 

Om du svarat JA: 

Vad är det dessa elever gör som får dig att tänka att de är duktiga i matematik? 
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7.) Beskriv din inställning till matematik. 

 

 

 

 

8.) Dina möjligheter att förstå en genomgång eller en uppgift i matematik påverkas av: 

Lärarens undervisningsspråk 

Mitt eget ordförråd 

                Mina tidigare matematikkunskaper 

                Min förmåga att koncentrera mig 

                Tempot på lektionen 

                Min inställning till matematik 

                Annat ______________________________________________________ 

 

9.) Om du fick ändra vad du ville i klassrummet (t.ex. böcker, tolk, film för 

undervisning), vad skulle du ändra för att kunna lära dig matematik bättre? Beskriv så 

detaljerat du kan. 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
 
 

  

ä 

  
M 
m
i
i
t
t  
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Bilaga 6 

Tabell 1. Sammanställning totalt antal elever per klass, antal elever med samtycke till studien, enligt 

enkät; elever födda i Sverige och födda utomlands, flerspråkig elev och svensk språkig elev. 

  Samtyckt Enkät Enkät Enkät Enkät 
Enheter Tot. Antal 

Elever År 
8 

Antal 
elever 

Född 
Sverige 

Född 
utomlands 

Flerspråkig Svenskspråkig 

Alfaskolan 29 12 12 - 7 5 
Betaskolan 30 13 9 4 13 - 
Gammaskolan  30 8 8 - 2 5 (en elev ej 

svarat) 
 

Sammanställning Språkanvändning flerspråkiga elever Alfaskolan: 

Vilket/vilka språk talar du  Svenska Annat språk än svenska Blandar flera språk 

Hemma? 4 2 4 

I skolan? 5  2 

På fritiden? 4  3 

Med kompisar? 4  3 

Med släktingar? 3 3 4 

 

Sammanställning Språkanvändning flerspråkiga elever Betaskolan: 

Vilket/vilka språk talar du  Svenska Annat språk än svenska Blandar flera språk 

Hemma? 8 1 6 

I skolan? 1 1 11 

På fritiden? 5 3 5 

Med kompisar? 5 2 6 

Med släktingar? 8 3 2 

 

Sammanställning Språkanvändning flerspråkiga elever Gammaskolan: 

Vilket/vilka språk talar du  Svenska Annat språk än svenska Blandar flera språk 

Hemma? 2   

I skolan? 2   

På fritiden? 2  1 

Med kompisar? 2   

Med släktingar? 2  1 

 

  



 
 

62 
 

Bilaga 7 

Språkval Alfaskolan: 

Alfaskolan Svenska  

(antal elever) 

Annat språk  

(antal elever) 

Blanda språk (till exempel 

svenska och ett annat språk)  

Lärarens genomgångar 7 - - 

Läraren ge enskilda 

förklaringar till eleven 

5 - 2 

Textuppgifter i 

matematikboken vara 

skrivna på 

7 - - 

Eleven och klasskamrater 

prata när de ska lösa 

matematikuppgifter i 

par/grupp 

5  2 

Vilja skriva 

matematiklösningar på 

6  1 

 

Språkval Betaskolan: 

Betaskolan Svenska 

(antal elever) 

Annat språk 

(antal elever) 

Blanda språk (till exempel 

svenska och ett annat språk) 

Lärarens genomgångar 3 8 1 (1 svarar att det kvittar vilket 

språk) 

Läraren ge enskilda 

förklaringar till eleven 

3 8 1 (1 svarar att det kvittar vilket 

språk) 

Textuppgifter i 

matematikboken vara 

skrivna på 

6 5 1 

Eleven och klasskamrater 

prata när de ska lösa 

matematikuppgifter i 

par/grupp 

5 3 5 

Vilja skriva 

matematiklösningar på 

5 6 2 

 

Språkval Gammaskolan: 

Gammaskolan Svenska 

(antal elever) 

Annat språk 

(antal elever) 

Blanda språk (till exempel 

svenska och ett annat språk) 

Lärarens genomgångar 1   

Läraren ge enskilda 

förklaringar till eleven 

1   

Textuppgifter i 

matematikboken vara 

skrivna på 

1   

Eleven och klasskamrater 

prata när de ska lösa 

matematikuppgifter i 

par/grupp 

1   

Vilja skriva 

matematiklösningar på 

1   
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Bilaga 8 

Sammanställning inställning till matematik. 

Inställning till matematik Positiv (antal elever samt 

exempel på uttryck) 

Negativ (antal elever samt 

exempel på uttryck) 

Ambivalent (antal elever 

samt exempel på uttryck) 

Alfaskolan 6 elever 7 elever - 

Exempel på uttryck för 

inställning 

”duktig”,  

”bra på matte”,  

”kul”,  

”roligt”,  

”gillar matte… roligt” 

”Jag vet att jag är bra på matte 

om jag pluggar… matte är 
tråkigt så jag tänker att jag inte 

kan”, 

 ”Jag kan inte matte så bra, jag 
tycker det är uselt tråkigt och 

fattar inte riktigt hur saker 

hänger ihop”,  

”tråkigt, men helt okej, lite 

svårt”,  

”…stressad…osäker” 

- 

Betaskolan 9 elever 3 elever 1 elev 

Exempel på uttryck för 

inställning 

”tycker det är kul”,  

”Jag tycker matematik är 

jobbigt, men kul. Det är jobbigt 

för man måste tänka mycket, 

men kul av samma anledning”, 

 ”I love mathematics”,  

”I’ve loved math for a long 

time…”,  

”Ganska god. Jag tycker att 

matte är intressant”,  

”Ganska Bra/Säker. Förstår det 

mesta och tycker det är ganska 

kul”,  

”Jag gillar matte så där för jag 

tyck att mate är lätt men ibland 

när jag fattar inte en fråg. Så då 
gör jag allt för att kuna lösa 

upgiften med min sät eller 

metod.”,  

 

”Den är dålig”,  

”Ibland är det kul när vi gör 

något som är lätt och roligt för 

mig. Som t.ex addition Mest är 

det jobbigt och tråkigt.” 

”Bättre förra året, är lite osäker 

nu och det känns som att jag 

inte förstår”, 

 

”Lite osäker ibland t.ex när det 
kommer ett svårt tal men 

annars känner jag mig säker”,  

Gammaskolan 3 elever 2 elever 3 elever 

Exempel på uttryck för 

inställning 

”Roligt”,  

”kul”,  

”positiv inställning”,  

”viktigt att lära sig” 

”Tråkigt”,  

”svin tråkigt” 

”Beror på”,  

”Jag vet ej” 

 


